د .مدني أحميدوش
أستاذ التعليم العالي
كلية الحقوق -ف اس

الق انون الجبائي المغربي
على ضوء المدونة العامة للضرائب لسنة
2007

1

بسم اهلل الرحمان الرحيم
"سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم"
صدق اهلل العظيم
سورة البقرة اآلية 32

2

"المالية العامة هي عصب حياة الدولة وهي بالتالي أداة حكم
وإدارة"
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مق دم ة ع ام ة
يعتبر المال العام الركيزة األساسية والعمود الفقري في بناء الدولة وتكوينها،
تأسيسا وتسييرا  ،فالدولة بصفة عامة تأسست باإلضافة إلى قواعد أخرى على قاعدة
مالية والتي ال يمكن تجاهل تأثيراتها في المجال العام للدولة  ،وتعد هذه القاعدة إحدى
المحددات الرئيسية في شروط التنمية الشاملة ألية دولة.
أما تسيير الدولة وضمان سيرورتها واستمرارها وقيام نظامها السياسي
واإلقتصادي واإلجتماعي فيحتاج إلى المال الذي يتم جمعه عن طريق الجبايات وبقية
الموارد األخرى ،ذلك بأن الدولة لكي تقوم بوظائفها وتحقق األهداف المتوخاة منها
فإنها تحتاج الى المال الالزم إلشباع الحاجات العامة بمختلف أنواعها وتمويل
الخدمات العامة المتزايدة.1
مع نشأة المجتمع نتيجة لرغبة األفراد في العيش معا ،تعددت حاجات اإلنسان
وتزايدت ،ومع مرور الوقت وتطور المجتمع الذي يعيش فيه وانتهى األمر إلى
وجود ما يسمى بالحاجات الخاصة ،وهي التي يقوم على إشباعها وسد حاجياتها
األفراد ،كما أسفر تطور المجتمع عن وجود ما يسمى بالحاجات العامة مثل األمن
والصحة والتعليم والقضاء وغيرها ،ويعني تحديد الحاجات العامة –التي تهمنا -أنها
تمثل أوجه اإلنفاق العام "النفقات العامة" ،أما تمويل إشباع هذه الحاجات فتتواله
"الموارد العامة" للدولة ،والعالقة بين النفقات العامة والموارد العامة تترجمها
"الميزانية العامة" وهي الثالوث الرئيسي المكون لعلم المالية العامة.
ال شك في أنه من المنطقي أن يختلف تعريف علم المالية العامة تبعا الختالف
مراحل تطور دور الدولة ،فعندما سادت فكرة الدولة الحارسة(النظرية التقليدية) تحدد
هذا العلم في أنه"العلم الذي يتناول النفقات العامة والموارد العامة الالزمة لتغطية هذه
النفقات" .ولكن مع اتساع دور الدولة  ،وتطور نطاق المالية العامة تبعا لذلك  ،أصبح
من الضروري أن يتضمن تعريف المالية العامة فضال تغطية النفقات العامة ،دور
الدولة في تحقيق االستقرار والتوازن اإلقتصادي واإلجتماعي ،وفي استغالل الموارد
الوطنية لتحقيق أهداف المجتمع من خالل تمويل المخططات الوطنية.
وهكذا أصبح تعريف علم المالية العامة في الفكر الحديث على أنه" العلم الذي
يتناول دراسة النفقات العامة والموارد العامة  ،وتوجيهها لتحقيق أهداف الدولة
اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية"
تحول دور الدولة في مواجهة األزمات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية منذ
الثالثينيات من القرن الماضي عن طابعها الحيادي السلبي ولجأت الى توجيه
-1أحميدوش مدني :المحاكم المالية في المغرب  ،دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة طبعة  2003ص9 :
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اإلقتصاد الوطني وإدارة قطاعات أساسية فيه  ،تطور الدولة ووظائفها انعكس على
دور المالية العامة في المجتمع ،ولذلك يكون من الطبيعي أن تتطور الموارد المالية
بتطور دور المالية العامة ،باعتبار الموارد ليست إال التمويل الضروري لقيام الدولة
بوظائفها وعلى أساس أن المالية العامة ليست إال النفقات العامة والموارد العامة
وميزانيتها العامة.
وفي العصور القديمة  ،كانت الدولة  ،في ظل سيادة نظام الرق واالقطاع ،
تحص ل على احتياجاتها الالزمة لقيامها بوظائفها جبرا ودون مقابل عن طريق
اإلستيالء والمصادرة والسخرة .
ومع تطور نشاط الدولة واتساعه وظهور مفهوم الديمقراطية  ،كان على
الدولة أن تبحث عن وسائل أخرى تحصل بموجبها على الموارد اإلقتصادية والمالية
الالزمة لها لتغطية النفقات العامة مع دفع المقابل المالي الالزم لذلك.
وفي إطار ما كان يسمى "بمبدأ حياد المالية العامة"  ،حيث يقتصر دور الدولة
على بعض الوظائف التقليدية (األمن والقضاء ، )...فإن النفقات العامة كانت بدورها
محدودة بمحدودية وظائفها ،كما كانت الموارد المالية العامة محدودة بتلك النفقات.
ومع تطور وظائف الدولة الذي نتج عنه توسع وزيادة حجم النفقات العامة
للحفاظ على التوازن اإلقتصادي واإلجتماعي ،تطورت الموارد المالية العامة فزاد
حجمها وتعددت أنواعها وتوسعت أغراضها  ،فالموارد العامة التقليدية لم تعد كافية
لتمويل النفقات العامة المتزايدة ،كذلك لم تعد الموارد العامة مجرد وسيلة لتمويل
النفقات العامة  ،وإنما أصبح دورها في التوجيه والتدخل وإعادة التوزيع اإلقتصادي
واإلجتماعي.
تعددت معايير تقسيم مصادر الموارد العامة ،وإن كان البعض يقسم هذه
الموارد إلى موارد عادية وهي التي تتكرر دوريا في الميزانية مثل الموارد التي
تحصل عليها الدولة من أمالكها او من حصيلة الضرائب والرسوم ،وإلى موارد غير
عادية كالقروض العامة ،أما البعض اآلخر فيقسمها إلى موارد سيادية تحققها الدولة
بما لها من سلطة وسيادة  ،وتحصل عليها في شكل ضرائب أو رسوم أو غرامات،
وموارد اقتصادية تحصل عليها الدولة باعتبارها شخصية قانونية متميزة سواء في
شكل إيجار أو ريع أموالها العقارية أو في صورة أرباح لمشروعاتها اإلقتصادية.
ونظرا لما يشوب هذه التقسيمات من أوجه النقد  ،فمن غير المنطقي تبني أو
اعتماد تصنيف معين أو محاولة إيجاد تصنيف جديد للموارد العامة لعدم اتصافها
بالدقة والوضوح  ،فمثال نجد أن الدولة تلجأ أحيانا إلى القروض لتمويل عمليات
التنمية أو لسد عجز الميزانية نتيجة الرتفاع وزيادة التكاليف العامة  ،األمر الذي
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يجعل مسألة التمييز بين الموارد السيادية وغيرها من الموارد غير دقيق ومحدد ،هذا
ما يدفعنا إلى تناول مصادر الموارد العامة استنادا الى نوعية هذه الموارد(أو نوعية
المصدر) ومدى مساهمتها في تحقيق الموارد المطلوبة.
واستعراض مصادر الموارد العامة سيكون بديال عن محاولة تصنيفها
وتقسيمها على نحو لن يرقى إلى مستوى الدقة والوضوح ومن أهمها نذكر :
-1موارد الدولة من أمالكها
-2األثمان
-3الهبات والمنح والتبرعات
-4الغرامات
-5اإلصدار النقدي
-6القرض العامة
-7الضرائب
1
أمالك الدولة نوعان :أمالك عامة ،وأمالك خاصة ،فاألمالك العامة كالطرقات
والمباني الحكومية والجسور والموانئ ،أما أمالك الدولة الخاصة فهي كأموال األفراد
قابلة للبيع والتملك والتفرغ ،وهي تدر دخال للدولة كاألراضي الزراعية والغابات
والمناجم والمصانع...إلخ واإلنتفاع العام يكون بتخصيص حاصالتها في وجوه
المصلحة العامة.
2
إن قيام الدولة على إدارة واستثمار مرافق استثمارية أو قيامها بتقديم خدمات
للمواطنين أو قيامها بإنتاج السلع يستدعي تحديد ثمن أو مقابل لهذه السلع والخدمات
(الكهرباء ،الماء.)... ،
3
هذه الموارد تقدمها الدول الصديقة والحليفة للدول الفقيرة أو تقدمها المنظمات
الدولية أو الشركات األجنبية الخاصة ألسباب عديدة سياسية ومالية وإنسانية...إال أن
هذا المصدر ال يؤمن موردا كبيرا للدولة.
4
تفرض الدولة الغرامات على المخالفين للقوانين واألنظمة ،وبالتالي تؤمن
للدولة بعض الموارد  ،إال أنها ليست ذات أهمية لقلة حصيلتها من جهة ولكون الدولة
ال ترمي من ورائها الهدف المالي.
5
القرض هو ذلك الدين الذي تستدينه الدولة من الغير وتلتزم بسداده ودفع فائدة
عنه للمقترض  ،والقروض التي تلجأ إليها الدولة أنواع ،داخلية وخارجية ،عامة
وخاصة ،طويلة األمد ومتوسطة وقصيرة األمد.
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6
قد تضطر الدولة حينما ال تستطيع اللجوء إلى الضرائب أو إلى القروض
العامة إلى تغطية النفقات العامة (سد عجز الميزانية) بالوسائل النقدية  ،أي بإصدار
كمية جديدة من النقود (اإلصدار الجديد) وهذا ما يعرف بالتضخم المالي الذي يقصد
به أن تقوم الدولة بإصدار كميات إضافية من النقود لتغطية عجز الميزانية.
لكن الدولة الحديثة تتجنب اللجوء إلى هذه العملية لما قد تحمله من سلبيات
على الوضع المالي واإلقتصادي ،وذلك بتدني القوة الشرائية وزيادة السيولة وارتفاع
األسعار والتضخم وغيرها من اآلثار السلبية.
7
تحتل مكانة رئيسية بين الموارد العامة وهي موضوع دراستنا المفصلة.
ودراستنا لموضوع القانون الجبائي يتضمن قسمين رئيسيين وهما:
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يعتبر موضوع القانون الجبائي من بين المواضيع التي يعتمد عليها علم المالية
العامة من الناحية النظرية والتطبيقية ،حيث أصبح يشغل حيزا مستقال لدى فقهاء
المالية وحقال متخصصا يبرز أهمية الموضوع في سياسات البلدان الحديثة كوسيلة
وأداة لتحقيق األهداف العامة المتعددة والمتنوعة األغراض منها اإلقتصادية
واإلجتماعية والسياسية والمالية.
ودراسة هذا الجانب من علم المالية يستدعي منا بالضرورة من الناحية
المنهجية الوقوف عند المحددات والمبادئ األساسية واألسس النظرية للقانون الجبائي
وذل ك بتحديد معنى أو مفهوم بعض المصطلحات المكونة للموضوع ومحاولة تبيان
العالقة التي تربط القانون الجبائي ببعض المفاهيم المشابهة له ،وتوضيح الصلة
االمتشابكة والمتداخلة لهذا القانون بمختلف فروع القانون العام والخاص مما أثار
إشكالية حول مدى استقاللية هذا القانون ،حيث انقسم الفقه المالي بين مؤيد
ومعارض.
كما أن القانون الجبائي يستمد مبادئه وقواعده من مصادر متنوعة قانونية
وغير قانونية تبرز الخاصيات والمميزات األولى لهذا القانون ،كما أن النظرية
العامة للضريبة تجد أصولها في عدة مستويات كالمفاهيم الخاصة بالضريبة وتوضيح
المفاهيم المشابهة لها والصور واألنواع لهذا المفهوم  ،إضافة إلى ذلك نناقش ظاهرة
التهرب الضريبي واإلزدواج الضريبي ،هذه المستويات كلها تشكل عناصر أساسية
لهذه النظرية نحاول دراستها في نقاط متتالية.
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إن مسألة تحديد المفاهيم األساسية المستعملة في البحوث هي إحدى الخطوات
المهمة ،بحيث تساعد القارئ منذ البداية على استيعاب بعض المصطلحات وفهم
معانيها من الناحية اللغوية والعلمية  ،وعلى هذا األساس نحاول في هذا إلطار
الوقوف عند مفهوم القانون الجبائي  ،الذي يشكل المصطلح الرئيسي لموضوع
البحث ،ثم نستعرض بعد ذلك بعض المفاهيم المشابهة للقانون الجبائي التي قد تختلط
به في كثير من األحيان إذ تتداخل وتتشابك معه ،كمفهوم السياسة الجبائية واإلدارة
الجبائية ،وبذلك يتعين تبيان وتحديد كل مصطلح على حدة دون استبعاد العالقة
المتينة القائمة بينها من الناحية الوظيفية وكذلك من حيث األهداف ،كما أن للقانون
الجبائي عالقات وثيقة ومتداخلة مع مختلف فروع القانون العام والخاص على حد
سواء ال يمكن تجاهلها.

نحاول تحديد مفهوم القانون الجبائي من الناحية العلمية ،وذلك لفهم
المصطلحات األساسية التي تكون موضوع البحث والدراسة واألمر هنا ينطبق على
موضوع القانون الجبائي ،وعليه نتطرق لمفهوم بالتشريع الضريبي ثم نقف عند
الخصائص المستنبطة من تعريف هذا القانون.

اهتم الفقه المالي بالظاهرة الجبائية بمختلف جوانبها تعريفا ونشأة وتطورا ،
وهكذا عرف بعض الفقهاء القانون الجبائي" بكونه فرع من فروع القانون العام بحيث
يحدد أو ينظم قواعد القانون الجبائي وامتيازات تطبيق هذه القواعد" ، 1أما البعض
اآلخر فيعرفه على أنه "دراسة األوضاع الضريبية حين تصب في قالب تشريعي
بالنسبة لبلد من البالد وفي وقت معين" ، 2في حين عرفه أحد الباحثين العرب بكونه"
مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها وتطبيقها في مجتمع معين وزمن محدد
تحقيق أهداف السياسة الضريبية التي ارتضاها ذلك المجتمع". 3
كما عرفه أحد الفقهاء على أنه"مجموعة من الضرائب والرسوم التي
تفرضها الدولة على أراضيها ورعاياها وفقا لمجموعة من القواعد والتنظيم الفني،
في سبيل الحصول على الموال الالزمة لتنفيذ أهداف عامة محددة". 4
eme

1

-Louis Trotabat et (J-M) Cotteret : Droit fiscal, 8
Edition Dalloz 1997 p: 12
 - 2عبد المنعم فوزي :النظم الضريبية ،طبعة  1973دار النهضة العربية ص19:
 --3حامد عبد المجيد دراز ،رمزي علي سالمة والمرسي السيد حجازي  :النظم الضريبية طبعة  1973الدار الجامعية ص21 :
- 4عبد األمير شمس الدين  :الضرائب ،أسسها وتطبيقاتها العملية  ،دراسة مقارنة الطبعة األولى  1987ص17:
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وبصفة عامة يقصد بالتشريع الضريبي "مجموعة من القواعد القانونية التي
تحدد وتنظم اإلقتطاعات الضريبية في مراحلها المتتالية من وعاء وتصفية وتحصيل
يراد تطبيقها في دولة معينة ووقت معين لتحقيق أهداف عامة معينة".

يمكن أن نستنبط من خالل مختلف التعريفات المقدمة سابقا أن القانون
الجبائي يتميز بمجموعة من الخصائص وهي:
أي أن الضريبة تتميز بالتحول المستمر وعدم االستقرار ،إذ ال يمكن للمكلف
اإلعتراض على تغيير وتحول القواعد القانونية الجبائية وبالتالي ال يمكن المطالبة
بالحقوق المكتسبة في هذا السياق وهذه الخاصية تبرز بشكل جلي من خالل القوانين
المالية للدولة المتعاقبة.
بمعنى أن الضريبة تطبق في جل األحيان على المداخيل التي تنشأ وتستقر
داخل التراب الوطني ،بمعنى آخر أن الضريبة تفرض في نطاق الدولة المكاني
للدولة.
بمعنى أن الضريبة تسري على الوقائع الفعلية الحقيقية.
أي أن القانون الجبائي يطبق وينفذ وفق مبادئ وقواعد خاصة به.
تسري الضريبة على رعايا الدولة هذا بالنسبة للبلدان التي تفرض ضريبة
على أرباح ومداخيل مواطنيها خارج نطاقها اإلقليمي ،شريطة أن ال تكون هذه
المداخيل خاضعة للضريبة في دولة المنشأ ،أو أن تطبق الضريبة المؤداة خارجا عند
فرض الضريبة ،بحيث يدفع الفرق فقط في حال كون الضريبة الجديدة أعلى من
الضريبة المؤداة في الخارج عن نفس الوعاء ،وهنا نكون أمام اإلزدواج الضريبي
بطبيعة الحال الذي سنعود إليه بتفصيل في حينه,
وال يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو اإلعفاء منها إال
بقانون.
ومن خاللها
تسعى إلى تنفيذ أهدافها قصد تحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية.
قد يتداخل ويختلط في كثير من األحيان مفهوم القانون الجبائي مع مفاهيم
أخرى مشابهة له كمفهومي السياسة الضريبية واإلدارة الضريبية.
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فالسياسة الضريبية تهتم بدراسة الظواهر الضريبية من الناحية المالية
واإلقتصادية واإلجتماعية وتحديد ما بين تلك الظواهر من صالت وعالقات ، 1أو هي
برنامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيه أنواع وأساليب وفنون الضرائب
إلحداث آثار مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط
اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي مساهمة في تحقيق أهداف المجتمع.2
هكذا يتضح أن السياسة الضريبية هي جزأ من السياسة المالية وهي بدورها
جزأ من السياسة اإلقتصادية للدولة وبالتالي فإن النظام الضريبي هو الترجمة الفعلية
والعملية للسياسة الضريبية.
أما اإلدارة الضريبية فهي تعنى بالعمليات التي تهدف إلى تطبيق وتنفيذ
القو انين والتشريعات الضريبية وما يتعلق بها من منشورات ودوريات ،وهكذا تتناول
اإلدارة الضريبية اإلجراءات والمساطر المتعلقة بتحديد مراحل الضريبة من وعاء
وتصفية وتحصيل وحتى مكافحة التهرب الضريبي.

تسود في كل مجتمع من المجتمعات منظومة قانونية تنظم مختلف المجاالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية في كل مكان وزمان معينين ،وبالتالي ال يمكن
الجزم بوجود فرع من فروع القانون مستقل وقائم بذاته بصفة مطلقة ،وعلى الرغم
من كون القانون الجبائي هو أحد فروع القانون العام ذلك ألنه ينظم العالقة بين
مصلحة الضرائب (الخزينة العامة) وهي هيئة عامة والمكلفين بأداء الضرائب ،فإن
لهذا القانون عالقة بفروع القانون الخاص.

يعتبر القانون الجبائي فرعا من فروع القانون العام باعتباره ينظم عالقة
الدولة باألفراد (المكلفين بالضريبة) ،وبالتالي فإن لهذا القانون صالت متينة بمختلف
فروع القانون العام.
يرتبط القانون الجبائي بالقانون الدستوري ارتباطا وثيقا ،ذلك أنه ال يجب
فرض الضرائب بما يخالف ومقتضيات الوثيقة الدستورية باعتبار هذه األخيرة
التشريع األسمى في الدولة ،وبالتالي فإن القانون الجبائي يستمد مبادئه وقواعده
األساسية من الدستور ،فالقانون الدستوري هو الذي يقنن القواعد والمبادئ األساسية
-1فوزي عبد المنعم :النظم الضريبية....مرجع سابق ص19 :
-2حامد عبد المجيد دراز وآخرون  :النظم الضريبية....مرجع سابق ص21 :
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إلقرار الضرائب ،بحيث يتوجب على المشرع الضريبي احترام ومراعاة هذه القواعد
والمبادئ أثناء سن القوانين الضريبية ،كما ال يجوز إنشاء الضرائب أو تعديلها أو
إلغاؤها أو اإلعفاء منها إال بقانون.

للقانون اإلداري صلة وثيقة ومتينة بالقانون الجبائي لكونه ينظم عالقات
اإلد ارة الضريبية بالملزمين ،وينظم حقوقها وامتيازاتها ،شأنه في ذلك شأن القانون
اإلداري الذي يحكم نشاط الدولة والسلطات العامة وعالقاتها بكافة أفراد المجتمع،
حتى أنه يمكن اعتبار القانون الجبائي نشأ وتطور في أحضان القانون اإلداري ،ثم
استقل عنه التسامه وتميزه بخصائص تميزه عن باقي فروع القانون العام.
كما أن اإلدارة الضريبية تتمتع بكافة الحقوق واإلمتيازات المقررة للسلطات
العامة اإلدارية ،وأن إحدى الخصائص القانون الجبائي المتمثلة في مبدأ التظلم
التمهيدي قبل اللجوء إلى القضاء مصدرها القانون اإلداري.

يحدد ويسطر القانون المالي السياسة اإلقتصادية واإلجتماعية المنتظر تنفيذها
وتطبيقها خالل السنة المالية ،كما يحدد الموارد المالية الالزمة لتمويل النفقات الواردة
في الميزانية ،كما يرخص القانون المالي لإلدارة الضريبية جباية مختلف الضرائب
المقررة أو المنصوص عليها في الميزانية ،ومن هذا المنطلق يكون القانون المالي
محتضنا للقانون الضريبي ويعتبر إطارا له.
كما أن المكلفين والمستشارين في المجال الجبائي والمهتمين في مجاله
يتعرفون على المستجدات الضريبية من خالل صدور قوانين المالية التي تتسم بعدم
اإلستقرار ودائمة التحول وهي إحدى خصائص القانون الجبائي كما أشرنا إلى ذلك
سابقا.

تتميز أحكام القانون الجبائي عن أحكام القانون الخاص  ،ذلك أن مقتضيات
القانون الجبائي تهتم بإجراءات ربط وتحصيل الضريبة والحفاظ على حقوق المكلف
واإلدارة الضريبية على حد سواء ،بينما يهدف القانون الخاص إلى تنظيم العالقات
والروابط القانونية المتكافئة التي تنشأ بين األفراد فيما بينهم أو بين األفراد والدولة
حينما تتعامل باعتبارها شخصا عاديا ،إال ان هذا األمر ال يعني انتفاء العالقة بين
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القانون الجبائي وباقي فروع القانون الخاص بل على العكس من ذلك هناك روابط
وثيقة بينها نبينها فيما يلي.

يحتوي أو يتضمن القانون الضريبي مبادئ وقواعد قانونية تتجاهل في أغلبها
القواعد المعمول بها في إطار القانون المدني باعتباره الشريعة العامة ،وبالتالي فرغم
أن القانون الجبائي ينظم عالقة الملزمين باإلدارة الضريبية فإنه كثيرا ما يعتبر من
عناصر الدخل الخاضع للضريبة ما يعد من بين عناصر رأس المال طبقا للقانون
المدني ،كما يحدد فيما يختص بسريانه مفهوما للموطن والجنسية.
كما أن من ضمن المكلفين بالضريبة المقاوالت التي تمارس أنشطة خاصة
وتبرم عقودا وصفقات تخضع للقانون المدني كما أن القانون الضريبي ال يتضمن
تعاريف لكل العقود والعمليات القانونية التي يقوم بها المكلفون كعقد البيع مثال ،كما
أن القانون الجبائي ال يعترف بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين في تحديد العالقة بين
اإلدارة الضريبية والمكلف ،فليس هناك عقد بينهما يلتزم كل طرف بتحقيق الشق
الخاص به وإنما هناك سلطة وسيادة ومصلحة عامة وإكراه من قبل اإلدارة الضريبية
إزاء المكلف ولذلك نجد أن دين الضريبة ال يعتبر من ديون القانون المدني ،كما أن
التزام الملزم بسداد أو أداء الضريبة يرجع أساسا إلى أسس متميزة عن التزامات
المدين في القانون المدني 1وهذا ال يعني انتفاء وعدم وجود صالة بين قواعد القانون
المدني والقانون الضريبي.

ينظم القانون التجاري المعامالت التجارية التي تقوم على أساس من السرعة
ودعم االئتمان ،كما يبين ويحدد طبيعة األعمال التجارية وصفة التاجر والتعامل
بالشيك وتنظيم قواعد الشركات التجارية مع بيان أنواعها.
أما عالقة القانون الجبائي بالقانون التجاري ،فإن األول حينما ينص على
تضريب انتقال األصول التجارية ،فهو ال يقوم بتعريفها بل يحيل ضمنيا على القانون
التجاري ،فمثال يعتبر القانون الضريبي المغربي الشركات الفعلية التي تضم أشخاص
معنوية شركات قائمة بذاتها ويخضعها للضريبة على الشركات ،في حين أن القانون
التجاري ال يعترف لهذه الهيئات بأية شخصية معنوية ،وعلى هذا العكس من ذلك لم
يعترف القانون الجبائي بالشخصية المعنوية للشركات العقارية الشفافة ،بل اعتبر كل
مساهم في حصص هذه الشركة مالك أخضعه في حالة التخلي عن حصته للضريبة

-1حامد عبد المجيد دراز وآخرون :النظم الضريبية...م س ص89 :
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على األرباح العقارية كباقي األشخاص الطبيعيين في حين أن القانون التجاري يعتبر
هذه الهيئات شركات قائمة بذاتها.1
وعلى الرغم من هذا اإلختالف ،يالحظ تقارب بين التشريعين ويتجلى مثال في
توحيد بعض المقتضيات في إطار القانونين كضرورة األداء بواسطة الشيك بالنسبة
للمعامالت التجارية التي تفوق عشرين ألف درهم في إطار قانون المالية لسنة 1990
وفي إطار المادة  306من مدونة التجارة  ،كما تم توحيد العقوبات المترتبة أو
الناجمة عن مخالفة هذا اإللتزام والذي يتمثل في أداء غرامة مالية قدرها  %6من
قدر المعاملة تؤدى تضامنا بين البائع والمشتري(المادة  )306والمادة  193من
المدونة العامة للضرائب (الضريبية على الدخل والضريبة على الشركات).

يهتم القانون الجنائي بصفة عامة بتحديد األفعال المعاقب عليها والعقوبات
المقررة لها ،وبالتالي فإن القانون الجنائي وسيلة من الوسائل التي تكفل تطبيق وتنفيذ
القوانين الجبائية من خالل تطبيق العقوبات الجنائية على الملزمين الذين يخالفون
قواعد القانون الجبائي.
ونشير إلى أن القانون الجبائي يتضمن عقوبات مالية في شكل غرامات وفوائد
التأخير بالنسبة ألداء مختلف الضرائب ،بحيث تكتسي هذه العقوبات المالية الطبيعة
الجنائية ،إضافة إلى امتيازات الممنوحة لمحصلي الضرائب لممارسة إجراءات
الحجز والبيع وفي بعض الحاالت استعمال اإلكراه البدني ضمانا الستيفاء المستحقات
الضريبية ،وما هو جديد في هذا السياق هو إقدام المشرع على تجريم بعض
المخالفات المرتبطة بالغش الضريبي في إطار قانون المالية لسنة 1997-
،1996حيث تم إضافة عقوبات حبسية سالبة للحرية في حالة إثبات تلك المخالفات
وهو ما أكدته المدونة العامة للضرائب لسنة  ، 2007كما تمت اإلحالة الصريحة من
طرف المشرع الضريبي على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والنصوص المكملة
له لتطبيق مسطرة تجريم الغش الضريبي.

إن اإلرتباط القائم بين القانون الجبائي بمختلف فروع القانون ال ينفي وجود
مميزات وخصائص ينفرد بها القانون الجبائي عن باقي فروع القانون مما أثار جدال
ونقاشا فقهيا حول مدى استقاللية هذا القانون وانقسم الفقه المالي بشأنه بين مؤيد
لفكرة اإلستقاللية ومعارض لها.

-1عزالدين بنستي :الشركات في التشريع المغربي المقارن، 1996 ،الجزء األول ص102:
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ظهرت بوادر هذا التوجه الداعي إلى استقاللية القانون الجبائي في أوربا منذ
العشرينيات من القرن الماضي ،ومن بين دعاة هذا التيار جانب من الفقه المالي
الفرنسي ويعتبر كل من العميد ترتبا  Trotabatواألستاذ كوتيريت  Cotteretمن
بين المدافعين على مبدأ استقاللية القانون الجبائي في مواجهة هيمنة القانون
المدني"حيث أكدا على أن القانون الجبائي في عالقته بفروع القانون العام والقانون
الخاص يتمتع باستقاللية تامة يسمح له بإرساء قواعده ومبادئه الخاصة به ويعتبر
1
بذلك "سيدا في بيته"
ومن هذا المنطلق فإن القانون الجبائي تحكمه قواعد قانونية خاصة ويخضع
لجهة قضائية خاصة أيضا في حال المنازعات بشأنه ،ويترتب عن ذلك أنه يجب
تطبيقه وتأويله بطريقة خاصة ،وبالتالي فإنه من غير المنطقي التشبث في مواجهة
اإلدارة الجبائية بمبادئ القانون الخاص باعتبار أن القانون الضريبي يسري على
وقائع وال يعتد بالمراكز القانونية ،كما أن تطوره واختالف مركز الفرد كملزم
بالضريبة عن مركزه كمواطن خاضع لإلدارة من ناحية أخرى ،مما أضفى على هذا
القانون طابعا مميزا عن غيره من فروع القانون وخاصة القانون اإلداري التي ال
تصلح العديد من قواعده لتطبيقها في إطار القانون الجبائي.2
وقد أكد الفقيه جورج فيدل  G.Vedelمن جهته على استقاللية القانون
الجبائي إذ اعتبر أن التطور في أي مادة قانونية يسري وفق منهجية معروفة،إذ
تقتضي الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية خلق فرع قانوني جديد أو فصله
عن فرعه األصلي ،مما يدفع اإلجتهادين الفقهي والقضائي إلى البحث عن
خصوصيات ومميزات هذا الفرع الجديد في بداية تطوره واستيعاب المفاهيم
والقواعد التي تنسجم معه ومن بينها مبادئ القانون العادي وبالتالي تكون المطالبة
باالستقالل وتستكمل عملية البناء ويشعر المتخصص باالطمئنان داخل بيتهم الجديد.3
وقد ساير اإلجتهاد القضائي الفرنسي هذا التوجه ،فلم يتقيد بأحكام القانون
الخاص عند النظر في قضايا الضرائب ،حيث يعتبر القضاء من عناصر الخاضعة
للضريبة ما يعد من بين عناصر رأس المال طبقا للقانون المدني كما يحدد مفهوما
الموطن والجنسية في مجال سريان القانون الجبائي يختلف عن مفهومها في القوانين
األخرى.
وقد أيد القضاء المصري هذا التوجه المبني على استقالل القانون الجبائي
حيث جاء في إحدى قرارات مجلس الدولة الصادر بتاريخ  6ماي  1954أن "
1

- M. Cozian : Les grandes principes de la fiscalité des entreprises ,Ltec 1996 p :6
-2يونس أحمد البطريق وآخرون :النظم الضريبية،منشورات شباب الجامعة طبعة  1978ص175:
3
-G.vedel : préface à la thèse de ph ; Bern :La nature juridique de contentieux de l’imposition 1972.
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المقررأن الحكومة إذ تقوم بتحصيل العوائد من الممولين إنما تقوم بذلك بمقتضى
سلطتها العامة المستمدة من القوانين واللوائح ال باعتبارها طرفا ذو تعاقد
مدني...فعالقة الحكومة بالممولين عالقة يحددها القانون العام ال تخضع لقواعد
القانون الخاص ومن تم ال محل لتطبيق قواعد المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية في
حالة اقتضاء الحكومة ضرائب أكثر مما هو مستحق وبالتالي ال يجوز الحكم عليها
بفوائد من المبالغ التي يحكم بردها.1
يذهب هذا اإلتجاه إلى كون مبدأ اإلستقاللية يشكل مبررا لنوع من العجز
والكسل المعرفي 2وحينما يعجز معلق عن تبيان القواعد القانونية وحيثيات بعض
قرارات مجلس الدولة الفرنسي في المادة الضريبية يعتقد أنه انتهى إلى الحل
باإلعتماد على استقاللية القانون الجبائي ، 3إن المدافعين عن استقاللية القانون
الجبائي يجعلون من هذا القانون قانونا جامدا ال يمكن تفسيره وال تكييفه مع المبادئ
العامة للقانون األخرى  ،إذ على الرغم من توفر القانون على مجموعة من القواعد
والمفاهيم الخاصة فإنه ال يمكن القول باستقاللية القانون استقالال مطلقا  ،إذ أن كل
فروع القانون تتوفر بدورها على هامش من االستقالل النسبي.
إن القانون الجبائي يعتمد بالضرورة على وقائع حيث تطبق الضريبة على
األشخاص الطبيعيين أو المعنويين على أنشطة مدنية أو تجارية وعلى أمالك عقارية
والتصرف فيها ،وهذه األنشطة تتصل بمفاهيم قانونية معروفة في القوانين األخرى
كمفهوم الشركة والتاجر والملكية .وبالتالي فإن القانون الجبائي حتى وإن ابتعد في
بعض الحاالت عن المفاهيم والمبادئ المعروفة في هذه القوانين قصدا أو عمدا فإنه
في حاالت أخرى ال يمكن اإلستغناء عنها خاصة في حالة سكوت المشرع الضريبي
عن معالجة واقعة معينة تتصل بمجال من مجاالت القوانين العادية ،بحيث يجب مثال
البحث عن تعريفات التاجر في القانون التجاري ،وال يسمح لإلدارة أو القاضي ابتداع
تعريف مخالف ،كما أن الملكية هو الذي تضمنه القانون المدني وال يجب البحث عنه
في المذكرات التفسيرية أو اجتهاد مجلس الدولة. 4
وحتى في حالة وجود إستثناءات أو تصنيفات خاصة وردت بصفة صريحة
في النص الجبائي فإن آثارها تكون نسبية ومحدودة تجسد إنشغاالت المشرع الجبائي
بمسألة محددة وفي وقت محدد.5
وأخيرا وليس آخرا فإنه البد من اإلعتراف للقانون الجبائي بخصوصياته
وذاتية متميزة خاصة من حيث األهداف التي يتوخى تحقيقها وبالمقابل فإنه يتوفر
على عالقات وصالت وروابط وثيقة بفروع القانون األخرى.
-1يونس أحمد البطريق :النظم الضريبية...م س ص178:
2

-M.Cozian : Lesgrandes principes…op cite p :7
-(C.L) Lasry :Commissaire de gouvernement auprès du conseil d’Etat cité par M Cozian.
4
-Gozian : Les grandes principes…op cite
5
-Pujol (j) :L’application du droit privé en matière fiscal L.G.D.J 1987 p : 52
3
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يستقي القانون الجبائي كباقي فروع القانون قواعده ومبادئه من مصادر
قانونية كالدستور والتشريع وأخرى غير قانونية سوسيولوجية وإيديولوجية ،حيث
يستمد منها قوته وإلزاميته قبل أن تصاغ الضريبة في قواعد قانونية تلزم المكلف
بأدائها ،وتشكل هذه المصادر كما أشرنا إلى ذلك قاعدة عامة لمختلف فروع القانون،
وتتدرج من حيث قوتها ومكانتها ومرتبتها حسب قوة إلزاميتها في الدولة من األعلى
إلى األدنى ابتداء من الدستور الذي يعتبر القانون األسمى في الدولة ،ثم التشريع
والمراسيم التنظيمية ،والمبادئ العامة للقانون  ،والمعاهدات الدولية ،إضافة إلى
المصادر المفسرة للقاعدة الجبائية منها تفسير اإلدارة واإلجتهاد الفقهي والقضائي،
18

أما المصادر غير القانونية فتتشكل أساسا من مصادر سوسيولوجية وأخرى
إيديولوجية.

يشكل كل من الدستور والقوانين والمراسيم التنظيمية والمبادئ العامة للقانون
والمعاهدات الدولية واإلجتهاد الفقهي والقضائي أهم مصادر القانون الجبائي والتي
نقسمها إلى مصادر منشئة للقاعدة الجبائية ،وأخرى مفسرة لها.

لهذه المصادر دور كبير في خلق وإنشاء القاعدة القانية الجبائية والتي تتشكل
من الدستور والقوانين والمراسيم التنظيمية والمعاهدات الدولية والمبادئ العامة
للقانون.

يعتبر الدستور القانون األسمى واألساسي للدولة  ،حيث يحدد القواعد
والمبادئ الدستورية ال تي يجب على السلطات العامة في الدولة احترامها ،كما يبين
ويحدد اختصاصات هذه السلطات ومن بين هذه االختصاصات ،االختصاص المحدد
للبرلمان في الميدان الجبائي  ،ذلك أن الدستور المغربي المراجع سنة  1996شأنه
في ذلك شأن الدساتير السابقة ،قد نص في المادة  17بأنه"على الجميع أن يتحمل كل
على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصالحية إلحداثها
وتوزيعها حسب اإلجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور"
وتتفق جل التشريعات المقارنة من خالل وثائقها الدستورية على ثالثة قواعد
أساسية وهي:1
1
تعني أن كل فرد يكلف حسب قدرته التمويلية كما ينص على ذلك الفصل 17
من الدستور المغربي.
2
فحواها أن الضريبة ال تنشأ إال بقانون ،ويالحظ أن المشرع المغربي لم يدرج
العبارة الواردة في الفصل  34من الدستور الفرنسي لسنة  1958التي تنص على
أن"يحدد القانون القواعد المتعلقة بوعاء وأسعار وأساليب جباية الضرائب مهما كانت
طبيعتها"
3
-1المادة  34من الدستور الفرنسي ،الفصل األول من دستور الواليات المتحدة األمريكية لسنة ، 1787المعدل سنة  ،1913المادة 133
من الدستور اإلسباني ،الميثاق األكبر لسنة  1628-1215للمملكة المتحدة....
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وتترجم هذه القاعدة من الناحية الفنية ضرورة مراعاة ظروف المكلف أو
الممول وطاقاته التمويلية في تحمل التكاليف الضريبية.

األصل أو القاعدة أن القانون من اختصاص السلطة التشريعية أو البرلمان
وهي القاعدة التقليدية التي استقرت بعد قيام الثورة الفرنسية كانت تجعل البرلمان هو
صاحب اإلختصاص المطلق في مجال الوظيفة التشريعية ،باعتبار أن القانون هو
المعبر عن إرادة األمة ،أما عمل السلطة التنفيذية فيكون تبعيا ،لكن بصدور دستور
الجمهورية الخامسة لسنة  1958تغير الوضع حيث تداخلت اإلختصاصات بين
السلطتين ،وأصبح معيار التفرقة بين االختصاص التشريعي واإلختصاص التنظيمي
يرتبط بمضمون القواعد القانونية ،فإذا كانت القواعد من شأنها إعادة النظر في
ال قواعد القانونية فهي من اختصاص البرلمان أما إذا كان من شأنها تطبيق القاعدة
القانونية فهي من اختصاص السلطة التنظيمية.
وهكذا فإن اإلختصاص البرلماني في المادة الضريبية محددة على المستوى
األفقي في رسم القواعد الرئيسية للضرائب والرسوم دون أن يمتد إلى أشباه الرسوم
واإلقتطاعات اإلجتماعية ،أو على المستوى العمودي فينحصر اختصاصه في تحديد
المفاهيم والقواعد األساسية للضريبة دون الدخول في أساليب تطبيقاتها والتي هي من
اختصاص السلطة التنظيمية أي الحكومة.

تعتبر المبادئ العامة إحدى المصادر األساسية لكل فروع القانون وهي بمثابة
قواعد قانونية أولية يجب مراعاتها أثناء سن القوانين ،منها القانون الجبائي ،وقد
وضع المفكر االقتصادي آدم سميث أربعة مبادئ أساسية يفرض اتباعها في النظام
الجبائي وهي العدالة واليقين والمالءمة واالقتصاد.
1
يقصد به مساهمة كل األفراد في تحمل تكاليف الدولة تبعا لطاقاتهم كل حسب
دخله تحت حماية ومراقبة الدولة.
2
يتعين أن تكون آجال التحصيل والجباية وطريقة تأديتها مالئمة ومناسبة
للممول أو المكلف.
3
يعني ي جب أن تنظم كل ضريبة تنظيما محكما حتى ال تكون تكلفتها مرتفعة
وباهضة وحتى ال تمتص التكاليف مدخول الضريبة وبالتالي ال تنعكس هذه التكاليف
على كاهل الممول.
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4
يجب أن تكون الضريبة واضحة وشفافة التحديد من حيث المبلغ واآلجال
وحتى كيفية التحصيل.
ومبدأ التفسير الضيق :وفي هذه الحالة يكون النص الجبائي واضحا وال
يحتمل الغموض ويعبر عن إرادة المشرع بصورة واضحة وصريحة ،حيث يخرج
النص من مجال التفسير إلى مجال التطبيق المباشر والصحيح له ،ذلك أنه ال يجوز
في هذه الحالة الرجوع إلى األعمال التمهيدية ،أما في حالة غموض النص بمعنى أنها
ال تفصح عن رغبة المشرع بشكل صريح فيجب البحث عن غاية المشرع والكشف
عن إرادته وهنا يتم اللجوء إلى طريقة التفسير الواسع للنص ،ألن هذه الوسيلة قد
تحمي الملزم أكثر من تعسف اإلدارة كما يصون حقوق هذه األخيرة من تهرب
الممولين من أداء الضريبة.1
ويالحظ أن المبادئ العامة ذات طبيعة ثنائية ومزدوجة:هناك صنف من
المبادئ تتمتع بقوة دستورية وهي مبدأ الموافقة والمساواة أمام الضريبة وصنف آخر
من المبادئ لها قوة قانونية وهي عدم رجعية القوانين ،أي أن الضريبة ال تسري بأثر
رجعي بل تطبق على المادة الضريبية بعد صدور القانون .

وهي إما عبارة عن اتفاقيات دولية تقليدية ذات طبيعة ثنائية تهدف إلى تفادي
أو الحد من اإلزدواج الضريبي أو اتفاقيات دولية متعددة األطراف تهدف إلى القضاء
على التهرب الضريبي (نموذج اإلتحاد األوربي).2
وفي هذا السياق نتساءل عن مدى إلزامية المعاهدات الدولية في المجال
الجبائي ، 3هناك نظريتان ،نظرية وحدة القانون والنظرية المزدوجة.
فاألولى ال تميز بين القانون الداخلي والقانون الخارجي ،وتنقسم بدورها إلى
اتجاهين  ،األول يعتمد على نظرية السيادة المطلقة ويمنح األولوية للقانون الداخلي،
والثاني يدافع عن سمو القانون الخارجي على القانون الداخلي ،وهو الموقف الذي
تبنته معاهدة فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات في المادة . 27
أما النظرية المزدوجة فهي تميز بين القانون الداخلي والقانون الخارجي،
ومفادها أن القاعدة القانوني الدولية ال تطبق في القانون الداخلي إال إذا تم دمجها فيه
وبالتالي تصبح في صيغة قانون داخلي.4
-1حامد عبد المجيد دراز وآخرون  :النظم الضريبية....م س ص112 :
-Raymond Muzellec : Finances publiques 12
edition Sirey 2002 p : 405
-3أحميدوش مدني :المحاكم المالية ،دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة م س ..ص ص  85:وما بعدها
أنظر أيضا  :مصطفى قلوش :النظام الدستوري المغربي ،الطبعة الرابعة ص 154:
 -4هناك بعض الدساتير نصت صراحة على أن المعاهدات ومنها تلك التي تحتاج إلى موافقة البرلمان حتى تصبح ملزمة تكون لها مرتبة
أعلى بالنسبة للقوانين الداخلية المادة  55من الدستور الفرنسي /المادة  123من الدستور الجزائري  /المادة  80من دستور موريتانيا
eme
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2

أما الدستور المغربي فجاء خاليا من أي بيان وتوضيح حول مسألة مرتبة
المعاهدات بالنسبة للقانون الداخلي ،لكن بالمقابل توجد بعض القوانين التي تؤكد
صراحة سمو المعاهدة على القانون الداخلي من ذلك الفصل األول من قانون الجنسية
"تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند االقتضاء
بمقتضى المعاهدات أو األوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها.
إن مقتضيات المعاهدات أو األوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على
نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي"
كما أن الدستور المغربي المراجع سنة  1996والدساتير السابقة نصت في
الديباجة على "أن المملكة المغربية ،العضو الكامل النشيط في هذه المنظمات تتعهد
بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات" وهو ما يفيد بشكل جلي أن
.1
المعاهدة لها مرتبة أعلى من القانون الداخلي وذلك وقت حدوث تعارض بينهما
ويمكن القول مع أحد الباحثين أن جميع المعاهدات غير المتعارضة مع
الدستور والمستوفية لجميع شروطها تكون لها قوة أعلى من القانون الداخلي وبالتالي
فإن المعاهدة في إطار التحليل القانوني وكذلك من ناحية الممارسة يكون لها الرجحان
على القانون الداخلي السابق لها ،كما يكون لها العلو على القانون الالحق المخالف
لها.2

يشكل كل من تفسير اإلدارة  Doctrine administrativeوالفقه والقضاء
الثالوث األساسي في تفسير القاعدة القانونية الجبائية.

تتكون أساسا من تعليقات اإلدارة الضريبية أو المذكرات التفسيرية التي تصدر
عنها وكذلك التوجيهات الموجهة إلى أعوانها ،وهي بذلك تكتسي أهمية بالغة في
تطبيق القانون الجبائي خاصة وأن هذا القانون يتسم ببعض التعقيدات نظرا لطابعه
التقني.
وتفسير اإلدارة له أهمية أيضا من حيث أنه يساهم في توضيح وبيان تفاصيل
القانون الجبائي وجزئياته ،كما يساهم في تبيان حاالت جديدة قد تستجد في إطار
تطبيقات التشريع الضريبي.
 /وهناك صنف من الدساتير لم تحدد مرتبة المعاهدات بالنسبة للقانون الداخلي منها ،دستور األردن والمغرب ،أما الصنف الثالث من
الدساتير جعلت للمعاهدات قوة تماثل قوة ومرتبة القانون الداخلي منها دستور مصر المادة  /151المادة  70من دستور الكويت /المادة 24
من دستور قطر /المادة  37من دستور البحرين.
-1مصطفى قلوش  :النظام الدستوري المغربي...م س ص154:
 -2مصطفى قلوش :النظام الدستوري المغربي...م س ص155:
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وقد اعتبر اإلجتهاد القضائي المذكرات التفسيرية مجرد تعليمات إدارية ليست
لها مرتبة النصوص القانونية ،وبالتالي ال تتوفر على صفة اإللزامية وال يمكن
اإلعتداد بها من قبل اإلدارة ما دامت تقتصر على تفسير األحكام الجبائية وفق النية
التي اتجه إليها المشرع دون إثقال العبء الضريبي أو تخفيفه أو تضريب فئة مهنية
أعفاها القانون ،غير أن اإلجتهاد القضائي في فرنسا يقبل اإلعتداد من طرف الملزم
بالضريبة بالمذكرة التفسيرية في مواجهة اإلدارة إذا كانت تتضمن أحكام في
مصلحته شريطة عدم مخالفتها لروح القانون.1
ومهما يكن من إلزاميتها القانونية فهي وسيلة العمل اليومية التي تتقيد بها
اإلدارة الجبائية.

يعتبر الفقه والقضاء من المصادر الرئيسية التي تساهم في تفسير القاعدة
الجبائية ،بل تتعداه إلى خلق وإنشاء هذه القاعدة القانونية.

وهو في الحقيقة ليس مصدرا للقانون الجبائي ،ألن الفقيه أيا كانت مكانته ال
يعتبر مشرعا ،بل أن مهمته تقتصر على شرح وتفسير النصوص القانونية والتعليق
على أحكام القضاء ،ومع ذلك فإن دور الفقه في مجال القانون العام خطيرة  ،2بحيث
يمكن للفقهاء أن يردو على التشريعات الجزئية التي يبينها المشرع واألحكام الفردية
التي يصدرها القضاء إلى أصول عامة ،وبصفة عامة فإن الفقه يساهم بشكل عملي و
فعال في تقديم نوع من التوجيه واإلرشاد لكل من المشرع والقضاء.3

يلعب القضاء دور أساسي في تفسير القواعد القانونية الجبائية ،بل قد يتعدى
هذه المهمة بحيث يساهم في خلق وإنشاء القواعد القانونية في الميدان الجبائي ،ولذلك
عنى الفقهاء بترتيب أحكام القضاء ونشرها والتعليق عليها وجعلها في متناول
الباحثين والمهتمين خاصة في الدول المتقدمة كفرنسا مثال ،وهكذا فإن مهمة اإلجتهاد
القضائي تكون مزدوجة ،منشئة ومبدعة للقاعدة القانونية أحيانا ومفسرة لها أحيانا
أخرى.

-Les G.A.J. Fisc : Ouvrage collectif 2eme Ed Sirey 1991 p : 79
-2سليمان الطماوي  :الوجيز في القانون اإلداري  ،دراسة مقارنة  1996ص14 :
--3سليمان الطماوي  :الوجيز في القانون اإلداري  ...م س ص14 :
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1

ترتبط الظاهرة الجبائية في الواقع بمراكز السلطة السياسية التي تعتمد توجها
إيديولوجيا معينا ،تستند عليها في اتخاذ قراراتها المختلفة وفي مجاالت متنوعة منها
الضريبية على الخصوص ،ومن هنا يمكن اعتبار المصادر اإليديولوجية
والسوسيولوجية من المصادر غير القانونية للقانون الجبائي.

يسود المجال الضريبي إيديولوجيات وتيارات متداخلة ومتنوعة تجعل
اتجاهاته كسند للضريبة ويتضح هذا السند بجالء حين تفسر الضريبة على أساس
السيادة وموافقة المكلفين ،1وقد تبرر الضريبة وجودها على أساس األهداف التي
تسعى إلى تحقيقها من خالل التوجه اإليديولوجي التقدمي.2

ال يمكن اعتبار اإلقتطاع الضريبي تجليا من تجليات سيادة الدولة من الناحية
الو اقعية ألن مفهوم السيادة يقصد بها بسط سيطرة الدولة هيمنتها كسلطة واحدة في
نطاق إقليمها الترابي ،مما يسمح لها ولوجودها مباشرة اإلقتطاعات الضريبية
وفرضها على رعاياها ،إال أن هذا المفهوم يعرف استثناءات سواء من حيث ممارسة
اختصاص السلطة الضريبية أو من حيث مضامينها.
فإن الدولة ال تباشر لوحدها اإلقتطاعات الضريبية بل
من
هناك إلى جانبها أشخاص معنوية تتولى نفس االختصاص(كاإلقتطاعات شبه
الضريبية) ،كما أن انضمام بعض الدول إلى منظمات أو مجموعات اقتصادية يؤدي
إلى تقليص اختصاصات الدول في الميدان الجبائي كما هو الشأن بالنسبة لإلتحاد
األوربي.
فيالحظ أن بعض اإلقتطاعات الضريبية تفوق أحيانا
أما من
الطاقة أو التكلفة التمويلية للفرد(،دستور األرجنتين حدد اإلقتطاع الجبائي في معدل
أقصاه .)%33
*
تتخذ الموافقة ،بصفة عامة ،ثالثة أشكال إال أن الكيفية التي تتم بها هذه
الموافقة تثير عدة تساؤالت وردود أفعال ،مما يجعل هذا المبدأ يثير نوعا من الريبة
والشك في صحته وفعاليته:
-Bouvier (M) : Finances publiques 6 eme Ed , L.G.D.J 2002 pp : 586 et suite
-Ibidem pp : 599-602
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1
2

-1موافقة برلمانية أي عن طريق نواب األمة
-2اإلستفتاء:حيث يتم عرض الضريبة من أجل اإلستفتاء الشعبي مباشرة كما هو
األمر في سويسراوقد قال الشعب السويسري كلمته األخيرة في استفتاء  24فبراير
 2008وصوت بنسبة  % 50,55لفائدة مشروع الحكومة الفدرالية لإلصالح
الضريبي  ،هذا األخير يهدف إلى تخفيف الضرائب على الشركات الصغرى
والمتوسطة من خالل خفض الضريبة إلى  % 60على أرباح األسهم الخاصة وإلى
 % 50على اسهم األرباح التجارية وهذه اإلصالاحات تهدف إلى مساعدة هذه
الشركات على إعادة هيكلة نفسها التي تضم  150ألف شركة و  60ألف مزرعة
وهذا اإلجراء سينعكس إيجابيا على الوضع اإلقتصادي للبالد.
-3الموافقة المهنية :وتتم عندما تشارك الهيئات المهنية التي تمثل قطاع معين من
المكلفين في تحضير وإعداد مشروع قانون الضريبة ،مثال بالنظر إلى الجانب المالي
واالقتصادي يعتبر االتحاد العام لمقاوالت المغرب أهم جماعة ضغط بمواصفات
''اللوبي'' ،وخاصة فيما يتعلق بالسياسة االقتصادية والمالية والتي تعتبر التشريعات
الضريبية بمختلف أنواعها أهم بداية لتدخالتها في ممارسة الضغط السياسي ليصبح
لها مكانة هامة في صيرورة اتخاذ القرار العام وذلك وفق منحيين ،األول تقني يتعلق
بسعي السلطات العامة إلى إدماجها من أجل التشاور في األعمال التحضيرية التي
تسبق ،وتمهد لصنع القرار(التشريع) ،وذلك بهدف تحسين المعرفة التي يمكن لدوائر
الدولة أن تمتلكها عن األبعاد المجهولة لمشكلة ما ،بفضل الكفاءات التي يتوفر عليه،
وخاصة في المجاالت التقنية والمالية ،واعتبارا لكون قانون المالية أو المجال
الضريبي والمالي أهم المجاالت الحيوية التي تتضح خاللها أعمال ''اللوبي ''الخاصة
بالباطرونا المغربية المتمثلة في االتحاد العام لمقاوالت المغرب ،هناك العديد من
التجليات لتدخالته ،كالشق المتعلق باإلعفاءات الضريبية ،والتدخل في إعداد ومناقشة
قوانين المالية ،إذ يتدخل االتحاد من أجل إدخال تعديالت تهم موضوع الضرائب
كالضريبة على الشركات ،الضريبة على القيمة المضافة ،الضريبة التي تخص
القطاع المالي والبنكي ،وتخفيض الضريبة الجمركية على استيراد بعض المنتوجات
خاصة المواد األولية.
*
أما آثار المبدأ فقد تكون سلبية أو إيجابية ،فتكون سلبية عندما تتخذ في شكل
معار ضة فردية أو جماعية ،وقد تنظم هذه المعارضة في إطار منظمة أو حزب
سياسي قصد إلغاء بعض الضرائب أو التقليص من عبئها(،أمثلة :الدول اإلسكندنافية
كالنرويج والدانمارك ،حيث يتم تأسيس أحزاب سياسية توصف بأحزاب ضد
الضريبة).
عندما تتولى الهيئة المهنية مهمة اإلخبار والتفسير مما يساعد
وتكون
على تطبيق الضريبة نظرا لمساهمة ومشاركة هذه الهيئة في تحضير القانون
الضريبي مما يخلق نوع من اإلرتياح لدى الملزمين المعنيين.
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فحوى هذا المبدأ ،أن األساليب الفنية للضريبة في سيرورة وتطور مستمر لما
فيه مصلحة العدالة ،لذا يالحظ تميز كل مرحلة بأسلوب معين من الضرائب ،وبالتالي
فإن التقدمية الجبائية تبرر اإلقتطاع الضريبي المتزايد وذلك تحقيقا ألهداف الضريبة،
حيث تعد الضرائب أداة فعالة في المجال اإلقتصادي واإلجتماعي.
وتتمخض عن هذا المبدأ ظاهرتين وهما:
ظاهرة ارتفاع الضرائب ،وتفسرها تطور الدولة وتبرره الغاية ،أي طالما أن
الحاجات العامة متزايدة ،مما يستدعي الرفع من الموارد  ،خاصة الضرائب ،لتغطية
هذه الحاجات.
وظاهرة عدم اكتراث ممثلي األمة ،وهي ترتبط بمضمون التقدمية الضريبية
التي تهدف إلى تحقيق مجتمع أفضل تتقلص فيه حدة التفاوت اإلجتماعي وتتوفر فيه
مختلف الخدمات الضرورية وبالتالي فإن رفض زيادة وارتفاع الضرائب يعني حسب
هذا التوجه رفض التقدم إذ ال يمكن انتقاد هذا اإلرتفاع ،لكن الواقع يقول على أن
للضريبة دور نسبي في تقدم وتطور الدولة.

يعتبر كل من الدين واألخالق وكذا القوة والحرب أهم مكونات المصادر
السوسيولوجية التي تستند عليها إلزامية الضريبة في المجتمع.

للضريبة مصدر ديني ويبدو ذلك واضحا من خالل هيكلة مختلف األنظمة
الضريبية الرئيسية خاصة أثناء بداية تأسيسها ،وهكذا نجد ضرائب تؤدى لفائدة
الكنيسة من دخل األفراد  ،إال أن اإلرتباط الوثيق يتجلى في الدين اإلسالمي  ،حيث
تعتبر الزكاة أحد أركان اإلسالم الخمسة ،وإن كانت معظم البلدان اإلسالمية ال تلتزم
بتطبيقها.
كما أن األساليب الفنية للضريبة تستمد أحيانا مصدرها من الدين كما هو
األمر في فرنسا مثال أن الزوجين يقدمان تصريحا مشتركا واحدا عن دخلهما خالفا
لما هو معمول به في الدول اإلسالمية حيث نجد انفصال الذمة المالية بين الزوجين،
كما يالحظ تمييز من حيث العبء الضريبي بين األعزب والمتزوج إذ تكون مرتفعة
على األول ولهذا األمر سند ديني إذ تعطى األهمية للمؤسسة الزوجية كنموذج لتنظيم
المجتمع.

26

وعلى الرغم من أهمية ومكانة المصدر الديني في فرض الضريبة ،إال أنه ال
يمكن اإلعتداد به من طرف الدولة ألن هذا المصدر يعتمد باألساس على القناعة
الفردية للشخص ،مما يفسح المجال لظهور مصدر القوة ليؤكد على إلزامية الضريبة
نتيجة نشوب الحروب.

يالحظ من خالل استقراء السياق التاريخي للضريبة أنها كثيرا ما تأسست
نتيجة حرب معينة فمثال تم اعتماد الضريبة على الدخل في إنجلترا ألول مرة سنة
 1798وذلك من أجل تمويل الحرب ضد فرنسا رغم أنها ألغيت بمعاهدة السلم سنة
 1802إذ تم تطبيقها ثانية إثر نشوب الحرب من جديد سنة.1803
إال أن مفعول هذا المصدر كان واضحا في الدول اإلسالمية ،إذ نشأت
ضرائب على إثر الفتوحات اإلسالمية في مختلف األصقاع  ،وتعتبر الجزية والخراج
أهم هذه الضرائب.

27

إن دراسة الظاهرة الضريبية لها أهمية بالغة في فهم مالية الدولة ،على اعتبار
أن الضريبة تعد من أهم موارد ميزانية الدولة ومقوماتها األساسية ،كما أنها تلعب
دورا أساسيا ومهما في تحقيق أهداف السياسة المالية بصفة عامة.
ولتحليل الظاهرة الجبائية يتعين علينا أوال التطرق لماهيتها وأساس فرضها
ومناقشة مراحلها أو أطوارها من وعاء وتصفية وتحصيل ثانيا.

قبل أن ننتقل إلى تحديد مفهوم وتعريف الضريبة البد من تناول نشأتها
وتط ورها وبيان األساس القانوني لفرضها وعرض عناصر الضريبة والمفاهيم
المشابهة لها.

اقترن تطور مفهوم الضريبة بتطور المجتمعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،
ويمكن القول أن مراحل التطور اختلف من مجتمع آلخر تبعا الختالف أوضاع
وظروف كل مجتمع ،1وهكذا اختلف تاريخ الضريبة في الدول اإلسالمية عنه في
الدول األوربية المتقدمة ،فقد عرف المجتمع اإلسالمي منذ البداية مجموعة من
-1حول نشأة وتطور الضريبة يراجع المؤلفات التالية:
 رفعت المحجوب :المالية العامة ،النفقات العامة وايرادات العامة ،دار النهضة العربية  1975ص ص 191-189 :حسن سلوم  :المالية العامة ...م س ص ص 65-62 :حسن عواضة :المالية العامة ،دراسة مقارنة دار النهضة العربية ط  1987ص ص 397-395:محمود رياض عطية  :موجز في المالية العامة ص 156-Henry Laufenburger : Histoire de l’impôt (Q. S.J ?) P.U.F 1958
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الضرائب كانت تؤدى لصالح الدولة ،واعتبرت الشريعة اإلسالمية فرض هذه
الضرائب وأدائها عمال من أعمال السيادة يستند ذلك ألحكام الشريعة وسلطة الدولة.
وبالمقابل فإن الضريبة في دول أوربا المتقدمة عرفت تطورا عبر مراحل
تاريخية متعاقبة ابتداء من العصور القديمة مرورا بالعصور الوسطى وصوال إلى
العصور الحديثةففي العصور القديمة كانت الجماعات البشرة غير منظمة ،وبذلك
كانت الضريبة تؤدى في صورة جزية يدفعها المنهزم للمنتصر.
وبالرجوع إلى اإلمبراطورية الرومانية كانت الضريبة تفرض على
المحاصيل الزراعية وعلى السلع التجارية واعتبرت الضريبة عمال من أعمال
السيادة للسلطة المركزية.
أما في العصور الوسطى ،يالحظ تنازل الملك عن حق فرض الضريبة
ألمراء اإلقطاع ألن دخل الدومين كان كافيا ومع بداية القرن الثالث عشر أخذت
سلطة الملك تتسع فارتفعت النفقات العامة وأصبحت موارد أمالك الدولة غير كافية
لتغطيتها نتيجة لزيادة الحروب وانتشارها ،فلجأ الملوك إلى فرض الضرائب ،إال أن
الضرائب لم تكن تكتسي الصبغة اإلجبارية  ،بل كانت اختيارية بموافقة الملزمين بها
 ،حيث أن الملك لم يسترد اختصاصاته التامة من األمراء الذين كانوا يمنحونه
الضريبة كهبة أو منحة أو إعانة ،وبذلك كانت الضريبة تطلب في الحاالت
اإلستثنائية.
وفي القرن الرابع عشر أخذت هذه المنح والهبات تتخذ طابعا عاما ودائما
بسبب تزايد الحروب من جهة ونتيجة ممارسة الملوك سلطات عامة مختلفة
ومتنوعة ،وبذلك لجأ الملوك إلى فرض الضرائب على الشعب ،والتي اتخذت شكل
مساعدات وبموافقة ممثلي الشعب على هده اإلعانات ،ولكنها كانت تمنح للملك
بشروط ولمدة معينة ومحددة لحسن استخدامها ،ومع مرور الوقت أصبحت غير
محددة المدة ،إلى أن سلمت مجالس الشعب للملك بحق فرض الضرائب،إذ اعتبرت
عمال من أعمال السيادة عوض الهبة والمساعدة.
وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت الضرائب من الموارد الغير العادية إلى حدود
القرن السادس عشر ،ولما انتشرت الحروب واتسع الجهاز اإلداري ارتفعت نفقات
القصور وازداد معها أيضا النفقات العامة بصفة عامة أصبحت الضريبة موردا عاديا
ودلك ابتداء من القرن السابع عشر.
وخالل القرنين السابع عشر والثامن عشر ارتفعت النفقات العامة بشكل كبير
وذلك راجع التساع مطالب الحكام نتيجة كثرة الحروب وانتشارها وبزوغ فكرة
المشاريع العامة،األمر الذي جعل من الضريبة موردا عاديا شان الدومين بل أصبحت
أكثر حصيلة منه.
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نناقش في إطار هذا العنصر مفهوم الضريبة ،ومن خالل التعريف نستنتج
الخصائص المميزة للضريبة.

يواجه الفقه المالي الكثير من الصعوبات لتحديد تعريف واحد وشامل وجامع
ومانع ومطلق للضريبة ،جراء تطور المفهوم الذي اختلف من زمن آلخر ،فمنهم من
اعتمد تعريفا يحدد طبيعة الضريبة من خالل عالقتها بالميزانية واعتبارها وسيلة
لتوزيع أعباء الميزانية بين األفراد وفقا لطاقاتهم أو قدراتهم التكليفية  ،1وحتى وإن
اعتمد جانب كبير منهم على أشهر تعريفات الضريبة الذي قدمه الفقيه جاستون جيز
إذ اعتبر الضريبة على" أنها أداء نقدي تفرضه السلطة على األفراد بصفة نهائية
وبدون مقابل وذلك بغية أو قصد تغطية التكاليف العامة ،"2لكن تعريف جيز عرف
بعض التغييرات ليتناسب ودور الضريبة المعاصر والحديث نتيجة تطور دور الدولة
والوظائف المنوطة بالضريبة وكذلك تطور مفهوم تدخل الدولة.
كما اهتم الفقه العربي بدوره بالظاهرة الضريبية حيث اعتبرها البعض على
أنها اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر من ثروة األشخاص اآلخرين،
ودون مقابل خاص لدافعها وذلك بغرض تحقيق نفع عام.3
ومها يكن من أمر اإلختالف في التوجهات بشأن تحديد تعريف دقيق موحد
للضريبة ،فإنه يمكن تعريف الضريبة بصفة عامة على أنها "فريضة نقدية تفرضها
الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية  ،يتحملها الملزم بصفة إجبارية ونهائية ودون
مقابل وذلك قصد تغطية النفقان العمومية للدولة والمساهمة في التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية والمالية لها".

يمكن أن نستخلص من خالل التعاريف المقدمة سابقا بشأن الضريبة خمسة
خصائص أساسية وهي:
1
1

-(L) Trotabat et (J-M) Cotteret : Droit fiscal… op cit p :9
-(G) Jèze : Cours de finances publiques Ed L.G.D.J 1930 Paris.
 -3رفعت المحجوب  :المالية العامة ...م س ص 191:
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يعني أن مبلغ الضريبة يؤدى نقدا خاصة في العصر الحديث خالفا لما كان
سائدا قديما حيث كانت تجبى عينا،إذ يلتزم األفراد بتقديم نصيب من السلع أو يؤدون
بعض الخدمات في شكل سخرة لمدة محددة وهو ما كان يوافق األنظمة االقتصادية
القديمة التي كانت تعتمد أساسا على المقايضة ،ومع تقدم المجتمعات وتطور أنظمتها
االقتصادية أصبحت الضريبة العينية ال تطبق إال في حاالت استثنائية كالضريبة على
التركات مثال ،وهكذا نجد أن الضرائب النقدية هي القاعدة العامة للضريبة نظرا
لمالءمتها مع اإلقتصاد المالي وللنظام المالي الحديث.
2
يعتبر فرض الضريبة وجبايتها ترجمة  -أحد تجليات-واضحة لسيادة الدولة
وعمل من أعمال السلطة السياسية  ،وبالتالي فإن الدولة تنفرد بفرض الضرائب
وتحديد وعائها وكيفية تحصيلها ،كما تتمتع الدولة في سبيل اقتضائها بامتياز على
أموال الملزم(المدني) الستيفاء قيمة الضريبة ،حيث يمنح لها حق استعمال عنصر
الجبر( اإلكراه القانوني ال المعنوي) وفق ضوابط قانونية محددة ولذلك تحرص
دساتير الدول على النص أن إنشاء الضرائب وتعديلها وإلغائها ال يكون إال بقانون،
تأكيدا لرقابة السلطة التشريعية ،كما أن أحكام هذه القوانين تكون ملزمة للدولة
وللمكلفين بالضريبة  ،كما أن السلطة القضائية تتدخل للبت في المنازعات التي تنشأ
بين الدائن والمدين أي بين الدولة والملزم ،احتراما لتطبيق القانون.
ونشير إلى أن عنصر الجبر الذي يستند إليه الضريبة هو الذي يميزها عن
بعض الموارد اإلختيارية كالقروض االختيارية ،والثمن العام الذي يدفعه األشخاص
مقابل حصولهم على شراء الخدمات التي تتولى الدولة بيعها.
3
يعني أن الشخص المكلف يدفع الضريبة بصفة نهائية إذ ال تلتزم الدولة برد
قيمتها أو مبالغها إليه بعد ذلك  ،عكس ذلك بالنسبة للضريبة التي تؤدى عن القروض
العامة التي تلتزم الدولة بردها إلى المكتتبين في سنداتها وبدفع فوائد عن المبالغ
المكتتب بها ،أي رد أصل الدين والفوائد.
4
يقصد بهذه الخاصية األساس القانوني لفرض الضريبة ،وسنعود إلى مناقشة
هذه الفكرة بتفصيل الحقا ،أي أن المكلف دافع الضريبة ال يحصل على مقابل أو
منفعة خاصة من الدولة حين أدائه للضريبة ،وبذلك يتم دحض التوجه القائل بأن
أساس فرض الضريبة هو العقد( عقد بيع أو تامين) أو الثمن ،وإنما هي قائمة على
أساس التضامن اإلجتماعي في توزيع عبء الضريبة حسب المقدرة التكليفية للملزم،
باعتباره عضوا في مجتمع منظم هو الدولة.
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ومن هنا فإن المقابل لم يكن سندا وأساسا للضريبة وإنما يمكن اعتباره أساسا
ألنواع أخرى من اإلقتطاعات اإلجبارية التي يدفعها المكلف كما هو الشأن بالنسبة
للرسوم واألتاوات.
5
أشرنا سابقا إلى أن الدولة ال تفرض الضريبة على الملزم مقابل تقديم خدمة
أو نفع خاص له ،بل الغرض من فرضها هو تحقيق المصلحة العامة ،1حيث يتم
استعمال حصيلة ومردودية الضرائب التي تم جبايتها إضافة إلى غيرها من الموارد
العامة في النفقات العامة التي يترتب على القيام بها أهداف ومنافع عامة للمجتمع ،بل
األكثر من ذلك أصبحت الضريبة في الوقت الحاضر أحد وسائل التدخل اإلقتصادي
واإلجتماعي للدولة ،وذلك قصد تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متنوعة ال تحيد
عن غرض مبدأ المنفعة العامة ،كحماية المنتوجات الوطنية بفرض أنواع معينة من
الضرائب ( الضرائب الجمركية) والتشجيع على االدخار والحد من االستهالك لتعبئة
الفائض في أهداف التنمية االقتصادية ،وتقليص الفوارق في الدخل بين الطبقات
المختلفة للمجتمع(الضرائب التصاعدية).2
وتعتبر هذه الخاصية مبدأ دستوريا قررته مختلف الدساتير والقوانين األساسية
ونص عليه إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية سنة
 ، 1789بل أن المبدأ أصبح في العصر الحاضر أحد المبادئ الدستورية العامة ،حتى
وإن لم يتم النص عليه داخل الوثيقة الدستورية.

يعتقد الكثير أن الضريبة هي االقتطاع النقدي الوحيد الذي يتم فرضه على
المكلفين أو الملزمين بالضريبة ويتم دفعه بصفة نهائية للدولة ،وبالتالي فإن الضريبة
قد تحمل مسميات أخرى كالرسم واألتاوة والثمن العام ،وذلك نتيجة التداخل الذي قد
يحصل بين مفهوم الضريبة والمفاهيم المشابهة لها في بعض الخصائص التي قد
تشترك فيها مختلف هذه المفاهيم ،مما يستوجب الوقوف عند هذه المصطلحات
ومحاولة رفع اللبس والغموض الذي قد يكتنف استعمالها لتفادي الخلط بينها.

الرسم هو اقتطاع نقدي تفرضه أحد األشخاص العامة على المكلفين بدفعه جبرا لقاء
نفع خاص تقدمه لهم ،فرغم أن كال من الضريبة والرسم يلتقيان في كونهما فريضة
 -1هناك اختالف حول تحديد مفهوم المنفعة العامة اذ اعتبرها التقليديون في مجال الضريبة على أنها تغطية النفقات العامة التقليدية أي
قصرو الضريبة على الغرض المالي وحده .أما الموقف الحديث فقد اعتبروا الضريبة وسيلة لتحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية
وصحية ...الخ أي أنها تشكل أداة من أدوات السياسة اإلقتصادية واإلجتماعية.
راجع- :رفعت المحجوب  :المالية العامة  ...م س ص .195
-2عادل أحمد حشيش :أساسيات المالية العامة ،دار النهضة العربية ط  1992ص153 :
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نقدية تدفع بصفة نهائية للدولة ،والتي تتولى تحديد النظام القانوني  ،فإن طبيعة
الضريبة تختلف عن الرسم من حيث ما يلي:1
-1من ناحية مصدر القوة الملزمة :فالضريبة تفرض بقانون(السلطة التشريعية) ،أما
الرسم فال يلزم في فرضه أن يصدر بقانون بل يتم فرض الرسوم أحبانا بقرارات
إدارية كالقرارات الجبائية التي تصدرها الجماعات المحلية.
-2من حيث مدى تحقق النفع للملزم :تفرض الضريبة على الشخص بدون مقابل أو
نفع خاص يعود عليه ،أما الرسم فإنه يدفع مقابل الحصول على خدمة أو نفع خاص.
-3اإلختالف من حيث عنصر الجبر :الجميع يؤدي الضريبة جبرا في حين ال يدفع
الرسم إال من طلب الخدمة ،إال أن التمييز بينهما في هذا اإلطار غير جازم ،إذ أن
العديد من الخدمات يؤدى عنها رسوما سواء قبلها الملزم أم لم يقبل ،ومثال ذلك رسم
الخدمات الجماعية (النظافة)  ،فرسم الخدمات الجماعية يفرض على كل عقار يقع أو
يوجد داخل المدار الحضري للجماعة الحضرية.
-4من حيث الهدف :تفرض الضريبة لتحقيق أغراض مالية واقتصادية واجتماعية أما
الرسم فإن الغرض من فرضه هو تحقيق اإليراد المالي للدولة بمناسبة الخدمة العامة
الذي تؤديه الدولة أو مؤسساتها ،بحيث تفرض على هذه الخدمات كلها أو بعضها
رسوم.
 -5من حيث األهمية في مالية الدولة :تزداد أهمية الضرائب في مالية الدولة الحديثة،
إذ تعتبر من الموارد األساسية في تمويل التكاليف العامة لها ،أما بالنسبة للرسوم فإن
أهميتها تبقى ثانوية وتكميلية بالنسبة للموارد المالية للدولة لكنها مهمة بالنسبة
لميزانيات الجماعات المحلية.

الثمن العام هو مقابل خدمة تؤديها أحد الهيئات العامة  ،نظرا ألهميتها
وقيمتها ،إذ تتاح فرصة اإلنتفاع بها لجميع األشخاص أو ألنها عرضة لالحتكار
وللبيع بأثمان مرتفعة إذا تركتها الهيئات العامة للمنشآت الخاصة.2

يشبه الرسم الثمن العام في أن كال منهما مقابل خدمة خاصة ،وأنه يدفع عند
طلب الخدمة  ،فما لم تطلب الخدمة ال يدفع الرسم أو الثمن العام ،ويفترق عنه في أن
النفع العام أكبر في حالة الرسم منه في حالة الثمن العام.

-1عادل أحمد حشيش :أساسيات المالية العامة ...م س ص154 :
-2محمود رياض عطية :موجز في المالية العامة....م س ص 105 :
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األتاوة هي عبارة عن مبلغ من المال يفرض جبرا على مالك العقار بنسبة
المنفعة التي عادت عليه من الخدمات العامة التي قامت بها أحد األشخاص العامة،
لذلك فإن الرسم واألتاوة يتفقان في أن كال منهما يستند على عنصر الجبر واإلكراه،
ولكن الفرق بينهما يتجلى في أن األتاوة تتناسب قيمتها مع ما يعود على الملزم بها،
ويختلفان أيضا ألن األتاوة مجالها يقتصر على مجال واحد ومحدد وهو التحسينات
المحلية على العقارات ،في حين تتعدد مجاالت الرسم  ،كما أنها تدفع كقاعدة عامة
مرة واحدة ،بينما يتكرر دفع الرسم بتكرر طلب الخدمة ،كذلك فإن النفع الخاص في
األتاوة يتمثل في التحسين الذي طرأ على العقار ،أما النفع الخاص في الرسم فيعود
على شخص دافعه وأخيرا فإن األتاوة تستحق دون طلب من مالك العقار بعكس
الرسم الذي يستحق بناء على طلب حتى ولو كان الحصول على الخدمة إجباريا.1

تمر الضريبة بصفة عامة بثالثة مراحل أساسية وهي الوعاء والتصفية
والتحصيل ،أما األساس القانوني للضريبة فاختلف الفقه المالي بشأنه بين اتجاهين
رئيسيين األول يستند إلى النظرية التعاقدية ،أما الثاني فيستند إلى نظرية التضامن
اإلجتماعي.

إن توزيع األعباء العامة عن طريق فرض الضرائب تتم وفق أشكال متنوعة
ومتعددة حسب نوعية وطبيعة الضريبة المفروضة ،إال أنها تؤدى في جميع الحاالت
وفق ثالث ميكانيزمات أو عمليات أساسية متتابعة وهي الوعاء  assietteوالتصفية
أو كما يسميها البعض بربط الضريبة  liquidationوالتحصيل ، recouvrement
وينشأ دين الضريبة من خالل تحديد واقعة معينة التي تنعت بالواقعة المنشئة
للضريبة ،ويشمل المادة الضريبية وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الوعاء ،ثم تقاس
الضريبة ويحدد مبلغ أو سعر الضريبة وهي مرحلة التصفية أو ربط الضريبة ،انتهاء
بمرحلة التحصيل أو أداء الضريبة واستخالصها.

هي العملية القانونية التي يترتب عنها نشوء دين الضريبة على المكلف اتجاه
هيئة عامة  ،بمعنى آخر هي التصرف أو الفعل الموجب لحصول الخزينة العامة
على الضريبة من الملزم ويحدد قانون كل ضريبة الواقعة المنشئة لها وتختلف من
ضريبة إلى أخرى ،2إال أن هذا المفهوم أو التعريف البسيط يكتنفه نوع من الغموض
 -1محمد حاتم عبد الكريم :الوسيط في علم المالية العامة ،دار أبو المجد للطباعة 1989 ،ص ص .207-206:
-2عبد الحميد محمد القاضي :مبادئ المالية العامة ،دراسة في اإلقتصاد العام ط  1974ص 123 :
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واللبس في الضريبة على القيمة المضافة ألنه يقترن مع مفهوم آخر هو وجوب األداء
 ، l’exigibilitéفوجوب األداء يقصد به الواقعة المنشئة التي تخول للخزينة العامة
المطالبة بتأدية الضريبة ،في حين أن الواقعة المنشئة يترتب عنها نشوء دين الضريبة
ليس إال.
فمن الناحية العملية في الضريبة على القيمة المضافة نكون أمام حالتين
يتداخل أو يتقارب فيهما المفهومين كما هو الشأن في بيع السلع ،إذ أن الواقعة المنشئة
تقع عند تسليم هذه السلع الذي يعتبر في حد داته واقعة منشئة موجبة ألداء الضريبة،
كما قد يتباعد المفهومان كما هو األمر في تقديم الخدمات حيث أن الواقعة المنشئة ال
تعتبر كذلك إال إذا تم تأدية الخدمة فعال ،أما وجوب األداء فينتج عن أداء ثمن
الخدمة.1

يقوم المشرع بصفة أساسية بتحديد التصرف القانوني الذي يشكل واقعة
منشئة( من خالل نصوص قانونية)  ،كما يتدخل القضاء بصفة تكميلية في هذا
المجال ،ونشير أن الواقعة المنشئة تتخذ عدة أشكال:
:
قد تكون وضعية أو حالة معينة  ،فالضريبة العامة على الدخل تطبق على
المكلف في حالة حصوله على دخل  ،وقد تكون تصرفا قانونيا ،إذ أن بيع عقار تنشأ
عنه رسوم نقل الملكية.2...
:
هناك صعوبة في تحديد تاريخ الواقعة المنشئة ،مما يجعل المشرع أقل دقة
في هذا اإلطار ،وبالتالي فسح المجال أمام تدخل القضاء بصفة تكميلية لتبيان المعيار
الزمني ،مثل الضريبة على السكنى ،حيث تسري على المكلف إذا امتلك أو سكن
المحل في فاتح يناير أما إذا سكن خالل السنة فال تحسب عليه الضريبة من تاريخ
الواقعة المنشئة.

للواقعة المنشئة للضريبة نوعين من اآلثار ،هما نشوء دين الضريبة وتحديد
تطبيق نظامها القانوني.
:
-(J-C) Martinez et (P) Di Malta : Droit fiscal contemporain, Tome I , Ed 1985 pp :118-119
-Ibidem p : 119
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أثارت هذه النقطة نقاش فقهي حول معرفة ما إذا كان دين الضريبة يستمد
مصدره من الواقعة المنشئة أم من القرار اإلداري ،وتشكل نظرية القرار اإلداري
األقلية في هذا اإلطار ويتزعم هذا التوجه العميدين جيز  Jezوتروتابا  Trotabatإذ
يعتبرون أن مختلف الضرائب تنشأ بقرار إداري مع استثناء رسوم التنبر واعتمدوا
في تحليلهم هذا على أحد أحكام مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  12يوليوز
 1982الذي نص على أن الدور اإلسمي  rôle normatifوحده يجعل المكلف مدينا
للضريبة.1
أما نظرية الواقعة المنشئة فترتكز على تطور أساليب ومناهج تحصيل
الضري بة  ،حيث أن عدة ضرائب يتم تحصيلها عن طريق الحجز في المنبع أو عن
طريق األقساط الدورية ،...أي قبل صدور قرار إداري  ،بمعنى آخر أن نشوء الدين
الضريبي يتم قبل صدور القرار اإلداري ،إذ يالحظ أن هذه النظرية تساير طبيعة
الضريبة المعاصرة أو الحديثة بالرغم من االنتقادات الموجهة إليها.2
إن مجرد تحديد الواقعة المنشئة يتحدد النظام القانوني الذي يطبق على المكلف
من حيث الزمان والمكان.
تطبق األحكام التشريعية على المكلف السارية المفعول وقت وقوع الواقعة
المنشئة ،واستثناء تسري بعض المقتضيات التي تتعلق بالمنازعات مباشرة بعد
صدورها رغم أنها تعني واقعة تحققت سابقا.
يحدد موقع وقوع الواقعة المنشئة نطاق التطبيق اإلقليمي ،ففي الضريبة على
القيمة المضافة مثال تعفى الصادرات من هذه الضريبة اعتمادا على هذا األساس ألن
السلع يتم تسليمها خارج إقليم الدولة.

يقوم الوعاء بتحديد المادة الخاضعة للضريبة ،وتتولى اإلدارة الجبائية
تصفيتها أي قياسها (تحديد المبلغ) ثم تليها مرحلة التحصيل أي األداء.
يتم خالل هذه المرحلة تحديد عناصر المادة الخاضعة للضريبة من خالل
تبيان األشخاص الخاضعين لها وتحديد العنصر االقتصادي أي المادة الضريبية التي

-(J-C) Martinez et (P) Di Malta : Droit fiscal contemporain …op cite p : 120
-Ibidem
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تنصب عليها الضريبة  ،ويتم تحديد المادة الخاضعة للضريبة وفق أسلوبين إثنين
هما:
:
تتولى اإلدارة الضريبية مباشرة إحصاء العناصر الخاضعة للضريبة انطالقا
من المظاهر الخارجية  les signes extérieures de richesseكإحصاء األبواب
والنوافذ قديما ،أو مؤشرات نمط العيش كما هو في الضريبة على الدخل في فرنسا.
:
تعتمد اإلدارة الضريبية في هذا األسلوب على تصريح المكلف وهو األسلوب
الذي يسود حاليا مختلف التشريعات الجبائية المقارنة  ،أما بالنسبة لتقييم المادة
الضريبية فتخضع بدورها لطريقتين وهي:
-1طريقة التقدير الحقيقي:حيث يتم تقدير المداخل بصفة مدققة.
-2طريقة التقدير الجزافي :وهو تقدير تقريبي ال يهدف إلى تحديد المادة الضريبية
بدقة وإنما يحاول أن يقترب من الدخل الحقيقي ليس إال.
يقصد بها تحديد مبلغ الضريبة الواجب أداؤها بعد إجراء اإلعفاءات
المنصوص عليها في القانون المنظم لكل ضريبة.
يعتبر التحصيل آخر مراحل الضريبة ويلتزم فيها المكلف بأداء مبلغ الضريبة
 ،وتتمتع اإلدارة الضريبية في هذا الشأن على امتيازات وسلطات واسعة تسهل لها
مهمة تحصيل المبالغ وكذلك الحد من الغش الضريبي واالمتناع عن أداء الضريبة.

اختلف الفقه المالي وتباينت آراؤه حول موضوع التكييف القانوني للضريبة
وانقسم إلى اتجاهات متعددة  ،إال أنه يمكن جمع هذه اآلراء في نظريتين أساسيتين
وهما :نظرية التضامن اإلجتماعي والنظرية التعاقدية.

سادت خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر فكرة مفادها أن األساس
القانوني الذي تقوم عليه الضريبة هو عالقة تعاقدية بين الدولة والفرد ،1حيث أن هذا
األخير تنازل عند بدأ تكون الجماعات البشرية عن جزأ من حقوقه وأمواله للمجموع،
--1هوبز-لوك -مونتسكيو -ميرابو -ساي -برودون,

37

حتى يحظى بحماية القوانين ،فاعتبرت الضريبة عقد ضمني تربط بين الدولة
ورعاياها.
وقد اختلف المفكرون حول طبيعة هذا العقد ،فمنهم من قال بأنه عقد بيع
خدمات ،أي أن الضريبة ثمن يدفعه الملزم للدولة نظير خدمات تؤديها له ،ومنهم من
اعتبره عقد شركة ،أي أن الضريبة هي نتيجة عقد شركة ويعتبرون أن الهيئة
اإلجتماعية كشركة إنتاج ،وأن تكاليف اإلنتاج تتكون من تكاليف خاصة يتحملها كل
منتج عند مباشرة صناعة وتكاليف عامة تتحملها الجماعة التي تمثلها الدولة .وهذه
التكاليف العامة تنفق للحصول على منافع عامة مشتركة وضرورية لسير اإلنتاج
كاألمن والقضاء ...الخ
في حين ذهب فريق ثالث إلى اعتبار الضريبة نتيجة عقد تأمين ،فهي نوع من
أقساط التأمين يدفعها األشخاص للدولة للتمتع باألمن والسكينة والطمأنينة ،فهي جزء
يدفعه الفرد من ماله ليؤمن على باقيه أو ليتمتع به على أكمل وجه.
والواقع أن النظرية التعاقدية لم تسلم من النقد مهما تعددت تياراتها وتوجهاتها،
فالعالقة بين الدولة والفرد المكلف بالضريبة ليست عقد بيع ألن الثمن يفترض فيه أن
يكون مساويا بقيمته المادية للمنفعة المشتراة ،وهذا غير ممكن في الضريبة ، 1كما
أنه ال يمكن تفسير التزام الجيل الحاضر بدفع ضرائب تخصص حصيلتها أو جزء
من حصيلتها لخدمة القروض العامة التي عقدتها األجيال السابقة والتي استنفذت هذه
األجيال كل منافعها.2
ويؤخذ على نظرية عقد تأمين أنها تقصر دور الدولة على نطاق ضيق ،وهو
تحقيق األمن الداخلي والخارجي وهذا األمر غير صحيح ،كما أن مضمون عقد
التأمين هو أن يلتزم المؤمن لديه بتعويض الضرر الذي يحدث للمؤمن وهذا األمر
ينتفي في الضريبة ،ألن الدولة ال تلتزم بتعويض األضرار الذي يلحق بالممول
ولكنها تلتزم بحماية األفراد ومعاقبة المسببين في األضرار ,كما يؤخذ على الرأي
القائل بأن الضريبة عقد شركة ما يلي:3
 أن الحياة الجماعية وإن كانت ضرورية للقيام باإلنتاج لنمو الثروة إال أنها ليستمقصورة على هذه األغراض المادية ،إذ أنها تعمل باإلضافة إلى ذلك على تحقيق
أغراض غير مادية.
–إن مقتضى فكرة عقد شركة اإلنتاج ينتفع األغنياء بالخدمات العامة أكثر من الفقراء
وهو ما يبعد عن الواقع.
وبصفة عامة يؤخذ على النظرية التعاقدية في مختلف أشكالها أنها تصدر عن
فكرة العقد اإلجتماعي وهذا غير صحيح من الناحية التاريخية.
-1األمير شمس الدين  :الضرائب....م س ص 39 :
-2رفعت المحجوب :المالية العامة...م س ص 199 :
-3رفعت المحجوب :المالية العامة...م س ص 200 :
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إن الفكر الحديث يتجه إلى نفي النظريات السابقة وإلى تأسيس حق الدولة في
جباية الضرائب على فكرة التضامن اإلجتماعي  ، la solidarité socialeفاألفراد
يلتزمون بدفع الضرائب بصفتهم أعضاء في جماعة لمواجهة األعباء العامة حتى
تتمكن الدولة باعتبارها ضرورة تاريخية واجتماعية من القيام بوظائفها المتمثلة في
توفير جميع أنواع الخدمات العامة لكافة المواطنين(األمن  ،العدالة )..بغض النظر
عن مدى مساهمتهم الفردية في تحمل هده التكاليف العامة .وبما أن الدولة تتمتع
بسيادة قانونية على رعاياها فإنها تقوم بفرض الضرائب على المواطنين بشكل
يتناسب المقدرة التكليفية لكل مواطن ،وتعتبر هذه القاعدة أهم قواعد العدالة الضريبية
في الوقت الحاضر.
وعليه فإن األساس القانوني التي تستند إليه الدولة في فرض الضرائب هي
فكرة التضامن اإلجتماعي المقترن بسيادة الدولة على رعاياها ،أي باجتماع رابطة
التبعية السياسية(الجنسية) والرابطة اإلجتماعية (اإلقامة أو الموطن) والرابطة
اإلقتصادية ( ممارسة نشاط اقتصادي أو التمتع بملكية أو ثروة تحقق دخل معين
داخل إقليم الدولة) وهي روابط أصبحت سائدة في الوقت الحاضر دون غيرها من
النظريات.
وهكذا فإن فكرة التضامن اإلجتماعي التي يجب أن تقوم بين أعضاء الجماعة
السياسية الواحدة التي تمثلها الدولة هو وحدة األساس القانوني الذي تستمد منه الدولة
سلطتها في فرض وجباية الضريبة ،1أو باألحرى يمكن القول أن فكرة التضامن
اإلجتماعي المقترنة بسيادة الدولة تشكالن إطارا صالحا للقول بأن عملية فرض
الضرائب هي من طبيعة اجتماعية تضامنية منظمة بسيادة الدولة الممنوحة لها من
الشعب  ،والواقع أن هذه النظرية أكثر قبوال ألنها تفسر فرض الضريبة في كل
عصر من العصور وألنها تستوعب كل التطورات التي حصلت في دور الضريبة
اإلجتماعي اإلقتصادي وتنظيمها الفني.

-1احمد عادل حشيش  :أساسيات المالية العامة...م س ص 157 :
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تتعدد أنواع الضرائب وتتنوع تصنيفاتها حسب تنوع معايير التقسيم إال أنها
يمكن حصرها في ثالثة تبعا ألطوار التي تمر منها الضرائب ابتداء بتحديد المادة
الخاضعة للضريبة ( وعاء الضريبة) مرورا بتحديد سعرها واحتساب الضريبة (
تصفية الضريبة) وصوال أو انتهاء باستخالصها أو تحصيلها (التحصيل).

وعاء الضريبة هو موضوعها أو محلها أو مختلف العناصر الخاضعة
للضريبة ،فاألنظمة الضريبية المعاصرة ال تقوم على عنصر واحد لإلخضاع
الضريبي بل على عناصر متنوعة ومتعددة األمر الذي يتعين معه التمييز بين:
نظام الضرائب الوحيدة أو الموحدة ونظام الضرائب المتعددة.نظام الضرائب على األشخاص ونظام الضرائب على األموالنظام الضرائب التحليلية ونظام الضرائب التركيبية.-نظام الضرائب المباشرة ونظام الضرائب غير المباشرة.

عرفت األنظمة الضريبية المختلفة المقارنة في بداية تطورها نوعين أساسيين
من الضرائب ،الضرائب الوحيدة والضرائب المتعددة.
فنظام الضريبة الوحيدة ،يرتكز على اختيار مادة وحيدة ورئيسية تفرض عليها
الضريبة ،ومن خاللها يتم تغطية نفقات الدولة وحاجياتها ،إضافة إلى ضرائب ثانوية
تكميلية.
وقد نادى بفكرة الضريبة الوحيدة ،في القرنين السابع عشر والثامن عشر
مفكرون جراء تأثرهم بالظروف السياسية والمالية التي كانت سائدة آنذاك في أوربا،
حيث تعددت وتنوعت الضرائب وتعقدت األنظمة المالية ،مما جعلهم يفضلون نظام
الضريبة الوحيدة.
وفي أواخر القرن الثامن عشر دعا الطبيعيون (الفيزيوقراط) بضرورة اعتماد
الضريبة الوحيدة وإلغاء الضرائب المتعددة  ،وعلى الدولة أن ال تتبع الثروة في تنقلها
عندما تفرض الضرائب وأن تفرض ضريبة واحدة على صافي إنتاج األرض ،ألن
أي ضريبة تفرض على فروع اإلنتاج األخرى ستعود عليه في النهاية.1
وفي القرن التاسع عشر نادى المفكر األمريكي هنري جورج بإلغاء جميع
الضرائب وتعويضها بضريبة وحيدة تفرض على الربح العقاري أي على زيادة قيمة
-1حسين سلوم :المالية العامة ،القانون المالي والضريبي دراسة مقارنة ،دار الفكر اللبناني الطبعة األولى  1990ص 95:
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األراضي ،ألن حصيلة هذه الضريبة في اعتقاد هذا الكاتب تمكن الدولة من تغطية
جميع نفقات الدولة وبالتالي يمكن اإلستغناء عن مختلف الضرائب.
وخالل الخمسينيات من القرن الماضي دعا البعض إلى فرض ضريبة وحيدة
على رأس المال في حين نادى البعض اآلخر باعتماد ضريبة وحيدة على الوقود
وإلغاء بقية الضرائب معتمدين في ذلك على مميزات هذه الضريبة بكونها بسيطة
وعادلة.

1

إن أنصار ومؤيدي الضريبة الوحيدة يعددون مزاياها المتمثلة في البساطة
وكونها أقرب إلى العدالة ،أما أنصار الضرائب المتعددة فقد وجدوا فيها ضريبة ثقيلة
العبء وغير منتجة وينفون عنها ميزتي البساطة والعدالة.
1
أنها ضريبة تتسم بالبساطة والوضوح ،إذ يتم تقسيم التكاليف العامة بين المكلفين تبعالطاقاتهم النسبية ،كما أن المكلف يكون على علم وإدراك تام بكل ما يتعلق بالضريبة
ومقدار وكيفية دفعها.
أنها ضريبة اقتصادية،ألن الضريبة الوحيدة ال تحتاج إلى عدد كبير من الموظفينوالدوائر وبالتالي ال تتطلب نفقات كثيرة.
أنها ضريبة عادلة ،إن فرض ضريبة واحدة تفرض على أساس واحد تجعلباإلمكان مراعاة األوضاع الشخصية والعائلية للملزم ،واستفادته من التخفيضات
واإلعفاءات القانونية التي تتناسب وتتالءم وأوضاع كل فرد قبل فرض الضريبة.
2
 إن الضريبة الوحيدة غير عادلة ألنها تفرض على طبقة واحدة دون أخرى ،كما أناحتمال الهروب منها أو الخطأ اإلداري في تقدير وعائها أو احتساب مبلغها كالهما
يؤدي إلى اإلخالل بالعدالة.
أن ال ضريبة الوحيدة ليست اقتصادية طالما أن تقارير أو تصاريح المكلفين الذينتتوفر لديهم نية التهرب الضريبي بسبب ثقل عبء الضريبة ،تتطلب مراقبة فعالة
ودقيقة األمر الذي يستلزم عددا من الموظفين مما يتطلب نفقات كثيرة ومبالغ باهضة.
أن الضريبة الوحيدة ال تتيح للدولة فرصا وإمكانات واسعة للتأثير على القطاعاإلقتصادي واإلجتماعي  ،في حين أن الضرائب المتعددة تسمح باستعمال هذه
الضريبة دون تلك أو هذه الضريبة وتلك ،وذلك بغية معالجة المشاكل الظرفية
وتحقيق أغراض السياسة العامة.2

 -1فرض ضريبة على المصادر المختلفة للطاقة كالكهرباء والبترول التي يحتاج إليها اإلنتاج ،هذه الفكرة دعا إليها المفكر الفرنسي شيليي
سنة  1956أنظر-:يونس احمد البطريق وحامد عبد المجيد دراز :النظم الضريبية ط  1983الدار الجامعية ،ص 38 :
-2صباح نعوش  :الضرائب في الدول العربية ،الطبعة األولى  1987ص 21:
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ولهذه األسباب وغيرها لجأت األنظمة الضريبية المعاصرة إلى تبني واعتماد
الضرائب المتعددة وتبقى الضريبة الوحيدة مجرد مبدأ نظري لم يجد طريقه إلى
التطبيق.1

تصنف الضرائب كذلك من حيث المادة الخاضعة للضريبة أو وعائها أو
موضوعها إلى ضرائب على األشخاص وضرائب على األموال.

يقصد بالضريبة على األشخاص وتسمى أيضا "الرؤوس" أو "الفردة" أو
ضريبة األعناق أو الرقاب(التي تحمل على رقاب الناس  ،الجزية في اإلسالم) تلك
الضرائب التي يراعى في فرضها الوجود اآلدمي أو اإلنساني أي األشخاص
الموجودين على إقليم الدولة ،بغض النظر عن مستوى دخولهم وحجم ثرواتهم.
وقد عرفت المجتمعات القديمة ضريبة األشخاص ،وكانت معروفة أيضا في
العصور الوسطى وقبلها كجزية يفرضها المنتصر على المنهزم ،كما عرفها الرومان
واليونان والفرس والعرب ،واتخذها البريطانيون أحد الموارد األساسية لخزينة الملك
آنذاك.
بالنسبة لجميع األشخاص
والضريبة على األشخاص نوعان،
 ،إذ يتم تقسيم
مهما تنوعت ثرواتهم أو أوضاعهم الشخصية ،وإما
المجتمع إلى طبقات بحيث يتحمل كل فرد في طبقة معينة نسبة معينة ضمن طبقته
ولكن تختلف عن النسبة التي يلتزم بها أشخاص الطبقات األخرى.2
وللضريبة على األشخاص مميزات كما لها عيوب أيضا ،فمميزاتها تتجلى
فيما يلي:3
كونها تساهم أحيانا بشكل فعال في تمويل تكاليف الدولة.كونها تتميز بالبساطة والسهولة من حيث التطبيق ،وتساعد على الوصول إلىموضوع الضريبة الحقيقي.
تشجع األفراد وتحفزهم على المساهمة في تحمل التكاليف العامة للدولة.للضريبة على األشخاص آثار اقتصادية إيجابية تساهم في تشجيع التبادل داخلالدولة.
-1عسو منصور  :الوجيز في المالية العامة  1992ص 85 :
 -2عبد األمير شمس الدين :الضرائب أسسها العلمية وتطبيقاتها العملية  ،دؤاسة مقاؤنة الطبعة األولى  1987ص 70:
-3صباح نعوش  :الضرائب في الدول العربية...م س ص 18:
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أما عيوب الضريبة على األشخاص فتتمثل في كونها لم تعد مناسبة ومالئمة
 ،تفرض دون األخذ بعين اإلعتبار
للمجتمعات المعاصرة أو الحديثة لكونها
الطاقة التكليفية لألشخاص ،كما أن وجود طبقات متعددة وثروات متفاوتة تجعل من
 ،أنها تتنافى مع اعتبارات
الصعوبة بمكان تحقيق مبادئ العدالة في التكاليف،
الكرامة اإلنسانية في كثير من األحيان نظرا لمعاملته (اإلنسان) كسلعة.
كما أن عدم دقة العمليات اإلحصائية للسكان خاصة في دول العالم الثالث يجعلالعديد من الملزمين ال يخضعون لهذه الضريبة( أكثر من  % 10أحيانا)
 رغم سهولة تحصيل هذه الضريبة ،فإن إمكانيات التهرب الضريبي منها تبقى قائمةفي ظلها أكثر مما هي عليها في الضرائب على األموال ،مثال(تنزانيا ،لم يخضع
للضريبة على األشخاص سوى  191ألف شخص في حين ان الذين تتجاوز أعمارهم
 18سنة يزيد على  2,5مليون).1
لهذه اإلعتبارات وغيرها يفسر اختفاؤها من النظم الضريبية الحديثة ،وإن كان
ال يزال معموال بها في بعض الدول ضمن حدود ضيقة العتبارات سياسية معينة
مقابل استعمالهم لحق االنتخابات في بعض الدول ،كما هو الشأن في بعض واليات
سويسرا والواليات المتحدة األمريكية ،وأصبحت األنظمة الضريبية الحديثة تعتمد
األموال كوعاء للضريبة مع األخذ باالعتبار وضعية األفراد الملزمين بالضريبة.

أصبحت الضرائب على األموال هي األساس في تكليف األفراد بالمساهمة
في تحمل األعباء العامة في معظم النظم الضريبية الحديثة.
ونكون بصدد ضريبة على األموال إذا كان محل أو موضوع الضريبة مكون
من أموال اقتصادية ( مبلغ أو خدمات) ،أي تفرض على ما يمتلكه الفرد من دخول
وثروات وال تفرض على الشخص بذاته.
 réelوهي التي يراعى في
فالضريبة على األموال إما أن تكون
فرضها شخصية الملزم أو المكلف وأوضاعه أو ظروفه االقتصادية أو االجتماعية أو
العائلية ،فال ينظر إال إلى المادة الخاضعة للضريبة ،ومثالها الضرائب الجمركية،
 ،personnelوهي التي يراعى في
وضرائب االستهالك ،وإما أن تكون
فرضها المركز الشخصي للمكلف وظروفه اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو العائلية مثال
ذلك الضريبة على الدخل.
وهناك ضرائب تسمح طبيعتها بجعلها عينية أو شخصية أو نصف شخصية
أي تراعى فيها بعض ظروف المكلف ال كلها كالضريبة على األرباح التجارية
والصناعية.2
-1صباح نعوش  :الضرائب في الدول العربية ..م س ص 19 :
-2محمود رياض عطية  :موجز في المالية العامة...م س ص 163 :
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ورغم تعدد وتنوع العناصر الخاضعة للضريبة فإنها تسري جميعها إما على
دخول الملزمين(ما يحققه المكلف من دخول) أو ثرواتهم (ما يمتلكه من عناصر رأس
المال ،أو الثروة المكونة للذمة المالية) والتي تعتبر الوعاء الحقيقي لمختلف
الضرائب ،ولذلك فإن تحليل قاعدة تنوع العناصر الخاضعة للضريبة(تنوع الوقائع
المنشئة للضريبة) يقتضي التمييز بين نظام الضرائب المباشرة ونظام الضرائب غير
المباشرة.

يعتبر تصنيف الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة تقسيم تقليدي قديم يعود
إلى عهد الطبيعيين ( المدرسة الفيزيوقرا طية) ،وعلى الرغم من تضاؤل اهتمام
الفكر المالي الحديث بهذا التقسيم إال أنه ما زال معموال به وأكثر انتشارا في األنظمة
المالية الحديثة  ،كما يستند إليه الفقه المالي في دراسة ومقارنة النظم الضريبية
المختلفة ،مما يوضح أهمية هذا التقسيم من الناحية العلمية والعملية.
وتعتبر الضريبة مباشرة بصفة عامة حين يتم اقتطاع المبلغ المالي مباشرة من
دخل الملزم أي من ثروته ،وتكون غير مباشرة حين تفرض على الدخل بمناسبة
استعماله أي بمناسبة إنفاقه صاحبه له أو على ثروته(رأس ماله) بمناسبة انتقالها.
ورغم أن هذا التقسيم العملي شائع إأل أنه يتميز بالتعقيد وعدم الدقة ،مع العلم
أنه ال يوجد ضابط ومعيار معين للتمييز بين الصنفين من الضرائب ،كما أن الدول
تعتمد أساليب مختلفة في هذا اإلطار ،بحيث أن بعض الضرائب تعتبر مباشرة في
دولة معينة وتعتبر غير مباشرة في دولة أخرى ،ورغم هذا اإلختالف وهذه
الصعوبات في التمييز بين النوعين من الضرائب فإن الفقه المالي حاول إيجاد
معايير محددة قصد المفاضلة والتمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير
المباشرة.

يقترح الفقه المالي مجموعة من المعايير للتمييز والمفاضلة بين الضرائب
المباشرة والضرائب غير المباشرة معتمدا في ذلك على استخالص الخصائص
المشتركة التي تجمع بين أنواع الضرائب المباشرة من جهة والضرائب غير
المباشرة من جهة ثانية ،ومن أهم هذه المعايير نذكر ،المعيار اإلداري ،والمعيار
الجبائي (ثبات المادة الخاضعة للضريبة) ،ومعيار انتقال عبء الضريبة أو المعيار
االقتصادي.
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يعتمد المعيار اإلداري على أسلوب وطريقة تحصيل األداة الضريبية لدين
الضريبة ،فالضريبة المباشرة هي التي تجبى بواسطة جداول إسمية يبين فيها إسم
الملزم والمادة الخاضعة للضريبة أو المبلغ الواجب تحصيله ،لكونها تقوم على
عالقات دائمة وأساسية بين الملزم واإلدارة الضريبية( الخزينة).
أما الضريبة غير المباشرة فهي التي ال تجبى بهذه الطريقة لكونها تقوم
بمناسبة حدوث وقائع أو تصرفات عرضية ومؤقتة كما هو األمر في الضرائب
الجمركية (انتقال البضائع من دولة إلى أخرى) أو ضرائب اإلستهالك ،إذ تحصل
عند وقائع معينة يحددها التشريع الضريبي.
فرغم أهمية المعيار اإلداري من الناحية اإلدارية والقضائية ،إذ يحدد اإلدارة
المختصة ،وينظم اإلختصاص القضائي للمنازعات الضريبية ،فإنه لم يسلم من النقد
ويؤاخذ عليه ما يلي:
أنه ال يقوم على أسس علمية ،بل يستند على شكل اإلجراءات التي يحددها المشرعوليس على طبيعة الضريبة وهي تصبح قابلة للتبدل بتبدل إرادة المشرع بين دولة
وأخرى وحتى ضمن الدولة الواحدة بين فترة زمنية وأخرى.

يرتكز هذا المعيار على ثبات واستقرار العناصر المادة الخاضعة للضريبة
كأساس للتفريق بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ،فتعتبر الضريبة
مباشرة وفقا لهذا المعيار إذا كانت مفروضة على مادة أو عناصر لها طابع الثبات
والدوام المستمرين النسبيين (كالضريبة العقارية المفروضة على الملكية ،والضريبة
على الدخل) ،وتعتبر الضريبة غير مباشرة تلك التي تفرض على وقائع وتصرفات
مؤقتة وعرضية تتسم بالتقطع وعدم الثبات (،مثل الضريبة على االستهالك) ،
ومعنى ذلك أن الضريبة المباشرة هي تلك التي تفرض مباشرة على الدخل أو رأس
المال ،وأن الضريبة غير المباشرة هي التي تفرض على إنفاق الدخل أو انتقال رأس
المال ،أي أن الضريبة المباشرة تفرض على ذات الثروة في حين أن الضريبة غير
المباشرة تفرض على حركة وانتقال الثروة.1
وعلى الرغم من وضوح هذا المعيار إال أنه يثير بدوره مشاكل بالنسبة لبعض
الضرائب  ،فالضريبة على التركات ال تعتبر في رأي بعض الفقهاء مباشرة ألنها
تفرض على عنصر رأس المال الذي تتكون منه التركة ،في حين يرى البعض اآلخر

-1رفعت المحجوب  :المالية العامة...م س ص ص 289-228:
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أنها ضريبة مباشرة خاصة إذا ما فرضت بسعر مرتفع ألنها في الواقع تفرض على
الثروة وليس على الواقعة المنشئة النتقالها.1

يتخذ هذا المعيار من فكرة انتقال عبء الضريبة أو كما يسميه البعض اآلخر
"براجعية الضرائب" أساسا للتفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير
المباشرة ،فتعتبر الضريبة مباشرة إذا كان الملزم بها قانونا هو الذي يتحمل عبئها
بصفة نهائية ،بحيث ال يمكن التخلص منها أو نقل عبئها إلى شخص آخر مثل
الضريبة على الدخل ،بينما تكون الضريبة غير مباشرة عندما يمكن نقل عبئها إلى
غيره أو إلى شخص آخر كالضريبة على اإلستهالك  ،حيث أن استهالك السلع والتي
وإن دفع مبلغها المنتج أو البائع فإن المستهلك هو الذي يتحمل عبئها في نهاية
المطاف ،بمعنى أن في الضريبة المباشرة ال توجد وساطة بين المكلف األصلي
واإلدارة الضريبية في حين تقوم مثل هذه الوساطة في الضرائب غير المباشرة.
إال أن هذا المعيار انتقد بدوره على اعتبار أن ظاهرة انتقال عبء الضريبة
هي ظاهرة معقدة وغير دقيقة ،إذ ال يمكن تحديدها بدقة ألنها تخضع(الظاهرة)
لمؤثرات متشابكة ومتباينة يصعب معها التمييز حتى بين النوع الواحد من
الضرائب ،ومن هنا يمكن للضريبة الواحدة أن تكون مباشرة تارة وغير مباشرة تارة
أخرى ،فالضريبة العقارية هي ضريبة مباشرة يتحملها المالك أما إذا استطاع هذا
األخير نقل عبئها إلى المستأجر عن طريق الزيادة في قيمة اإليجار نكون أمام
ضريبة غير مباشرة.
وحقيقة األمر ،أن أحدا من هذه المعايير لم يسلم من النقد وبالتالي لم تفلح في
إعطاء النتائج الصحيحة بالدقة العلمية لتكون أساسا صالحا للمفاضلة بين الضرائب
المباشرة والضرائب غير المباشرة ،ولهذا اتجه الفقه المالي الحديث إلى عدم
اإلستعانة بأي معيار جديد ،وهكذا تعتبر الضريبة مباشرة كل ضريبة تفرض على
الثروة أو الدخل ،وتعتبر غير مباشرة كل ضريبة تفرض على تصرفات األشخاص
في مجاالت التداول واإلستهالك واإلنفاق.
وقبل أن تنتقل إلى عرض أشكال وصور الضرائب المباشرة والضرائب غير
المباشرة نتناول أوال مزاياها وعيوبها.
تتمتع الضرائب المباشرة في نظر مؤيديها بعدة مزايا من أهمها:
ثبات الحصيلة ،لكونها تقع على مراكز مالية قائمة على عناصر ليست سريعة التبدلوالتغير نسبيا ،غير أن الواقع دل ويدل على غير ذلك ،ذلك أن مدى ثبات الحصيلة
 -1رفعت المحجوب  :المالية العامة...م س ص 229:
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يتوقف إلى حد كبير على التنظيم الفني للضريبة وخاصة على أسلوب تقدير محل أو
موضوع الضريبة.
الضرائب المباشرة أقرب إلى تحقيق العدالة في توزيع األعباء العامة من الضرائبغير المباشرة ،إذ يتم مراعاة القدرة التكليفية للمكلفين على الدفع بما في ذلك مراعاة
أوضاعهم الشخصية ،كما يتم تحديد معدل الضريبة بنسب مختلفة وفقا لمصادر
الدخل والثروة ،هذه الخاصية مقبولة من الناحية العلمية ،إال أنه من الناحية العملية
فإن أمر تحقيق العدالة يبقى رهين تطبيقها حسب أساليب كل دولة.
 اقتصادية في جبايتها :ألنها ال تتطلب من فرضها وجبايتها نفقات كبيرة بحيث التستلزم عددا كبيرا من الموظفين من أجل إجراء عملية المراقبة والحد من التهرب
الضريبي كما هو األمر في الضرائب غير المباشرة ،إال أن ظاهرة التهرب الضريبي
ال تقتصر على نوع معين من الضرائب دون اآلخر ،مما يعني أنه ال مجال لقبول
هذه الخاصية على الوجه المطلق.
إشعار المواطنين بالمساهمة في األعباء المالية للدولة ،األمر الذي يساعدهم علىممارسة حقوقهم السياسية.
هي مرنة في معدالتها :حيث يمكن الزيادة في حصيلتها أو إنقاصها بمحض إرادةالمشرع عن طريق تعديل معدالتها أما زيادة أو نقصانا ،وهذا ما ينعت بالمرونة
القانونية.
أما عيوب الضرائب المباشرة فتتلخص فيما يلي:
 شعور المكلف بثقل عبئها مما يدفعه إلى محاولة التهرب منها،خاصة إذا كان مبلغهاأو مقدارها مرتفعا.
كما أن حصيلتها تتميز بالتأخر الن مبالغها ال تحدد وجداولها ال تصدر عادة إال بعدمرور فترة من السنة المالية ،بحيث ال يباشر بالمالحقة والتحصيل إال في وقت
متأخر ،مما يفوت على ميزانية الدولة نسبة هامة من الموارد العامة خالل الفترة
األولى من السنة المالية.
للضرائب المباشرة حسب أنصارها مزايا متعددة منها:
وفرة حصيلة هذه الضريبة ومرونتها ،تتميز الضرائب غير المباشرة بارتفاعحصيلتها التساع نطاقها أو مجالها ،إذ تنصب على عمليات اإلنتاج واإلستهالك
والتداول ،كما أنها تفرض على جميع األشخاص فقراء وأغنياء ،وهي سهلة في دفعها
دون أن يشعر المكلف بثقل عبئها  ،كما أن رفع أسعارها يمكن من زيادة حصيلتها.
ولميزة ارتفاع الحصيلة أهمية بالغة في تمويل النفقات العامة للدولة ،إال أن
خطورتها تبقى أيضا قائمة خاصة في فترات الكساد اإلقتصادي حيث تنخفض
الحصيلة.
السرعة في التحصيل :إذ يتم تحصيل الضريبة بسرعة أي بمجرد حصول الواقعةالمنشئة لحق الدولة بالضريبة ،كما أنها تتميز بتدفقها المستمر خالل السنة المتعلقة
بها ألن عمليات اإلنفاق والتداول والتصرفات تتوالى بطريقة مستمرة خالل السنة.
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وبالمقابل فإن خصوم الضرائب غير المباشرة يوجهون انتقادات لهذا النوع
من الضرائب ومن بينها:
أنها غير عادلة :ألنها ال تراعي القدرة التكليفية وال األوضاع الشخصية للمكلفين،فهي ال تجعل نصب عينيها إال موضوع المادة الضريبية ،كما أنها تعتبر أشد وطأة
على ذوي الدخول الصغيرة والمتوسطة منها على ذوي الدخول الكبيرة.
ارتفاع تكاليف الجباية :يتطلب تطبيق هذه الضريبة إجراءات تقرير ومراقبة ونفقاتتحصيل ،مما يستلزم توفير عدد كبير من الموظفين ونفقات ضخمة ،مع العلم أن هذا
النوع من الضرائب ذات نطاق واسع يتضمن عددا هائال من عمليات اإلنتاج
واإلستهالك والتداول.
يتضح مما سبق أنه من الصعب تفضيل أحد النوعين على اآلخر ،وبما أن
األنظمة الضريبية الحديثة تتعدد فيها الضرائب فإنه يمكن الجمع بين النوعين حتى
تصحح مزايا أحدهما عيوب اآلخر ويتم استخدامها لتحقيق أهداف المجتمع المتعددة.

تنصب الضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة على الثروة والمال،
فتارة تفرض على الثروة والدخل(الضرائب المباشرة) ،وتارة أخرى تفرض على
الثروة والمال بمناسبة استعمالها (الضرائب غير المباشرة).
نتناول نوعين رئيسيين من الضرائب المباشرة وهما :ضرائب على الدخل
وضرائب على رأس المال.
لم يتفق الفقه المالي وال التشريعات المقارنة على وضع تعريفا جامعا وشامال
للدخل على الرغم من اعتباره(الدخل) أساس النظم الضريبية الحديثة ،1وذلك راجع
إلى أن مفهوم الدخل يختلف من دولة إلى أخرى ومن وقت آلخر نظرا الختالف
الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والمالية ،ومع ذلك يمكن تعريف الدخل
على أنه كل ثروة جديدة نقدية أو قابلة للتقدير ،يحصل عليها الفرد أو الشخص
المكلف أثناء فترة زمنية معينة بشكل دوري ومن مصدر مستمر أو قابل للدوام،
ويمكن استهالكها دون مساس بمصدر الدخل.
-1ظهرت الضريبة على الدخل ألول مرة في إنجلترا سنة  1799ثم انتقلت إلى الدول األوربية والواليات المتحدة األمريكية،واليابان ،ثم
أخذت موقعها في جميع األنظمة الضريبية لدول العام الثالث ،لقد أصبحت األهمية المالية على الدخل تحتل في الوقت الحاضر المرتبة
األولى بين الضرائب المباشرة ،وربما بين مجموع الضرائب في بعض الدول ،كما وجدت األنظمة الحكومية في هذه الضريبة الوسيلة
الفعالة في التأثير بالظواهر االقتصادية المختلفة إلى جانب الدور الذي يمكن أن يلعبه في نطاق العدالة االجتماعية-، ،أنظر :صباح نعوش:
الضرائب في الدول العربية ...م س ص ص 29-28 :
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يمكن أن نستخلص من هذا التعريف الخصائص التالية:
خاصية المدة ،وتحدد بصفة عامة في سنةخاصية التقدير أو القابلة للتقدير بالنقودخاصية الدورية ،أي أن الفرد يحصل على الدخل في مواعيد منتظمة(كإيجارالمنزل ،وأرباح األسهم ،وفوائد السندات ،الراتب أو األجر.
خاصية ثبات المصدر ،أي أن مصدر الدخل قابال للثبات واإلستمرار وقد يكونالمصدر رأس مال أو العمل أو رأس المال والعمل معا.
خاصية استغالل المصدر ،أي أن يكون المصدر مستغال قدرا معينا من العمل ويميزالفقه المالي بين الدخل اإلجمالي والدخل الصافي ،فاألول هو عبارة عن مجموع
اإليرادات التي يحصل عليها المكلف من مصدر واحد أو من مصادر متعددة معينة
شريطة أن ال تكون من قبل رأس المال ،أما الدخل الصافي فهو ناتج عن الدخل
اإلجمالي بعد خصم تكاليف الدخل وهي عبارة عن نفقات إنتاجه وصيانة مصدره
واإلندثارات وكل النفقات التي صرفها في سبيل الحصول على الدخل.
والضريبة على الدخل صنفان :ضرائب على األفراد وضرائب على الشركات
1
تتخذ الضريبة على دخل األفراد شكلين :ضريبة نوعية impôt cédulaire
أو ضريبة عامة على الدخل impôt général ou globale
فالضرائب النوعية أو التحليلية 1هي التي تتناول نوعا معينا من أنواع الدخول
دون األخرى ،كالضريبة على المرتبات واألجور والضريبة على األرباح التجارية
والصناعية وغيرها ،وتعد الضرائب النوعية من قبيل الضرائب العينية ،حتى وإن
أضفت عليها بعض التشريعات الضريبية سمات الضريبة الشخصية ،2إذ تتناول هذه
الضرائب األموال بغض النظر عن شخص مالكيها ،أي دون مراعاة الظروف
الشخصية والعائلية للملزم.
أما الضرائب العامة على الدخل فتتناول مجموع عناصر دخل المكلف على
اختالف أنواعها بغض النظر عن اختالف مصادرها ،فهي ضرائب شخصية تركيبية
أو مركبة  Synthétiqueأي أن الضريبة تقع على الدخل الكلي لمكلف ال عند
مصادره.
وتعد الضريبة العامة على الدخل من أهم الضرائب الشخصية التي تفرض
على أساس القدرة التكليفية للمكلف التي تحددها ظروفه الشخصية والعائلية وكل من
حجم ومصدر دخله.3
يتميز نظام الضرائب النوعية بالمرونة والبساطة والسهولة في التطبيق لكنه
ال يحقق مبادئ العدالة من حيث توزيع العبء الضريبي ،وبالمقابل فإن نظام
-1محمود رياض عطية  :موجز في المالية العامة ...م س ص 276
-2يونس أحمد البطريق  :اقتصاديات المالية العامة ط  1985ص 132 :
 -3يونس أحمد البطريق  :اقتصاديات المالية العامة ...م س ص 132 :
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الضرائب العامة يتميز بوفرة المردودية وتحقيق العدالة وإن كانت تحتاج إلى إدارة
ضريبية على درجة عالية من التنظيم والكفاءة 1والتي تتطلب تكاليف ونفقات باهضة.
2
تتخذ الشركات في الميدان الضريبي شكلين :شركات أشخاص وشركات
ال يمكن فصل الذمة المالية للشركات عن الذمة المالية للمساهمين
أموال  ،ففي
فيها ،إذ تعتبر ثروة المساهمين جزء ال يتجزأ من ثروة الشركة ،أما
فهي تتمتع بشخصية معنوية لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لألفراد المساهمين
فيها ،مما يعني أن األرباح التي تحققها الشركات تخضع بدورها لإلقتطاع الضريبي.
إال أن السؤال المطروح يتعلق بالمعاملة الضريبية لألرباح الموزعة على
األفراد المساهمين في الشركة ،خاصة في التشريعات التي تفصل بين الضريبة على
دخول األفراد والضريبة على دخول الشركات ؟ أي هل يمكن بعد توزيع األرباح
على المساهمين فرض الضريبة على دخولهم؟
إن التشريعات المقارنة في كل من الواليات المتحدة األمريكية وإسبانيا
وسويسرا والدانمارك تطبق فيها ضريبة مزدوجة أي تفرض على األفراد بعد توزيع
األرباح على المساهمين فيها.
وفي فرنسا وإنجلترا يتم تطبيق أيضا ضريبة مزدوجة لكنها منخفضة في شقها
الثاني أي على األرباح الموزعة على المساهمين  ،أما في اليونان فإن الضريبة ال
تفرض إال على أرباح الشركة غير الموزعة أما األرباح الموزعة فإنها تخضع
للضريبة على األفراد ليس إال.2

يقصد برأس المال من الناحية الجبائية" مجموع األموال العقارية والمنقولة
المادية والمعنوية القابلة للتقويم نقدا والتي يمتلكها الشخص في لحظة معينة سواء
كانت مدرة لدخل نقدي أو عيني أو لخدمات أو كانت عاطلة عن كل إنتاج".3
وقد انقسم الفقه المالي حول الضريبة على رأس المال إلى اتجاهين رئيسيين:
أحدهما مؤيد ومدافع عنها واآلخر معارض ومنتقد لها ،يرى االتجاه األول أن تطبيق
الضريبة على رأس المال هو تطبيق جزئي لنزع ملكية ( الكتاب االشتراكيين)
 -1يونس أحمد البطريق  :اقتصاديات المالية  ...م س ص 133:
-2صباح نعوش :المالية العامة ومالية الدول النامية  ،الدار البيضاء  1983ص 137 :
انظر أيضا - :صباح نعوش  :الضرائب في الدول العربية...م س ص36 :
عسو منصور :الوجيز في المالية العامة  ..م س ص 74 :-3عبد الكريم صادق بركات ودراز  :علم المالية العامة ...م س ص 422 :
أنظر أيضا - :عادل أحمد حشيش :أساسيات المالية العامة ...م س ص 162 :
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رؤوس األموال والحد من الفوارق بين الطبقات اإلجتماعية المختلفة ويؤدي هذا
األمر إلى توزيع عادل للثروات وبالتالي إسهام نحو تنظيم مجتمع مبني على العدالة
االجتماعية.
أما االتجاه الثاني فيرى أن الضريبة على رأس المال تؤدي إلى استنفاذ رأس
المال الوطني بوصفه أحد عوامل اإلنتاج الرئيسية مما يترتب عند تطبيقها آثار سيئة
لالقتصاد الوطني من ناحية وانخفاض تدريجي في الحصيلة من جهة ثانية.
كما ينتج عنها ازدياد عبئها نتيجة ارتفاع لسعرها مما يدفع المكلفين إلى
التهرب منها ،خاصة بالنسبة ألصحاب األموال المنقولة  ،مما يجانب مبادئ العدالة
في توزيع العبء الضريبي بينها وبين أصحاب األموال الثابتة الذين يصعب عليهم
التهرب منها.
ومهما يكن في األمر فإن رأس المال يتصف بالثبات وعدم التجدد بانتظام وإن
كان قابال للزيادة والنقصان ،لذا فإن فرض الضريبة عليه يستلزم أن يكون سعرها
مناسبا بحيث تدفع من الدخل ال من رأس المال إال في حاالت استثنائية حتى ال
يضعف أو يضمحل فيتضاءل أو يضمحل نهائيا الدخل الذي ينتج عنه.
وأخيرا فإن مسألة المفاضلة بين الدخل ورأس المال كأساس لفرض الضريبة
تبقى صعبة من الناحية العملية  ،خاصة إذا كان رأس المال يدر عائدا منتظما ،إذ أنه
ال فرق بين فرض الضريبة على الدخل أو على رأس المال  :مثال ذلك ،إذا كنا
بصدد رأس المال قدره  1000درهم فال فرق في هذه الحالة بين فرض الضريبة
على أساس رأس المال بسعر  % 2أو ضريبة على دخله بسعر  % 20ألن حصيلة
الضريبة في كلتا الحالتين هي  20درهم.

تتعدد الضرائب غير المباشرة وتتنوع ،لكنها جميعها تفرض على الدخل
بمناسبة استعماله أي بمناسبة إنفاقه ،أو على المال بمناسبة إنتقاله أو تداوله ،وهكذا
يمكن تقسيم هذا النوع من الضرائب إلى ضرائب إنفاق أو استهالك وضرائب تداول.
هي الضرائب التي تفرض بمناسبة استعمال الدخل أو إنفاقه ،يعني أن هذه
الضرائب قد تتناول بعض السلع (الضريبة النوعية على اإلنفاق) أو تفرض ضريبة
عامة على االستهالك ( الضريبة العامة على االستهالك أو اإلنفاق).
تفرض الضريبة العامة على اإلنفاق على مجموع ما ينفقه المكلف دون تمييز
بين السلع وهي ثالثة أشكال:
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impôt unique
1
وتفرض هذه الضريبة على اإلنتاج سواء في بدايته أو نهايته وهي تساهم في
رفع السعر ،مما يجعل الملزمين يتهربون منها ،إضافة إلى ارتفاع تكاليفها الجبائية.
cumulatifs en cascade
2
هي الضريبة التي تفرض على كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة أو
استعمالها أو تداولها ،وهكذا تفرض عند بداية اإلنتاج أي على المواد األولية ثم عند
التصنيع ثم عند انتقالها إلى مرحلة الجملة ثم إلى مرحلة التقسيط.
impôt sur la valeur ajouté
3
تفرض الضريبة على القيمة المضافة على كل مراحل إنتاج السلعة وتداولها
إال أنها تفرض فقط على الزيادة التي طرأت على قيمة السلعة في المرحلة الجديدة،
وتتميز هذه الضريبة بصعوبة التهرب منها لتحصيلها على مراحل متعددة وأيضا أنها
غزيرة الحصيلة ،وتساعد على تحسين اإلنتاج وتقدمه ،كما أنها تحدث اختالالت غير
مقصودة في طرق اإلنتاج.1
تفرض الضريبة على بعض أنواع من اإلنفاق أو االستهالك أي على أنواع
معينة من السلع وبعض الخدمات ،كالضرائب الجمركية على الواردات والصادرات،
المشروبات الروحية والسكر والمنتجات البترولية...الخ.
إال أن فرض هذه الضريبة يثير نوعين من المشاكل يتعلق أولها باختيار
السلعة وثانيهما بطريقة وكيفية تحصيلها.
اختيار السلع والخدمات :يرتكز اختيار المشرع الضريبي لهذه السلع والخدمات علىا عتبارين اثنين الحصيلة (مالي = مردودية الضريبة) والعدالة لذا يجب التمييز
والتفرقة عند فرض الضريبة بين أنواع ثالثة من السلع:
*سلع ضرورية :والتي ليس بمقدرة األفراد االستغناء عنها ( المواد الغذائية) ،حيث
توفر مردودية وحصيلة كبيرة ،لكنها غير عادلة ،إذ أن الضريبة تحقق اإلعتبار
المالي لكنها ال تتماشى ومبادئ العدالة حيث يتحمل الفقراء عبئها ألن السلع
الضرورية تمثل جانبا مهما من إنفاق هذه الطبقات ،في حين ال تمثل الطبقات الغنية
إال نسبة ضئيلة من دخولها.
*سلع كمالية :تحقق العدالة بحيث ال تصيب إال الراغبين في استهالك سلعة كمالية
معينة إال أن مردودية وحصيلة هذه الضريبة محدودة.
*سلع جارية :وهي الشائعة ويتم استعمالها على نطاق واسع ،وتحقق الضريبة على
هذا النوع من السلع التوازن بين اعتبارات العدالة والحصيلة أو المردودية  ،نظرا
لمرونة الطلب على هذه السلع ،مثل الدخان الشاي ،والسكر...
-1عبد الكريم صادق بركات وحامد عبد المجيد دراز  :علم المالية العامة ط  1972ص 442 :
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إال أن التمييز بين هذه السلع( سلع ضرورية ،كمالية ،جارية) شأن نسبي ،إذ
تتغير وتختلف من دولة إلى أخرى حسب الظروف السياسية واإلقتصادية
واإلجتماعية ،بل وتختلف من فئة اجتماعية إلى أخرى داخل دولة واحدة ،أما طريقة
تحصيلها فقد تتم في المرحلة التي يتم وضع السلع تحت تصرف المستهلك عند بيعها
له ،أو في مرحلة اإلنتاج وينتقل عبء الضريبة إلى المستهلك ويدمج المبلغ في ثمن
السلع.
وتعتبر الضرائب الجمركية ضرائب خاصة على اإلنفاق تفرض على السلع
المستوردة والمصدرة والتي تعبر حدود الدولة الجمركية ،وتنقسم الضرائب الجمركية
سواء كانت على الصادرات أو الواردات إلى نوعين رئيسيين فإما أن تكون قيمية Ad
 valoremوهي التي تفرض على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة وتختلف نسبتها
باختالف طبيعة السلعة أو ضرائب نوعية (خاصة)  Spécifiqueفهي تفرض على
أساس مبلغ معين لكل وحدة معينة من السلعة أو حجمها...الخ
وتتصف الضرائب الجمركية بالعمومية أي أنها تفرض على كافة السلع
باستثناء اإلعفاءات التي يقررها المشرع وهي إما دائمة أو مؤقتة قصد تحقيق أهداف
اقتصادية كحالة السلع العابرة  ( Transitالسلع التي تجتاز أرض الدولة في طريقها
إلى دولة أخرى) أو السماح المؤقت  l’admission temporaireوالدروباك
 Drawbackهدفها تشجيع الصناعة الوطنية وذلك بتسهيل استيراد المواد األولية
ونصف المصنعة لتصنيعها وإعادة تصديرها ،والمناطق الحرة Les zones
 franchesوهي مناطق محددة داخل إقليم الدولة إال أنها تعتبر خارج إقليمها من
الناحية الجمركية.

تفرض معظم األنظمة الضريبية ضرائب على اإلستعمال القانوني لألموال
مثل رسوم الدمغة على عمليات البورصة والرسوم القضائية...الخ ،ويبرر فرض هذه
الضرائب بكون هذه العمليات القانونية تدل على مبلغ ثروة أشخاص ،وتتميز هذه
الضرائب بسهولتها ومرونتها في الجبايةـ إذ تحصل في وقت انتقال ملكية رأس المال
في الوقت الذي يكون فيه الملزم قادرا على دفع مبلغ الضريبة.
وقد تتخذ الضريبة على رأس المال أشكاال أخرى متنوعة ،فقد تفرض على
زيادة (الفائض) القيمة العقارية والمنقولة التي ال تعود إلى عمل الشخص وادخاره
ولكن تكون نتيجة قيام الدولة ببعض األعمال العامة أو نتيجة توسع في العمران
(البناء) ،وقد تكون ضريبة على انتقال رأس المال ويلحق بهذا الصنف ضريبة
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التركات ،1والتي تعددت مبرراتها اإلقتصادية والقانونية والمالية ،ويقصد بها
(الضريبة على التركات) "تلك الضريبة التي تفرض على انتقال رأس المال من
المورث إلى ورثته أو إلى الموصى لهم ،2وتتخذ الضريبة على التركات شكلين
وهما:
 -1الضريبة على مجموع التركة أي تفرض على صافي التركة قبل توزيعها بين
الورثة وبعد خصم الديون،
-2والضريبة على نصيب الوارث ،وتفرض على نصيب كل وارث أو كل موصى
له.

impôts analytiques
تعتبر من الضرائب النوعية ،وهي تفرض على نوع معين من الدخل
أو على سلعة معينة أو على خدمة معينة ،3وقد استعمل هذا النوع من
ال ضرائب قديما وما زال تطبيقها قائما حتى في األنظمة الضريبية الحديثة
حسب درجة تطورها.
impôts synthétiques
فهي ضرائب عامة تنصب على مادة ضريبية تركيبية ،يؤخذ فيها بعين
اإلعتبار وضعية المكلف الشخصية والعائلية مثال ذلك ،الضريبة على دخل
األشخاص الطبيعيين التي تنصب على الدخل اإلجمالي لمركز أو لمصدر
الضريبة (الضريبة على الدخل).

بعد تحديد العناصر الخاضعة للضريبة ودراسة المبادئ التي تحكم كل منها
تبرز إشكالية اختيار اإلدارة الضريبية ألساليب الوصول إليها مع مراعاة ظروف
وأوضاع كل منها ،بحيث تتعدد طرق تقدير العناصر الضريبية ،إال أنه يمكن
حصرها في أسلوبين وهما :أسلوب التقدير المباشر وأسلوب التقدير غير المباشر.
Evaluation directe
في هذه الحالة تتولى اإلدارة الضريبية بنفسها تقدير قيمة المادة الخاضعة
للضريبة  ،ويتم ذلك إما استنادا إلى إقرار أو تصريح المكلف وإما إلى إقرار الغير.
-1عبد الكرم صادق بركات ودراز  :علم المالية العامة ..م س ص 425 :
-2رفعت المحجوب  :المالية العامة  ...م س ص 266:
Eds L.G.D.J 2004

eme

3

-(M) Bouvier : introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt , 6
Paris p : 34
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Déclaration faite par le
contribuable lui-même
يعتمد هذا األسلوب على تصريح المكلف يقدمه إلى اإلدارة الضريبية  ،بحيث
يضمنه بيان عن نشاطه ودخله ،وتتولى اإلدارة الجبائية مراجعته والتحقق من صحته
في إطار القانون ،وتطبق هذه الطريقة على مجموعة من الضرائب على الدخل ،ومن
محاسن هذه الطريقة أنها تؤدي إلى تقدير المادة الخاضعة للضريبة تقديرا منضبطا
وحقيقيا ،مما يسمح األخذ في اإلعتبار مختلف العناصر التي تحقق شخصية
الضريبة ،1األمر الذي يحقق أكبر قدر من العدالة ووفرة الحصيلة ومرونتها.
أما عن مساوئ هذه الطريقة فتتمثل أساسا في احتمال بروز الغش الجسيم
الذي ال تتمكن اإلدارة من اكتشافه األمر الذي يستدعي معه ضرورة نشر الوعي
الضريبي بين الممولين للحؤول دون التهرب الضريبي والمحاباة والغش ،كما أنه
تؤدي إلى تدخل اإلدارة الجبائية في الشؤون الشخصية للمكلف ربما بأساليب غير
الئقة بالنسبة له.
في هذه الحالة يقوم شخص آخر غير المكلف بتقديم إقرار إلى اإلدارة الجبائية
يحدد فيه مقدار دخل المكلف األصلي الخاضع للضريبة ،كالمستأجر الذي يبلغ عن
قيمة األجرة التي يدفعها للمالك ،ورب العمل الذي يقدم إقرارا عن األجور المدفوعة
للعاملين أو الشركة التي تقدم إقرارا عن األرباح والفوائد الموزعة.
وألسلوب إقرار الغير العديد من المزايا والمحاسن منها:
أنها تحد من التهرب الضريبي لكون مقدم اإلقرار في هذه الحالة ليست له مصلحة
تستدعي إخفاء بعض عناصر المادة الضريبية ،كما أن هناك حاالت عديدة قد ال
يقتصر الوضع على مطالبة الغير بتقديم اإلقرار فحسب بل بحجز الضريبة المستحقة
عند المنبع وتوريدها للخزينة العامة للدولة ،وبذلك يحقق هذا األسلوب سهولة
ومرونة في التحصيل والمردودية.

يكون التقدير غير مباشر لمحل الضريبة عندما يستند في تحديد وعائها
بصورة تقريبية وفقا لقرائن ودالئل معينة ،ويتم التمييز في هذا اإلطار بين طريقة
المظاهر الخارجية ، Evaluation indiciaire par les signes extérieurs
وطريقة التقدير الجزافي . Evaluation forfaitaire

-1عادل أحمد حشيش  :أساسيات المالية العامة  ...م س ص 169 :
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1
تعتمد اإلدارة الضريبية في تقدير المادة الخاضعة للضريبة في هذا األسلوب
على بعض المظاهر الخارجية والعالمات التي تحيط بالمكلف أو نشاطه ،بمعنى أن
هذه الطريقة تقوم على أساس العالقة المفترضة القائمة بين حجم دخل الملزم
والظواهر المحيطة به ،كأن تحدد ضريبة الدخل وفقا للقيمة االيجارية لمسكن المكلف
وعدد الخدم والسيارات والمفروشات ...الخ
وعلى الرغم من محاسن ومميزات هذه الطريقة المتمثلة في السهولة والبساطة
واالقتصاد في نفقات الجباية  ،إال أنها تبتعد عن قواعد العدالة العتماد اإلدارة
الجبائية على مظاهر خارجية قد ال تعبر عن القدرة التكليفية الحقيقية للمكلف ،إضافة
إلى انتقائها لقاعدة العمومية نتيجة عدم إخضاع بعض فروع الدخل التي ال تتوفر
على مظاهر خارجية للضريبة.
ولقد ضعف شأن اللجوء إلى هذه الطريقة ردحا من الزمن  ،حيث عدلت
معظم التشريعات على األخذ بها لكون المظاهر الخارجية ال تصلح أساسا لتقدير
الدخل ،إال أنه يمكن االلتجاء إليها بصفة تكميلية كأداة للرقابة على التصريحات التي
يقدمها المكلفون عن األموال الخاضعة للضريبة 1وضمان سالمتها.
2
إن أسلوب التقدير الجزافي في تقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة يقوم على
أساس افتراضي بدوره ،إذ يعتمد في استخالص وعاء الضريبة وتقديره على عدة
قرائن قانونية يفترض ارتباطها بوعاء الضريبة ،كأن تلجأ اإلدارة الضريبية إلى
تقدير الضريبة على إنتاج السكر ،ال على أساس الكمية المنتجة منه فعال ولكن على
أساس قرينة قانونية مفادها أن كل طن من الشمندر يعطي  70كيلوغراما من السكر
 ،وكأن تلجا أيضا إلى تقدير أرباح الملزم اعتمادا على رقم مبيعاته.2
وجب التمييز بين أسلوب التقدير الجزافي وأسلوب التقدير المعتمد على
المظاهر الخارجية ،فبينما يركز األول في تقدير وعاء الضريبة على عدة قرائن
داخلية ،يعتمد الثاني على المظاهر الخارجية التي تشكل ذاتها وعاء الضريبة ،بمعنى
آخر تفرض الضريبة وفقا ألسلوب التقدير الجزافي على الوعاء الضريبي الذي
يستخلص من القرائن بينما تفرض الضريبة وفقا ألسلوب المظاهر الخارجية على
هذه القرائن نفسها.3
ويتخذ التقدير الجزافي شكلين إثنين وهما ،إما قانونيا إذ يعتمد في تقدير المادة
الخاضعة للضريبة على بعض القرائن القانونية التي تحدد من قبل المشرع وإما
-1عبد المنعم فوزي  :النظم الضريبية ...م س ص 84:
-2منصور عسو  :الموجز في المالية العامة ...م س ص ص 80-79:
-3رفعت المحجوب  :المالية العامة ...م س ص 297:
أنظر أيضا -:عبد الكريم صادق بركات ودراز  :علم المالية العامة  ...م س ص 446:
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اتفاقيا إذ يتم في حاالت يسمح بها القانون بناء على إتفاق بين المكلف والخزينة العامة
للدولة لمدة معينة.
ويعاب على أسلوب التقدير الجزافي بعض المآخذ منها:
أنه ال يجب اللجوء إليه إال في حالة تقديم المكلف لتصريح صحيح أو دفاتر منتظمة،
وعدم توفر اإلدارة الضريبية على وسائل كافية لتقدير المال بدقة ،ومن هذا المنطلق
يستحسن عدم التوسع في استعمال هذا األسلوب  ،لكونه قائم على أساس تقريبي ،وال
يتناول المقدرة الحقيقية للملزم ،كما أن هذا األسلوب يتضمن عادة نسبة من الخطأ،
مما قد يؤثر سلبا على الخزينة العامة وتلحق بها أضرارا شأنها في ذلك شأن أسلوب
المظاهر الخارجية.1

بعد تحديد المادة الخاضعة للضريبة (وعائها) وتقدير عناصرها تمر الضريبة
إلى طورها الثاني المتعلق بربط الضريبة أو تصفيتها Liquidation de l’impôt
 ،حيث يتم تحديد مبلغها أو سعرها الذي يجب على الممول دفعه(تحديد دين
الضريبة) للخزينة العامة أو لإلدارة الضريبية ،وعملية تصفية الضريبة ال تقتصر
على مجرد القيام بعملية حسابية يطبق فيها السعر على المادة الخاضعة للضريبة ،بل
يقتضي األمر أيضا التعرف على عناصر التشخيص المتنوعة كتحديد اإلعفاءات أو
اإلندثارات ( الحد األدنى للمعيشة واألعباء العائلية)  ،وأيضا التفاوت في سعر
الضريبة وتصاعدها.
وانطالقا من هذا المعيار ( تصنيف الضرائب حسب أساليب التصفية)
يقتضي التمييز بين أنواع معينة من الضرائب :
الضرائب العينية والضرائب الشخصيةالضرائب المقدارية أو المقياسية والضرائب التوزيعيةالضرائب النوعية والضرائب القيمية-الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية

 Impôt Reélهي الضرببة التي ال يراعى في فرضها
ظرف وأوضاع الملزم وقدرته التكليفية  ،بل ينظر فقط إلى المادة الضريبة التي
تفرض عليها ،وتتميز هذه الضريبة بالبساطة والمرونة والسهولة في التطبيق  ،كما
أنها غير مكلفة من حيث النفقات أي أنها اقتصادية.
 Impôt Personnelفهي الضريبة التي تأخذ بعين
أما
اإلعتبار عند فرضها على مادة أو دخل معين ظروف الملزم أي أنها تراعي المركز
 -1عبد المنعم فوزي  :النظم الضريبية ...م س ص 85:
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الشخصي للمكلف  ،وذلك بإدخال مجموعة من العوامل التي تسمح بتشخيص
الضريبة ( المقدرة التكليفية للمكلف) ،وهكذا فإن تقريرها ال يتم إال بعد إجراء
اإلعفاءات وخصمها وتميز في ذلك بين أنواع الدخول حسب مصدرها ،كما تطبق
في إطارها أسعارا مختلفة حسب زيادة وارتفاع هذه الدخول.

Impôts de Répartitions
-1
هي التي يحدد المشرع قيمتها اإلجمالية لتحصيلها دون تحديد سعرها بالنسبة
لكل مكلف ،ثم تقوم اإلدارة الضريبية بتوزيع مبلغ الضريبة اإلجمالي فيما بعد على
الملزمين وفقا لمقدرتهم التكليفية ،وذلك تبعا لنسبة المبلغ الواجب تحصيله إلى
مجموعة القيمة الخاضعة للضريبة ،بمعنى آخر يوزع هذا المبلغ بين أقاليم الدولة
المختلفة ليعاد توزيع نصيب كل إقليم على المكلفين من أجل التحصيل.
وتتميز الضرائب التوزيعية بوفرة الحصيلة الضريبية والتأكد مسبقا بهذه
الحصيلة وتحد من فرص التهرب الضريبي ،كما أنها تتميز بالمركزيتها المالية،
وبالمقابل يعاب على هذا النوع من الضرائب عدم أخذها بعين اإلعتبار شخصية
ال ضريبة  ،مما يعني عدم مراعاتها للظروف الشخصية والعائلي للمولين والمقدرة
التكليفية ،وبالتالي فهي تبتعد عن تحقيق مبادئ العدالة ،كما أنها تتصف بعدم المرونة
أي أنها ال تميز بين فترات الكساد التي تعرف ضعف المقدرة التكليفية فيرتفع العبء
الضريبي وفترات اإلزدهار التي ترتفع خاللها المقدرة التكليفية وبالتالي ينخفض
العبء.
Impôts de quotité
-2
هي التي يقتصر فيها المشرع على تحديد سعر او معدل الضريبة ،إذ ال يتم
تعيين المبلغ اإلجمالي الذي يراد تحصيله من الضريبة ،وتتميز الضرائب المقياسية
بالمرونة وارتفاع في الحصيلة  ،كما تستجيب لمبادئ العدالة لكونها تراعي في
فرضها ظروف الملزمين الخاصة.

 Impots Ad-valoremهي التي تفرض بنسبة معينة
على قيمة السلع أو الخدمات  ،فالضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب
القيمية.
 Impots spécifiquesهي الضرائب التي تفرض
بمقدار معين على الوحدة من وزن السلعة أو مقياسها أو عددها أو حجمها  ،بمعنى
آخر هي التي تنصب على سلعة معينة إستنادا إلى معيار محدد كالوزن أو الحجم
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والمساحة ،مثال ذلك نذكر بعض الرسوم المحلية 1كالرسم على السيارات الخاضعة
للفحص التقني فهي تفرض حسب قوة المحرك ،2والضريبة التي كانت تفرض على
اللوحات اإلشهارية بالمتر المربع في إطار القانون السابق .3
و تتميز الضرائب القيمية بالمرونة إذ تتأثر حصيلتها تلقائيا بالتغيرات في
مستوى أثمنة السلع خاصة منها المستوردة والمصدرة ،كما أنها تستجيب لمبدأ
العدالة ،ويعاب على هذا النظام أنه معقد وغير اقتصادي(تكاليف باهضة) كما أنه
يثير الكثير من المنازعات خاصة بين المستوردين.
أما الضرائب النوعية فهي أكثر شيوعا وانتشارا لكونها تحاول تجاوز
صعوبات تقدير الضرائب القيمية ،على أن هذا الصنف من الضرائب يثير بدوره
صعوبة في التطبيق وفي تحديد األنواع المختلفة للسلع التي هي من جنس واحد
وتقرير الضريبة المالئمة لكل صنف.

 Impôt proportionnelهي التي تفرض بسعر ثابت
مهما تغيرت المادة الخاضعة لها ،مثال ذلك الضريبة على الشركات تفرض بسعر أو
بمعدل  % 35مهما بلغ معدل األرباح  ،وقد تم تخفيض السعر بمناسبة اعتماد القانون
المالي لسنة  2007بعدما كان محددا في  % 40قبل هذا التاريخ.
 Impot progressifفهي التي يرتفع أو يزداد
سعرها بارتفاع قيمة المادة الخاضعة للضريبة كضريبة الدخل مثال تقسم إلى أقسام أو
إلى شرائح وتطبق على كل شريحة سعر معين ويرتفع هذا السعر بارتفاع الدخل
ومن هنا تعتبر الضريبة على الدخل ضريبة تصاعدية بالشرائح كما سنوضح ذلك في
القسم الثاني من هذا البحث.
إذا كان أنصار ومؤيدو الضريبة النسبية يعددون مزاياها المتمثلة في بساطتها
بالنسبة لإلدارة الضريبية والملزم معا ،كما أنها تضمن العدالة وتحقق المساواة أمام
الضريبة ،فإن معارضوها يفندون هذه المزايا ويعيبون على هذه الضريبة كونها ال
تحقق العد الة إال ظاهريا ،إذ ال يمكن التضحية بالعدالة في سبيل البساطة  ،بل ال بد
من العمل على مساهمة جميع األفراد حسب قدرتهم في األعباء العامة  ،مما جعل
األنظمة الضريبية الحديثة تتجه نحو اعتماد نظام الضرائب التصاعدية  ،نظرا لما
يحققه من عدالة حقيقية  ،كما أنها يقلل من الفوارق الطبقية ،وتستند الضرائب
 -1حول هذا الموضوع يراجع مؤلفنا تحت عنوان :دليل الجبايات المحلية على ضوء آخر التعديالت طبعة 2008
-2المواد من  104إلى  108من القانون رقم  47-06المنظم لجبايات الجماعات النحلية
-3قانون رقم  30-89المتعلق بالضرائب والرسوم المحلية المستحقة للجماعات المحلية الذي تم نسخه بالقانون رقم  47-06المنظم
لجبايات الجماعات المحلية
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التصاعدية في كفالة المساواة في التضحية بين المكلفين إلى نظرية تناقص منفعة
وحدات الدخل بحسب عدد هذه الوحدات أو ينخفض سعر الضريبة التصاعدية
بالنسبة للوحدات األولى من الدخل نتيجة ارتفاع منفعة هذه الوحدات بينما يرتفع هذا
السعر كلما ازداد عدد هذه الوحدات ،نتيجة التناقص التدريجي لمنفعة الوحدات من
هذا الدخل.1
ويتم تطبيق الضرائب التصاعدية في المغرب بحيث يتم تقسيم الملزمين إلى
فئات محددة ويتم تطبيق سعر معين على كل فئة  ،يختلف باختالف مقدار ما تملكه
من دخول ،ويقسم الملزمون ،بحسب دخولهم إلى ستة فئات ويطبق على كل فئة سعر
تصاعدي ،يرتفع من فئة إلى أخرى وذلك وفق الشكل اآلتي:
الفئة
الفئة األولى
الفئة الثانية
الفئة الثالثة
الفئة الرابعة
الفئة الخامسة
الفئة السادسة

مقدار الدخل
من  1إلى  24000درهم
من  24001إلى 30000
من  30001إلى 45000
من  45001إلى 60000
من  60001إلى 120000
ما يفوق عن 120000

السعر
معفاة
% 15
% 25
% 35
% 40
% 42

هي الضرائب التي ينخفض أو يقل سعرها الحقيقي أو الفعلي كلما ازدادت
قيمة العناصر الخاضعة لها ،وتنطوي الصورة الشائعة لها على زيادة قيمة الضريبة
بمعدل يقل نسبيا عن معدل زيادة قيمة وعائها.

يقصد بتحصيل الضريبة وهي آخر مراحل الضريبة مجموعة من العمليات
التي تتبعها اإلدارة الضريبية تستهدف من خاللها نقل قيمتها أو مبلغها من ذمة الملزم
إلى الخزينة العامة للدولة استيفاء لحقها فيها.
ويتم تحصيل الضريبة وفق أساليب متعددة  ،إال أنه يمكن حصرها في ثالثة
أساليب وهي :أسلوب الحجز عند المنبع ،وأسلوب األقساط المقدمة الدورية وأخيرا
أسلوب األداء المباشر.

-1يونس أحمد البطريق :مقدمة في علم المالية  ...م س ص 125 :
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قد تلج أ اإلدارة الضريبية في تحصيل بعض الضرائب إلى أسلوب الحجز في
المنبع ويسمى أيضا األداء غير المباشر بأن تلزم شخصا ثالثا تربطه بالمكلف
األصلي عالقة دين أو تبعية بحجز قيمة الضريبة المستحقة وأدائها إلى الخزينة
العامة ،بمعنى آخر يقوم شخص آخر يكون في مركز المدين للمكلف باقتطاع قيمة
الضريبة وأدائها لإلدارة الضريبية كالضريبة على الدخل ،حيث يقوم في هذا السياق
المستخدم سواء كان دولة أو شخص معنوي آخر أو شخص طبيعي باقتطاع مبلغ
الضريبة من الراتب أو األجر الذي سيؤدي للمستفيد سواء كان موظفا أو أجيرا
وتضع اإلدارة الضريبية رهن إشارة المستخدم دليال عمليا توضيحيا لكيفية احتساب
مبلغ اإلقتطاعات الجبائية وشبه الجبائية.
ويتميز هذا األسلوب بسهولة التحصيل وسرعته وقلة تكاليفه ووفرة الحصيلة،
كما أنه يحد من فرص التهرب الضريبي.

تعتمد اإلدارة الضريبية أحيانا على أسلوب األقساط المقدمة التي يقوم المكلف
بمقتضاها بدفع أقساط دورية خالل السنة المالية وفقا لتصريح يقدمه عن دخله
المتوقع أو حسب قيمة الضريبة المستحقة عن السنة المالية السابقة  ،على أن تتم
تسوية الضريبة نهائيا بعد تصفيتها حيث يسترد الملزم ما قد يزيد عن قيمة الضريبة
التي تم تصفيتها أو يدفع ما يقل عنها ،وتتميز هذه الطريقة بوفرة الحصيلة بالنسبة
لموارد الخزينة العامة للدولة.

تعتمد اإلدارة الضريبية من خالل هذا األسلوب على تحصيل الضريبة
بواسطة األداء المباشر ،بحيث يقوم المكلف بأداء مبلغ الضريبة مباشرة إلى الخزينة
العامة من خالل اإلقرار أو التصريح الذي يقدمه عن دخله أو ثروته ،وتتولى اإلدارة
احتساب قيمة الضريبة بناء على هذا التصريح.
ويعتبر هذا األسلوب أسهل أساليب األداء وأكثرها انتشارا وشيوعا ،ويعتمد
عليه في سداد بعض الضرائب المباشرة كالضرائب العقارية والضرائب على
األرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية والضريبة على الدخل.

تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي إشكالية تعرفها مختلف البلدان  ،إال أنها
مستفحلة وكثيرة اإلنتشار في الدول المتخلفة ،والتهرب الضريبي هو نوع من
التملص أو التخلص من أداء الضريبة وينقسم إلى قسمين ،تهرب ضريبي مشروع
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وآخر غير مشروع (الغش الضريبي) ،ومن الطبيعي أن تكون هناك أسباب وعوامل
تساعد المكلفين أو الملزمين على ممارسة هذا السلوك غير الصحي بالنسبة لميزانية
الدولة.

يقصد بالتهرب الضريبي تخلص الملزم القانوني من اإللتزام بأداء الضريبة
كليا أو جزئيا دون أن ينقل عبئها إلى شخص آخر.
والتهرب الضريبي نوعان ،تهرب ضريبي غير مشروع يعاقب عليه القانون
ويسمى الغش الضريبي  ، Fraude fiscalوتهرب ضريبي مشروع ويسمى أيضا
"بتجنب الضريبة"  ، L’évasion fiscalوهو الذي ال يتضمن مخالفة القانون وال
يعاقب عليها ،كأن يعدل األفراد مثال على شراء سلعة معينة تفرض عليها ضريبة
مرتفعة ،أما األمثلة عن الحالة األولى  ،كعدم تقديم المكلف للتصريح أو اإلقرار
الخاص بدخله أو ثروته ،أو إدخال سلع مستوردة بشكل خفي تجنبا لدفع ضريبة
جمركية ...الخ أو تقديرها بأقل قيمتها ،أو تقديم قيمة أقل من القيمة الحقيقية للتصرف
محل الضريبة.
ويالحظ أن التهرب الضريبي غير المشروع أو الغش الضريبي يقع عند
تصفية الضريبة أو ربطها وذلك للحيلولة دون حصر مادتها.

إن العوامل التي تساعد على التهرب الضريبي عديدة ومتنوعة ال يمكن حصرها
وهي تختلف من دولة إلى أخرى حسب األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية
والسياسية ،إال أنه يمكن تصنيف هذه األسباب إلى ما يلي:
تعرف اإلدارة الضريبية خاصة في دول العالم الثالث نقص وضعف كبيرين في
اإلمكانيات المادية والبشرية.
في وسائل العمل الضرورية  ،األمر الذي يشكل
عائقا أمام حصيلة عمل اإلدارة الجبائية،
نظرا لما لهذه الوسيلة من آثار إيجابية
*
على مردودية اإلدارة المالية حيث تساعدها على السرعة في إنجاز العمليات المالية
وتسهل عملية التنسيق بين مختلف اإلدارات الضريبية.
 ،كعدم التشدد في فرض الجزاءات على التهرب
الضريبي واإلعتماد على المظاهر الخارجية للدخل كأحد مؤشرات لتقييمها.
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*
الكفاءات وقلة األطر المتخصصة في المجال الضريبي.

 ،سواء من حيث ضعف

ب-
تتسم بالنقص والتعقيد وعدم الدقة في الصياغة كما أنها تحتوي على عيوب
و ثغرات تساعد المكلفين من التخلص والتهرب من دفع الضريبة ،كما أنها تتسم
بالتعدد والتشعب والتشتت ،حيث أن معظم دول العالم الثالث مثال ال تتوفر على
مدونة لتحصيل الضرائب كما هو معمول به في جل الدول األوربية مثل فرنسا.
ج-
تتجلى في ضعف المستوى الخلقي وعدم نشر الوعي الضريبي  ،حتى أن
التهرب الضريبي يكون مدعاة للتفاخر والتنافس من قبل بعض الملزمين ،وانعدام
الثقة في سياسة اإلنفاق العام ،إذ أن طريقة إنفاق حصيلة الضرائب لها تأثير في
نفسية المكلفين ،إذا كانت الموارد من الضرائب تصرف في مجاالت يستفيد منها
الملزم فإنه يشعر بالراحة واإلطمئنان  ،مما يشجع الملزم على دفع الضريبة ،أما إذا
بددت األموال في وجوه غير صحيحة فإن الملزمين يتحيلون فرص التهرب من أداء
الضريبة.
وأخيرا يمكن القول أيضا أن الظروف اإلقتصادية تلعب دورا مزدوجا ،إيجابيا
أو سلبيا ،فإذا ساد الرخاء واإلزدهار فإن مردودية الضريبة ترتفع ،أما إذا سادت
األزمة والكساد فإن فرص التهرب الضريبي تتسع وتزداد.

التهرب الضريبي ظاهرة سائدة في كل الدول  ،لكنها تختلف حدتها من دولة
إلى أخرى تبعا الختالف أنظمتها المالية  ،وتسعى كل دولة إلى مكافحة والحد من
هذه الظاهرة وفق وسائل متعددة ،وعموما تتخذ هذه الوسائل شكلين أساسيين :إما
تتخذ في شكل إجراءات وقائية أو في شكل إجراءات جزائية.
تتعلق أساسا بالتشريعات الجبائية  ،إذ يجب على كل دولة أن تعتمد سياسة
اقتصادية ومالية واضحة تكون مرجعية العتماد سياسة ضريبية مستوحاة من
حاجيات البالد ،ومراعاة خصوصياته حتى وإن تم االستفادة من التشريعات المقارنة
األجنبية(الجانب اإليجابي) ،كما يجب صياغة نظام ضريبي منسجم ومترابط مجانبا
لكل تعقيد ولبس  ،ومحاولة سد الثغرات القانونية حتى ال تترك مجاال لتحيل فرص
التهرب من الضريبة وعدم المساواة في فرض الضريبة ،ويمكن في هذا الصدد تبني
أسلوب تقدير المادة الخاضعة للضريبة استنادا للمظاهر الخارجية أو أسلوب تحصيل
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الض ريبة بحجزها عند المنبع كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا بسبب ما يحتمله أسلوب
اإلقرار من قبل المكلف مباشرة من بعد عن الصدق والحقيقة ،أو أسلوب إلزام
المكلف بتقديم تصريح مؤيد باليمين حتى يمكن تطبيق العقوبة الخاصة باليمين الكاذبة
إذا كان التصريح غير صحيح وكان الملزم سيئ النية.
كما يجب على اإلدارة الضريبية أن تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة والفعلية
ألن المراقبة الجدية والواعية تؤدي إلى نتائج إيجابية ترضي الملزم واإلدارة على حد
سواء.
تتمحور هذه اإلجراءات في تقرير عقوبات صارمة ضد الغش الضريبي مثل
المصادرة أو الغرامة أو الحبس  ،ويجب أن تؤدي هذه العقوبات ليس فقط إلى
االقتصاص من المكلفين المتهربين ماديا أو بدنيا  ،بل إلى إعطاء العبرة لآلخرين،
بحيث يكون اإلجراء وقائيا رادعا كما هو الحال لبعض التشريعات األجنبية( فرنسا
والواليات المتحدة األمريكية).
كم ا يمكن مكافحة التهرب الضريبي على المستوى الدولي عن طريق إبرام
وتوقيع اتفاقيات دولية سواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف وذلك من أجل تبادل
المساعدات بين مختلف الدول في المجال الضريبي.
ويمكن القول في األخير أن أفضل وسيلة للحد من التهرب الضريبي هي أال
يكون سعر الضريبة مرتفعا ،ألن السعر المرتفع هو الذي يدفع المكلفين إلى تحايل
الفرص للتهرب من الضريبة  ،ولكون العقوبات المقررة –خاصة في دول العالم
الثالث -خفيفة وغيري ذي جدوى.
حين يغيب مبدأ العدالة الجبائية ال يطبق القانون الضريبي على الجميع وال يتم
تجريم الغش الضريبي بشكل صريح بل ويتم التساهل مع المتملصين وإعفائهم من
جزء من مستحقاتهم الضريبية مقابل أداء جزء يسير من تلك المستحقات وكلها
حاالت عرفها المغرب في النصف الثاني من عقد التسعينات على الخصوص ،
ونشير إلى أن النظام الضريبي المغربي تنطبق عليه األسباب العامة التي ذكرناها
أعاله.
وهناك العديد من أشكال التهرب الضريبي ،خاصة ذلك الحاصل في إطار
الضريبة على الشركات ومن اآلثار السلبية لهذه الظاهرة تفويت مبالغ مهمة من
الموارد الضريبية ،قدرها البعض في  % 30في مجال األرباح المهنية التجارية
والصناعية حيث تلجأ بعض المقاوالت إلى االستهالك المعجل الذي ينفلت من
-1هو عبارة عن مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية عدد  2008 ، 80تحت عنوان"إشكالية التهرب الضريبي في
المغرب"
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القواعد الجبائية المسطرة ،وهو ما يعرف بالتملص المحاسبي .كما أن هناك من
يستغل عجز اإلدارة الجبائية عن القيام بمهامها نتيجة ضعف إمكانياتها المادية
والبشرية إلخفاء أكبر قدر من ثرواته أو مداخيله الحقيقية ،بهدف تأدية أقل مبلغ
ضريبي ممكن.
إذ يكمن مثال في إطار رخص الصيد في أعالي البحار والتي تمنح لفئة معينة
فقط إذ يسلكون طرق مختلفة للتخلص من الضريبة ،حيث ال يتم التصريح بعمليات
بيع مهمة يباشرونها في أعالي البحار .كما أن هناك أيضا العديد من أصحاب
الشركات الكبرى الذين يلجؤون إلى المجال العقاري كملجأ لرؤوس األموال للتملص
من أداء الضرائب.
وحتى إذا أقررنا بصعوبة التملص من الضريبة من الناحية القانونية في إطار
تطبيق مقتضيات الضريبة على الدخل المكونة أساسا من األجراء والموظفين
والمهنيين التي تبقى الضريبة الوحيدة التي تقترب من حيث المردودية شيئا ما من
الحقيقة لكونها تقتطع عند المنبع  ،فحسب اإلحصائيات الرسمية بلغت مداخيل هذه
الضريبة  20.4مليار درهم سنة  2005مقابل  16.6مليار في نفس السنة بالنسبة
للضريبة على الشركات  ،1ومع ذلك أصبحت بدورها تعرف الضريبي خاصة عندما
تكون الجهة المكلفة بعملية اإلستحقاق هي بعض المقاوالت الخاصة نيابة عن اإلدارة
الضريبية ،بحيث تستطيع المقاوالت تقديم تصريحات مغلوطة وخاطئة إلى اإلدارة
حول األجور التي تدفعها وحول عدد العمال والمستخدمين الذين يشتغلون بها.
من خالل المعطيات المتوفرة ،يظهر أن عددا من األشخاص الطبيعيين
والشركات ال يلتزمون بأداء الضرائب المستحقة عليهم  .ويعتبر عامل ضعف
الوسائل المادية والبشرية وكذلك قدرة هؤالء على التحايل على القانون للتملص من
أداء الضريبة من بين أهم عوامل التي تساعد على التهرب الضريبي.
إن النقص الحاصل في الموارد البشرية والوسائل المادية يشكل أهم
العوامل األساسية في تفشي الظاهرة ،إذ يؤكد عبدهللا العكوشي مراقب سابق في
الضرائب " أن أطر مديرية الضرائب ال يمكنهم أن يراقبوا جميع المقاوالت
الموجودة حاليا فباألحرى مواكبة التراكم المستقبلي من خالل الوحدات الجديدة ،
فالعدد الحالي للمراقبين  ،يلزمه أكثر من  20سنة ألداء مهمته على أحسن وجه
والقيام بجوالت عبر جميع الوحدات االقتصادية "  ،وهو أمر يؤكده المدير العام
للضرائب نفسه  ،حيث يقر بأن " المديرية ال تتوفر على الوسائل الكافية  ،و لكي
تقوم هذه المديرية بمهمتها في مراقبة المقاوالت اعتمادا على العدد الحالي من األطر
 ،يستلزم األمر حوالي  25سنة"
 -1مدني أحميدوش  :ظاهرة الضغط الضريبي في المغرب  ،مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية عدد 2006 ، 69
ص ص  65 :وما بعدها
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وحسب دراسة أنجزها عدد من الخبراء لفائدة  10آالف و 500مقاولة  ،تبين
أن ثالثة أرباع الشركات والوحدات االقتصادية األخرى صرحت أنها لم تلتزم لمدة
طويلة بأداء الضرائب.
وهناك عامل آخر يمكن أن يساهم في تفسير الظاهرة ،ويتعلق األمر بضعف
التنسيق بين مختلف اإلدارات المعنية وغياب التواصل ،ويعتبر هذا اإلشكال قائما ما
لم تبادر المديرية العامة للضرائب إلى خطة وبرنامج مشترك يتضمن معطيات
مشتركة بين مختلف األجهزة التي لها عالقة بالمقاولة ،وهذه العملية تهم بالدرجة
األول المديرية العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي وإدارة الجمارك  ،هذه اإلستراتيجية ستساهم
في وضع دليل عام أمام أنظار مختلف مكونات المديرية العامة للضرائب يمكنهم من
مالحقة المتملصين والحد من هذه الظاهرة بصفة عامة ،هذا اإلجراء العملي سيساهم
في توسيع فئة الملزمين وسيقلص من عدد المتهربين من الضريبة مما يعني توسيع
الوعاء الضريبي وبالتالي تحقيق العدالة الجبائية.
إلى جانب األسباب المذكورة أعاله هناك ظاهرة الضغط الضريبي التي تدفع
مجموعة من المقاوالت إلى سلوك مسلك التهرب الضريبي  ،إذ يؤكد المختصين بأن
الضغط الضريبي في المغرب مرتفع والحل الوحيد لهذه الظاهرة هو توسيع الوعاء
الضريبي وتخفيض سعر الضريبة وتقليص عدد اإلعفاءات التي تستفيد منها بعض
القطاعات خاصة تلك الممنوحة للشركات والمقاوالت الكبرى.
أما المديرية العامة للضرائب فتبرر هذه اإلعفاءات والتحفيزات الضريبية
بكونها تساهم في دعم المقاولة المغربية  ،إال أن المنطق يفرض التمييز بين
المقاوالت الكبيرة وبين المقاوالت المتوسطة والصغيرة  ،بحيث يجب أن تمنح هذه
اإلعفاءات للنوع الثاني والثالث من المقاوالت دون غيرها  ،كما يتطلب األمر فرض
تطبيق القانون الجبائي بصرامة في حق المقاوالت والشركات الكبيرة المتهربة من
أداء الضرائب خاصة في جانبه الجزائي وتفعيل المراقبة  ،وفي هذا اإلطار تبقى فئة
الملتزمين بأداء الضرائب سواء من األشخاض الطبيعيين أو الذاتيين يقومون باألداء
نيابة عن المتهربين وبالتالي تنتفي العدالة الجبائية ،وتعتبر مسألة الحصول على
معلومات دقيقة وواضحة صعبة المنال  ،بل يتسم األمر بالتناقض بين جهات مختلقة
لها عالقة بالموضوع  ،وهكذا نكون أمام معطيات مختلفة وأرقام متضاربة
بخصوص العدد اإلجمالي للمقاوالت  ،مما ال يسمح بالتعرف على الرقم الحقيقي
للموارد الجبائية التي تضيع عن الميزانية العامة للدولة نتيجة التهرب الضريبي.
فالمندوبية السامية للتخطيط حددت عدد المقاوالت في  760ألف مقاولة ،
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذي يحصر عدد المقاوالت المنخرطة به في
 121ألف مقاولة ،والسجل المركزي للتجارة الذي يحدده في  68ألف مقاولة تأسست
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في الفترة الممتدة مابين  1995و ، 2005أما مديرية الضرائب فتتوفر على رقمها
الخاص المحدد في  822ألف باتنتا و 81ألف مقاولة خاضعة للضريبة  ،وأمام
اختالف األرقام المخصص لعدد المقاوالت من هيئة إلى أخرى يصعب معه تحديد
الرقم الصحيح والدقيق لعدد الملزمين بالمغرب على عكس التشريعات المقارنة كما
هو الشأن في التجربة الفرنسية بحيث عند رقم واحد وموحد بين مختلف األجهزة
التي لها عالقة بالموضوع.

إن التحسن الذي تعرفه الموارد الجبائية ناتج أساسا عن المداخيل اآلتية من
الضريبة على الدخل المفروضة على الموظفين واألجراء والمهنيين والضريبة على
الشركات التي تهم أيضا المقاوالت الكبرى  ،وكان يفترض أن يكون هذا التحسن في
مردودية الجبايات ناتج عن تطبيق مبدأ توسيع الوعاء الضريبي سواء تعلق األمر
باألشخاص الخاضعين للضريبة أو بالمادة الضريبية ،لكن هذا اإلرتفاع كان سببه
الرئيسي هو فعالية تطبيق الضريبتين المشار إليهما أعاله  .وكان لوزير المالية
والخوصصة رأي آخر حينما أكد أمام البرلمان  ،بمناسبة تقديم القانون المالي لسنة
 " 2007أن النمو الذي تعرفه المداخيل الجبائية يرجع أساسا إلى التدابير التشريعية
التي مكنت من توسيع الوعاء  ،والمجهودات التي بذلتها اإلدارة في مجال المراقبة
الضريبية وتنظيم اللقاءات بين الفاعلين االقتصاديين والخاضعين للضريبة  ،والتحسن
الذي عرفته اإلقرارات وعمليات أداء الضرائب التي يقوم بها الملزمون ال سيما
المقاوالت الكبرى ".
وعلى الرغم من الزيادة في مداخيل الموارد الجبائية فإن السؤال يبقى
مطروحا حول واقع وحقيقة العدد المضبوط للملزمين الخاضعين للضريبة  ،وبالتالي
فإن المبالغ الحقيقة للمداخيل الجبائية هي أكثر من ذلك مع ما تعرفه المقاوالت من
تطور وازدياد عددها كل سنة  ،وهكذا يالحظ وجود إختالالت يعرفها النظام
الجبائي المغربي على الرغم من اإلصالحات التي جاء بها القانون المالي لسنة
 2007إال أنها تبقى غير كافية بل يلزم الكثير  ،منها تحسين اإلمكانيات المادية
والبشرية لإلدارة الضريبية وتضريب قطاعات أخرى كالقطاع الفالحي خاصة
الفالحين الكبار وتخفيض اإلعفاءات الكثيرة التي يعرفها النظام الضريبي المغربي ،
وبصفة عامة فإن الدولة ملزمة باعتماد نظام ضريبي متوازن يقوم على مبدأ العدالة
الجبائية حتى يضمن استمرار تطور المداخيل الضريبية  ،وتفادي الضغط الضريبي
 ،وتوسيع قاعدة الملزمين تبعا لتطور األنشطة االقتصادية .
إن األرقام المتوفرة من خالل قوانين المالية األخيرة تؤكد االرتفاع في
الموارد الجبائية  ،غير أن هذا اإلرتفاع لن يستمر على األقل على المدى المتوسط
انطالقا من مجموعة من المعطيات المتوفرة أهمها إشكالية إزالة الحواجز الجمركية
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في مواجهة اإلتحاد األوربي على الخصوص  ،األمر الذي يفرض على الجهات
المعنية التفكير في إيجاد الحلول المناسبة للحصول على موارد داخلية لتعويض اآلثار
السلبية الناتجة عن هذه العملية  ،ويعتبر مطلب توسيع الوعاء الضريبي أهم الحلول
المالئمة  ،إال أن المسؤولين بإدارة الضرائب يؤكدون أن هذا التوسيع نتجت عنه
صعوبات تتعلق بقطاعات التجارة والصناعة التقليدية والتعليم الخاص والتعاونيات ،
وهو ما يدفعها إلى التركيز على أهمية الحوار مع المحيط الداخلي من أجل تأمين
استخالص الضرائب ،كما يبرزون أهمية متابعة التدبير المالئم للضريبة العامة
الدخل والضريبة على الشركات  ،وكذا االهتمام بالورش المتعلق بالتوازن بين
الضريبة المباشرة والضريبة على االستهالك.
وبالرغم من التحسن المالحظ في مردودية الضرائب خالل السنوات األخيرة،
و مساهمتها في تغطية جزء مهم من النفقات العمومية العادية  ،فإن هذه المردودية ،
حسب الخبراء االقتصاديين  ،تبقى ضعيفة وال تعكس حقيقة اإلمكانيات المتوفرة .
ويالحظ أن الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة
والضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على اإلستهالك والحقوق الجمركية هي
التي توفر لخزينة الدولة حوالي  80في المائة من الموارد من أصل أكثر من أربعين
ضريبة  ،وبالمقابل فإن نسبة  % 20هو نصيب مساهمة باقي الضرائب األخرى ..1
كما أن هناك العديد من األشخاص والقطاعات ال يساهمون في تحسين هذه
المردودية  ،ويهم األمر فروعا من قطاع الخدمات والفالحة والصيد والطاقة والبناء
والعقار وغيره  ،بحيث يتم تقديم تصريحات مغلوطة وغير صحيحة إضافة إلى
اإلعفاءات االستثنائية التي تستفيذ منها قطاعات اقتصادية معينة وفئات اجتماعية
محددة  ،كل ذلك يتسبب في تضييق الوعاء الجبائي .

إن هذا الواقع يدفعنا إلى التساؤل عن العدد الحقيقي للذين يؤدون الضرائب في
المغرب  ،وعن عدد الشركات التي تؤدي فعال واجباتها الضريبية  ،في مقابل ذلك
هناك فئة عريضة تتهرب من أداء الضريبة.
مهما توفرت المعطيات  ،فإنها تبقى غير واضحة ويكتنفها نوع من الغموض
بما أن االقتصاد غير المنظم يشكل نسبة مهمة في االقتصاد الوطني  ،وبما أن
التملص الضريبي يظل ظاهرة منتشرة حتى في بعض المقاوالت شبه العمومية أو
التابعة للدولة  ،فعلى سبيل المثال تخلى المكتب الوطني للكهرباء عن واجبه الجبائي
لمدة طويلة ولم يتم تصفية جزء مهم من متأخراته  ،التي قدرت بحوالي  4ماليير إال
في أواخر سنة .2006

-1هذا ما استنتجتاه من خالل استقرائنا لمختلف قوانين المالية
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ومع ذلك فإن المعطيات الرسمية أو شبه الرسمية  ،التي توفرها بعض
المؤسسات مثل قطاع المالية ومديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان
االجتماعي والسجل المركزي للتجارة الخاص بمكتب الملكية الصناعية والتجارية
والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها  ،يمكن أن تساعد إلى حد ما على معرفة جزء
من الحقيقة  ،فحواها أن هناك عددا مهما من الملزمين ال يؤدون الضرائب.
يؤكد رجال االقتصاد أن الضريبة من العناصر المحددة للنمو  ،فإذا ارتفع
النشاط االقتصادي سجلت المداخيل الضريبية نفس المنحى  ،وعلى العكس من ذلك ،
يؤدي الركود االقتصادي إلى البحث عن موارد غير عادية مثل الخوصصة أو الرفع
من الضغط الضريبي  .إن هذا الضغط حسب المتتبعين للشأن االقتصادي ،يوزع
بشكل غير عادل على الملزمين ويثقل كاهل القطاع المنظم بالدرجة األولى ، 1إذ كلما
كان القطاع االقتصادي مهيكال ومنظما وحساباته شفافة  ،كلما كان أكثر خضوعا
لالقتطاعات الضريبية.
ويؤكد أيضا المهتمون بالقطاع االقتصادي أن ارتفاع المداخيل الضريبية لم
يؤثر على حاجيات التمويل من الخزينة  ،حيث تتواصل نسبة مديونية الدولة في
اإلرتفاع ويتأكد ذلك من خالل ارتفاع خدمة الدخل العمومي  ،حيث أن هذا الوضع
سيساهم في تراكمات عجز الخزينة المستفحلة أصال  .2مثال بلغ عجز الخزينة العامة
 -20256.00مليون درهم سنة  2005اعتمادا على التقرير االقتصادي والمالي
لوزارة المالية سنة  ،2007كما سجلت الميزانية العامة سنة  2005عجزا بلغ 20
 256مليون درهم  ,أي حوالي  % 4,43من الناتج الداخلي الخام متجاوزا الحد الذي
رسمته الدولة لنفسها.

نناقش من خالل هذا العنصر امتداد ظاهرة التهرب الضريبي إلى الملزمين
بالضريبة على الدخل و تهرب الشركات من أداء الضريبة ،ووسائل معالجة التهرب
الضريبي.
حسب المعطيات المتوفرة لم تلتزم سوى  81ألف و 400شركة بأداء الضريبة
على الشركات برسم سنة  2004في حين كانت هناك حوالي  121ألف و 400شركة
منخرطة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،إضافة إلى  68ألف شركة
مجهولة االسم وشركة ذات المسؤولية المحدودة تم إحداثها خالل الفترة الممتدة من
-1مدني أحميدوش  :ظاهرة الضغط الضريبي في المغرب  ،مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية عدد  2006 ، 69ص
ص  65 :وما بعدها
-2أنظر قوانين المالية لسنوات  2005إلى 2008
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 1995إلى  ، 2004وهو ما يؤكد أن عددا كبيرا من هذه الشركات لم تخضع
لالقتطاع الضريبي.
إن الكثير من المعطيات تؤكد أن نسبة قليلة من المجتمع المغربي هي المعنية
باالقتطاعات الضريبية  ،هكذا نجد أن أكثر من ثلث المبلغ المحصل من الضريبة
على الشركات الذي يقدر ب  24.8مليار درهم برسم سنة  ، 2006مصدره خمسون
شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء  ،كما أن المبلغ المقدر بحوالي  23.9مليار
المحصل من الضريبة العامة الدخل مصدره حوالي مليوني أجير  ،وهو ما يعادل
حوالي  7في المائة من سكان المغرب وحوالي  20في المائة من السكان النشيطين
المصرح بهم  ،وقد أصبح التملص والغش الضريبي  ،حسب الكثير من الدارسين ،
سلوكا شبه مقبول  ،حيث انتشار التأخير في أداء الضرائب والتماطل من أجل ربح
المزيد من الوقت  ،وقدرت الغرامات والذعائر المترتبة عن ذلك بحوالي  1.2مليار
درهم وهو المبلغ الذي راهن عليه القانون المالي .2007
وتتحدث مصادر من المديرية العامة للضرائب عن وجود أكثر من  70في المائة من
التصريحات المتعلقة بالضريبة على الشركات تقدم على أساس أنها نتائج مطبوعة
بالعجز ،كما أن هناك  2.8مليون ملزم بالضريبة العامة على الدخل ،في حين أن
المأجورين وحدهم يتجاوزون هذا الرقم.
ورغم أن المسؤولين بوزارة المالية والخوصصة يتحدثون عن التطور
المستمر الذي تسجله المداخيل الضريبية  ،فإن ذلك ال يعكس الحجم الحقيقي لخريطة
القطاعات المنتجة في بالدنا التي من المفروض أن تلتزم بأداء الضرائب  ،وعلى
سبيل المثال سجلت المداخيل المتعلقة بالضريبية على الشركات والضريبة العامة
على الدخل برسم سنة  2005ارتفاعا برقمين  ،حيث جلبت األولى لخزينة الدولة 16
مليار درهم أي بزيادة  19في المائة  ،مقابل  21مليار درهم للضريبة العامة على
الدخل أي بزيادة  16في المائة  ،مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية  ،وتدفع
هذه الحصيلة إلى التساؤل عما إذا كان ذلك مرتبطا بفعالية العمليات التي تقوم بها
اإلدارة الضريبية أم بعوامل أخرى.
ورغم أن الضريبة على الشركات تعتبر من الضرائب المهمة  ،فإنها هي
األخرى ال تعكس الواقع الحقيقي لمختلف األنشطة االقتصادية  ،فإذا كانت مديرية
الضرائب تشير إلى وجود حوالي  88ألف و 400ملزم خاضع للضريبة برسم سنة
 2003مقابل  81ألف و 400برسم سنة  ، 2004أي ما يشكل انخفاضا غير مبرر
بحوالي  7000ملزم  ،فإن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تحدث عن وجود
حوالي  121ألف و 400مقاولة منخرطة بهذه المؤسسة سنة  ، 2003وارتفع عدد
المقاوالت إلى  185ألف و  505مقاولة منخرطة سنة  ، 2006أم عدد المقاوالت
المصرحة إلى غاية  31ديسمبر  2006فحدد في نسبة  %62في حين ظلت نسبة
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 %38غير مصرحة  ،ونشير أيضا إلى أن هذه المقاوالت عرفت زيادة بنسبة 14
 %سنة  2006بالمقارنة مع سنة .12005
كما أن المعطيات المرقمة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي
يعتبر ممرا ضروريا للمقاوالت  ،تظهر وكأنها غامضة وربما متناقضة  ،فخالل
الفترة الممتدة من  1995إلى  ، 2004سجل هذا المكتب ما يفوق  68وحدة تهم
شركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات مجهولة االسم التي تم إحداثها وتسجيلها
في السجل التجاري  ،2علما بأن الضريبة على الشركات تعتبر ضرورية في هذين
النوعين من الشركات  ،فكل الشركات مطالبة بأداء الضريبة على الشركات حتى
وإن كانت في وضعية عجز اعتمادا على معيار المساهمة الدنيا .
وهذا ما يدفع المتتبعين للشأن االقتصادي إلى التساؤل عن األسباب التي تجعل
المقاوالت المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمسجلة في السجل
التجاري تتملص من أداء الضريبة على الشركات  ،خصوصا إذا علمنا أن العدد
المشار إليه من الشركات التي تم إحداثها خالل عشر سنوات ،يمثل حوالي  76في
المائة من وعاء الملزمين.
وفي هذا اإلطار حددت المديرية العامة للضرائب عدد الملزمين في حوالي 2.4
مليون مكلف  ،ولكن هذا الجهاز نفسه يتوفر على قاعدة للمعطيات تشير إلى رقم
بحوالي  822ألف ملزم يتضمن شركات وأنشطة تجارية ومهن حرة  ،والتي ال
تحصل منها خزينة الدولة سوى على مساهمات  81ألف من الملزمين بأداء الضريبة
على الشركات  ،كما أن المديرية العامة للضرائب أقرت بوجود حوالي  70في المائة
من التصريحات بالضريبة على الشركات تقدم نتائج سلبية  ،وحوالي  50في المائة
من التصريحات بالضريبة على القيمة المضافة تعتبر دائنة.

تشير إحصائيات المديرية العامة للضرائب أن عدد الملزمين الخاضعين
للضريبة على الدخل بلغ حوالي  2.66مليون ملزم برسم سنة  2003وارتفع هذا
العدد إلى  2.8مليون ملزم برسم سنة  ،2004من الواضح أن هناك ارتفاع مهم في
نسبة فئة الملزمين .
إن األرقام الرسمية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي التي تشير إلى أن
عدد المأجورين المصرح بهم برسم سنة  2006بلغ حوالي  1.705.435مليون
مأجور  ،3إضافة إلى حوالي  600000ألف شخص في الوظيفة العمومية وحوالي
1

- voir le site internet de La CNSS ; www.cnss.ma
-voir les rapports annuelles de L’OMPIC sur le site internet suivant :www.ompic.org.ma
3
-voir le site internet de La CNSS ; www.cnss.ma
2
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 150ألف مستخدم في الجماعات المحلية ومابين 300و 400ألف شخص في القوات
المسلحة  ،وهو ما مجموعه  2.8مليون مأجور خاضع للضريبة على الدخل  ،مع
مراعاة التدابير الجبائية الجديدة المتعلقة باإلعفاء التي جاء بها القانون المالي لسنة
 2007إذ أصبح حوالي  280ألف أجير يتمتعون باإلعفاء من الضريبة على حيث تم
رفع الشريحة المعفاة من  20ألف إلى  24ألف درهم.
وفي نفس اإلطار تحدد معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
 ،أن هناك  277ألف و 500شخص طبيعي سجلوا أنفسهم خالل الفترة مابين 1995
و 2004في السجل التجاري ، 1كما أن اإلحصاء اإلقتصادي المنجز من قبل مندوبية
التخطيط عند نهاية سنة  2006رصد ما ال يقل عن  600ألف وحدة تشتغل في
التجارة  ،وهناك أرقام قطاعية أخرى ال تقل أهمية  ،ويجب أخذها بعين االعتبار ،
والتي تشير إلى وجود حوالي  5500عيادة طبية وعدد مهم من الصيدليات فاق
 8000صيدلية  ،وأكثر من  2000عيادة لطب األسنان  ،2حيث يعتبر مالكوها
أصحابها نظريا خاضعين للضريبة الدخل  ،بطبيعة الحال  ،دون إغفال مكاتب
المحامين والموثقين والمهندسين المعماريين والخبراء المحاسبين ومهن حرة أخرى ،
وهو ما يعني أن رقم  2.8مليون من الملزمين في الوقت الراهن ال يعكس الوعاء
الضريبي الحقيقي.

أدى نمو وتطور العالقات اإلقتصادية والمالية الدولية مع ما يستتبعه هذا النمو
من حركة دائمة لتنقل األفراد ورؤوس األموال وتداخل عناصر اإلستثمارات بين
مختلف الدول إلى خضوعهم لعدة سلطات جبائية ،كل سلطة تحاول الحصول على
الموارد المالية الضرورية لها ،وبالتالي بروز ظاهرة اإلزدواج الضريبي التي أثارت
كثيرا من األبحاث والمناقشات بين الباحثين والمهتمين من رجال اإلقتصاد والمال
والقانون ،كما اهتمت بدراسة هذه الظاهرة المنظمات الدولية نظرا للمشكالت التي
تثيرها على المستوى الدولي ،مما يستلزم منا تحديد مفهوم ظاهرة اإلزدواج
الضريبي قبل التطرق ألنواعه وأسبابه وكيفية مكافحته على المستويين الداخلي
والدولي.

اإلزدواج الضريبي هو فرض نفس الضريبة أو تكرارها على نفس المكلف
والمادة موضوع الضريبة ،وعرفته منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية )(O.C.D.E
-rapport annuel 2004 de L’OMPIC
-2أنظر اإلحصاء االقتصادي المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط عند نهاية سنة  2006على موقع األنترنت
للمؤسسةwww.hcp.ma :
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1

بما يلي "اإلزدواج الضريبي يترتب عن تحصيل نفس الضريبة أو ضريبة مشابهة
لها في دولتين أو أكثر من نفس المكلف ومن نفس المادة في فترة زمنية واحدة"
ويشترط لحدوث أو لتحقق الظاهرة من خالل تعريفها أربع شروط وهي:
-1أن يكون المكلف واحدا
-2أن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة
-3وحدة الضرائب التي تفرض على المكلف
-4أن تكون المدة التي تدفع عنها الضرائب واحدة

يتضح من خالل التعريف المقدم لإلزدواج الضريبي أنه يتخذ شكلين  ،إما أن
يكون داخليا كما قد يكون دوليا.
يكون اإلزدواج الضريبي داخليا عندما تفرض ضريبة متكررة وعلى نفس
الملزم وعن المادة الخاضعة للضريبة ذاتها في نفس اإلقليم ،ويتخذ اإلزدواج
الضريبي الداخلي أشكاال متعددة حسب شكل الدولة موحدة أم اتحادية.
ففي الدولة الموحدة تقوم الدولة بفرض ضريبة عامة (ضريبة عامة مطبقة
على كل المقيمين على أرض إقليمها)  ،كما تتولى السلطات المحلية فرض ضرائب
محلية على نفس المكلف ونفس المادة الخاضعة للضريبة.
أما في الدولة المركبة أو االتحادية فتقوم السلطات االتحادية بفرض ضريبة
معينة ،كما تكون دول اإلتحاد أو الواليات قد أخضعت نفس الملزم ونفس المادة
الضريبية داخل اإلقليم الدولة المكونة لالتحاد أو داخل حدود الوالية.
يتحقق اإلزدواج الضريبي الدولي عندما تفرض أكثر من دولة نفس الضريبة
على نفس المكلف وعن نفس المادة الخاضعة للضريبة.
وبما أن كل دولة تتوفر على تشريع ضريبي مستقل وال يراعى في وضعها
وصياغتها التشريعات الضريبية المقارنة ،بل تتبناها وما يناسب مصلحتها الخاصة
من أغراض اقتصادية واجتماعية وسياسية ومالية وفق سياسة ضريبية معينة ،األمر
الذي يجعل المكلف أحيانا خاضعا لقانون دولة استنادا لمبدأ الجنسية وخاضعا أحيانا
أخرى لقانون دولة أخرى استنادا إلى فكرة اإلقامة ،وفي حالة ثالثة خاضع لدولة
استنادا إلى موقع المال وبالتالي تتكرر الضريبة على نفس المكلف ونفس المادة ثالث
مرات من قبل ثالث دول.
واإلزدواج الضريبي بصفة عامة سواء كان داخليا أو دوليا ،قد يكون مقصودا
أو غير مقصود  ،فقد يقصده المشرع الوطني الداخلي بغية تحقيق أغراض مختلفة
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كالرفع من حصيلة الضريبة ،كما قد يكون غير مقصود نتيجة لغياب التنسيق بين
التشريع الضريبي الداخلي وبين األنظمة الضريبية المختلفة في حالة اإلزدواج
الضريبي الدولي.

يمكن حصر األسباب الرئيسية في حدوث اإلزدواج الضريبي في العوامل
التالية:1
محاولة تقريب التفاوتات والفوارق الطبقية  ،وذلك بفرض ضريبة أخرى علىأصحاب الدخول والثروات المرتفعة.
محاولة التسوية في القوة االقتصادية بين مصادر الثروة "العمل ورأس المال"مواجهة التكاليف المالية المرتفعة والمتزايدة للدولة ،األمر الذي يدفعها إلى التوسعفي فرض الضرائب إلى حد فرض الضريبة الواحدة أكثر من مرة.
إخفاء ارتفاع سعر الضريبة بفرض الضريبة ضريبتين بدال من واحدة ،وتقسيمالسعر بينهما.
انتشار المشاريع الدولية المتعددة الجنسيات  ،وامتداد تداول األوراق المالية لشركاتاألموال إلى خارج إقليم الدولة.
زيادة معدالت انتقال رؤوس األموال واليد العاملة بين مختلف الدولتضخم حجم الدخول الدولية-الواردة من الخارج -وتأثيراتها اإلقتصادية واإلجتماعيةفي المستوى الوطني الداخلي  ،مما يستدعي إعادة إخضاعها للضريبة في الداخل
رغم أنها سبق إخضاعها لمثيلتها في الخارج.

إن تفادي اإلزدواج الضريبي على مستوى التشريعات الوطنية الداخلية يمكن
أن يكون بتقييد كل دولة سلطتها المالية من حيث امتدادها إلى خارج حدود إقليمية،
كأن تعفي رعاياها أو مواطنيها الذين يتخذون دولة أجنبية موطنا ماليا لهم من أن
تسري عليهم الضريبة العامة على الدخل إذا كانت الدولة األجنبية التي يقيمون بها
تفرض مثل هذه الضريبة.
كما يمكن تفادي اإلزدواج الضريبي عن طريق اإلتفاقيات الدولية ،لذلك أخذت
الدول تعقد وتبرم فيما بينها اتفاقيات ومعاهدات قصد معالجة ظاهرة اإلزدواج
2
الضريبي
-1محمد حاتم عبد الكريم  :الوسيط في علم المالية  ...م س ص132 :
 -2أنظر على سبيل المثال بعض االتفاقيات الثنائية المبرمة حديثا بين المغرب وبعض الدول:
قانون رقم  35-02يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق االتفاقية الموقعة بالكويت في ربيع اآلخر  1423الموافق  15يونيو 2002بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل.منشور بالجريدة الرسمية عدد 5266بتاريخ  18نوفمبر  2004ص3932:
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وقد تم اعتماد بعض اإلتفاقيات مبادئ أصبح متعارفا عليها أهمها:1
يعود فرض الضرائب العقارية للدولة التي توجد فيها العقارات.الدولة التي يعود إليها فرض الضرائب على األرباح التجارية والصناعية هي الدولةالتي يوجد فيها مركز المؤسسة التي درت هذه األرباح ،إال إذا كان للمؤسسة فروع
دائمة في الخارج فتطرح الضريبة على كل فرع حيث يوجد.
تطرح الضرائب على الرواتب واألجور في الدولة التي يمارس فيها المكلف مهنتهباستثناء الرواتب التي تدفعها الدولة  ،فتفرض عليها الضريبة في هذه الدولة ولذلك
تنص قوانين كل دولة على إعفاء رواتب الممثلين الدبلوماسيين األجانب من الضريبة
 ،شريطة المعاملة بالمثل.
تطبيق المبادئ نفسها على الضريبة العامة (اإلجمالية) على الدخل  ،وفي حالة الشكتطرح الضريبة حيث يقيم المكلف وكذلك فيما يخص ضريبة االنتقال.
وهناك بعض الصعوبات فيما يخص الضريبة على رؤوس األموال المنقولة فإذاكان األمر يتعلق بالرساميل المنقولة فالضريبة تطرح في البلد الذي يقيم فيه صاحب
هذه الرساميل ،أما إذا كان األمر يتعلق بالضرائب على واردات الرساميل المنقولة
فتطرح في البلد الذي توجد فيه هذه الواردات.

قانون رقم  54-01يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق االتفاقية الموقعة باكادير في  26أكتوبر  2001بين المملكة المغربيةومالطة لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5266بتاريخ
18نوفمبر  2004ص 3933:
قانون رقم  56-02يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق االتفاقية الموقعة بالرباط في 27غشت  2002بين حكومة المملكةالمغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المنشور بالجريدة
الرسمية عدد  5266بتاريخ 18نوفمبر  2004ص 3932:
-1حسن عواضة :المالية العامة ...م س ص ص 466-465 :
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يقصد بالنظام الضريبي بصفة عامة مجموعة من اإلقتطاعات الضريبية
المطبقة في مجتمع معين (دولة معينة) وخالل فترة معينة.
ورغم اختالف الكتاب والباحثون حول مسألة تحديد المعيار المعتمد في تقسيم
األنظمة الضريبية  ،فإنه يمكن اعتبار العوامل السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية
والثقافية واإلدارية السائدة في كل دولة أهم العوامل المؤثرة في توجيه وتحديد معالم
وطبيعة النظام الضريبي وهيكلته.
ويمكن تصنيف األنظمة الضريبية عموما إلى ثالثة أنواع رئيسية وهي:1
النظام الضريبي في الدول اإلشتراكية–النظام الضريبي في الدول الرأسمالية
النظام الضريبي في الدول المتخلفة (دول العالم الثالث)فما هي السمات والخصائص األساسية التي تميز كل نظام على حدة.
2
-1خصائص النظام الضريبي في الدول االشتراكية
تتخذ النظم اإلشتراكية من الضريبة أداة مرنة من أدوات التوجيه اإلقتصادية
من ناحية وأداة من أدوات الرقابة على اإلنتاج ومقياسا لكفايته من ناحية أخرى
وخصائص هذا النظام تتجلى فيما يلي:
يعتمد هذا النظام على ضرائب تخدم التخطيط اإلشتراكي ،إذ أنها جزء من الخطةاإلقتصادية طويلة األمد.
ضرائب ال يعتمد عليها في التحوالت االجتماعية .ويالحظ ان الضريبة على رقماألعمال تحتل المكانة األولى في النظام االشتراكي ،ويليها نصيب الدولة من أرباح
المشروعات العامة ،بينما يتضاءل فيها نصيب حصيلة الضرائب على السكان.
-2خصائص النظام الضريبي في الدول الرأسمالية
يتميز النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتقدمة بمجموعة من الخصائص
وهي:
 اعتماد ميزانيتها على الضرائب اعتمادا كبيرا جدا ،لذلك فإن الضغط الضريبي فيهذه الدول يكون مرتفعا.
ضرائب تؤثر على الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية  ،فالضريبة تعتبر أهم الوسائلالتي تلجأ إليها الدولة لتوجيه اقتصادياتها ولتغيير المراكز االجتماعية لألفراد.
تنوع وتعدد الضرائب  ،فهناك ضريبة على الدخل وضريبة على رأس المالوضريبة على اإلستهالك ...إذ ال توجد ضريبة واحدة تحتل مكانة مهمة.
-1للمزيد من التفاصيل حول األنظمة الضريبية يراجع:
-(P) Beltrame :Les systemes fiscaux, Ed (Q S j) P.U.F N 1599 ,1975.
- (M) Duverger Eelement de fiscalité , P.U.F Ed 1976 pp 119-184
انظر ايضا-:حامد عبد المجيد دراز وآخرون  :النظم الضريبية...م سيونس أحمد البطريق و حامد عبد المجيد دراز  :النظم الضريبية  ...م سعبد المنعم فوزي  :النظم الضريبية ...م س-2ان دراسة النظام الضريبي في الدول االشتراكية لن يفيدنا من الناحية العملية خاصة في الوقت الراهن بل سيفيدنا من الناحية التاريخية
والنظرية ليس إال ،نتيجة اندحار النظام االشتراكي عموما وتبني الدول التي كانت تدور في فلك هذا النظام سابقا إصالحات سياسية
واقتصادية ومالية مستمدة أساسا من دول أوربا الغربية ،وانضمام الكثير منها إلى االتحاد األوربي والبقية تأتي.
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-3خصائص النظام الضريبي في دول العالم الثالث
يتسم النظام الضريبي في الدول المتخلفة بمجموعة من الخصائص منها:
أنظمة ضريبية تعتمد على اإلستهالك والتجارة الخارجية أنظمة ضريبية تجانب مبادئ العدالة ،ألن هدفها الرئيسي هو تغطية النفقات العامةللدولة ليس إال.
أنظمة ضريبية ضعيفة وهشة وغير فعالة ،إذ لم تستطع المساهمة في التنميةاإلقتصادية والمالية للدولة.
أنظمة ضريبية ال تتناسب مع واقع القطاعات االقتصادية المتميز باالختالالت.أنظمة ضريبية تستفحل وتنتشر فيها ظاهرة التهرب الضريبي.أنظمة ضريبية مستوردة ومستوحاة من أنظمة ضريبية أخرى أجنبية نتيجة عواملتاريخية واستعمارية.
أنظمة ضريبية تخضع جلها لتوجيهات بعض المنظمات الدولية خاصة صندوق النقدالدولي والبنك العالمي نتيجة ارتفاع المديونية.
اعتمادها على الضرائب غير المباشرة نتيجة ضعف المداخيل الفردية  ،بحيث أنضريبة الدخل ال تعطي حصيلة وافرة.
بعد أن تعرضنا بشكل موجز لخصائص األنظمة الضريبية الرئيسية ،ننتقل
إلى دراسة النظام الضريبي المغربي وتحليليه بشيء من التفصيل باعتباره يشكل
المحور الثاني لهذه الدراسة ونموذج تطبيقي للنظرية العامة للضريبة ،ونعالج
التجربة المغربية من زاوينين ،زاوية تاريخية نستعرض من خاللها التطور التاريخي
للنظام الضريبي المغربي ،وزاوية ثانية نتناول فيها تطبيقات الضرائب من خالل
استعراض نماذج رئيسية للضرائب في المغرب الحديث.
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يعتبر النظام الضريبي المغربي وليد تطور ومسار تاريخي طويل ،تضافرت
فيه مجموعة من العوامل السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والدينية ،مما
جعله يتميز بعدم اإلستقرار والثبات ،ويزكي هذا التوجه مجموعة من التعديالت
المتعاقبة على المنظومة الضريبية منذ تأسيسها ،وذلك في فترات زمنية متتالية،
ويمكن أن نختزل المسار التطوري لتنظيم الضرائب في المغرب في ثالث مراحل
أساسية ،عكست كل مرحلة طبيعة النظام السياسي واإلقتصادي والمالي السائد وهذه
المراحل هي:

عرف المغرب مع الفتح اإلسالمي نظاما ضريبيا مختلطا تقليديا يستمد أصوله
من الدين اإلسالمي ،حيث تعتبر الضريبة في اإلسالم إحدى الفرائض الخمسة وتوجد
في الرتبة الثالثة تحمل إسم الزكاة ،وقد ظل النظام الضريبي اإلسالمي مطبقا في
ا لمغرب إلى أن ظهرت تيارات التبادل التجاري مع الدول األجنبية ،األمر الذي أدى
إلى بروز ضرائب جديدة متنوعة ذات طابع تجاري ،مما ساهم في تضييق وتراجع
تطبيق األحكام الضربيية اإلسالمية.
ومن أهم الضرائب التي عرفها المغرب خالل هذه المرحلة ضرائب لها أصل
ديني كالزكاة ،والعشور  ،والجزية ،والخراج والنايبة ،إلى جانب ضرائب أخرى
متنوعة كالمكوس ،والرسوم الجمركية  ،والحركة  ،والمؤنة والسخرة.

ويصنفها البعض ضمن الضرائب المباشرة وهي أساسا ذات أصل ديني منها:
الزكاة ،والعشور  ،والجزية ،والخراج أو النايبة.
وهو الركن الثالث من أركان اإلسالم ،وهي مرادفة للصدقة إستنادا إلى قوله
تعالى" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ،1"...تؤدى وفقا لقوله تعالى
-1سورة التوبة اآلية 103
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أيضا" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين  ،وفي سبيل هللا وابن السبيل".1
وتعتبر الزكاة أول تكليف مالي في اإلسالم يتحملها المسلم فقط على األموال
المكتسبة المشروعة بعد مرور سنة قمرية على اكتسابها(حوالن الحول) ،وقد
فرضت الزكاة بأسعار مختلفة حسب المادة الخاضعة لها إال أن النسبة الغالبة هي
ربع العشر .% 2.5
وقد عرفت الزكاة تطبيقا منتظما في المغرب خاصة في عهد المرابطين
والموحدين ،إال أنها فقدت صفتها اإللزامية فيما بعد  ،إذ أصبحت جبايتها متوقف
على الوازع الديني لألشخاص.
هي ضريبة ذات أصل ديني  ،وتنصب على محصول األرض المزروعة ،
ومن هذا المنطلق فهي من قبيل ضريبة على الدخل ،وقد احتفظت هذه الضريبة على
مكانتها وقيمتها بصفة منتظمة.
الجزية ضريبة مالية ذات أصل ديني تؤخذ من أهل الذمة-غير المسلمين-
نهاية الحول  ،وتفرض على الرجال البالغين دون األطفال والنساء ،واألصل فيها
قوله ت عالى" قاتلوا الذين ال يومنون باهلل وال باليوم اآلخر ،وال يحرمون ما حرم هللا
ورسوله ،وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد
وهم صاغرون".2
وحكم الجزية أنها تصرف في المصالح العامة ،وبإسالمهم تسقط عنهم كافة،
وتدفع أو تؤدى الجزية مقابل إقامة غير المسلمين على أرض المسلمين في أمن
وتعهدهم بالتزام أحكام الشريعة اإلسالمية في الحدود كالقتل والسرقة والعرض،...أي
ألهل الذمة على المسلمين حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وعدم أذيتهم ما وفوا
بعهدهم فلم ينكثوه.
أما تحديد سعرها فهو أمر موكول الجتهاد الوالة ،وقد عرف المغرب تطبيق
الجزية ألول مرة على عهد إدريس الثاني أما في عهد السلطان موالي الحسن
( ) 1894-1873فقد فرضت الجزية على اليهود المغاربة ،3وتحولت فيما بعد إلى
ضريبة غير شرعية (غير دينية) تقدم في شكل هدية من طرف القبائل لبيت مال

-1سورة التوبة اآلية 60
-2سورة التوبة اآلية 29
 -3نعيمة هراج التوزاني :األمناء بالمغرب في عهد السلطان موالي الحسن ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط  ،أطروحات
ورسائل مطبعة فضالة  1979ص135 :
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المسلمين إلى السلطان بمناسبة األعياد الدينية الثالثة ،عيد األضحى وعيد الفطر
وعيد المولد النبوي.
الخراج هي الضريبة التي تفرض على األراضي التي فتحها المسلمون مقابل
استمرار أصحابها في استغالل هذه األراضي الخاضعة لسيادة المسلمين ،أما تحديد
أسعارها فهي تتفاوت حسب نوع المزروعات وخصوبة األرض وتكاليف اإلنتاج.
وقد عرف المغرب تطبيق ضريبة الخراج في عهد األمويين ،وبصفة أكثر
تنظيما في عهد الموحد ين إبان حكم السلطان عبد المومن الموحدي ،وأمام الصعوبات
التي اعترضت عملية جباية ضريبة الخراج تم تعويضها بضريبة أخرى جديدة
تنصب أساسا على العقار سميت آنذاك "بالنايبة" وذلك في عهد السعديين ،وكانت
تفرض بالطريقة التوزيعية وتؤدى نقدا أوعينا.

تتضمن الضرائب غير الشرعية غير الدينية) كل من المكوس ،والحركة ،
والمؤنة  ،ثم الرسوم الجمركية  ،ويالحظ أن مختلف هذه الضرائب تضرب على
أنشطة حرفية وتجارية.
يعود أصل ظهور ضريبة المكوس في المغرب إلى القرن الخامس الهجري،
لكن تطبيقها التنظيمي والمنتظم يعود إلى عهد السلطان موالي الحسن األول سنة
 ، 1974وتعتبر ضريبة المكوس من الضرائب غير المباشرة كما أنها ال تستند إلى
أساس ديني ،وكانت تجبى على بضائع التجارة الداخلية وهي على نوعان :مكوس
"الحافر" أو "مكوس األبواب" التي كانت تفرض على أحمال الدواب من السلع التي
تعبر أبواب المدينة عند دخولها أو خروجها ،ويختلف سعر هذا النوع من الضريبة
بحسب نوع البضاعة.
أما مكوس المبيعات أو مكوس األسواق فهي عبارة عن ضرائب تفرض على
مبيعات مختلفة كالمواد الغذائية  ،والمواد األولية والمصنعة سواء كانت مستوردة أو
محلية  ،أما سعر هذه المكوس فتفرض أحيانا نقدا وعينا أحيانا أخرى.
هي ما تفرضه الدولة على القبائل بطلب من السلطان عند قيامها ببعض
العمليات أو الحمالت العسكرية ،إذ تتكفل القبيلة بتزويد المجندين من أبنائها بالمال
الضروري.
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تتكون المؤنة من المواد الضرورية ،سواء الغذائية منها أو غيرها ،التي يلزم
القبيلة توفيرها لكل من ينزل بها من رجال المخزن (الدولة) في مهمة رسمية،
وبالتالي هي ضريبة قد تكون عينية أو نقدية أو معا.
أما السخرة فهي ضريبة نقدية تقدمها القبيلة لمن أدى فيها خدمة مخزنية ما
والمؤنة كالسخرة تختلف باختالف مرتبة من يتسلمونها ،ويمكن أن تؤدى السخرة
بدورها إما عينا أو نقدا.
كانت الرسوم الجمركية المغربية رسوما اتفاقية أي تم اإلتفاق على سعر أو
قيمة الرسوم الجمركية بين المغرب وبعض الدول األجنبية (بريطانيا سنة ، 1856
واسبانيا سنة  ، 1861وفرنسا سنة  ، 1892وألمانيا سنة  ،)...1890وتم تحديد
أسعار هذه الرسوم بسعر  % 10على قيمة الواردات من البضائع ،أما الصادرات
فرسومها نوعية تختلف باختالف نوع البضاعة والظروف ،وكانت تدعى هذه
الرسوم في عهد السلطان موالي الحسن  1894-1873ب"الصاكة" ،ولقد تميزت
هذه الفترة خاصة خالل أواخر القرن التاسع عشر بعدم اإلستقرار وبروز األطماع
االستعمارية في المغ رب ،هذه الوضعية أدت إلى إقرار نظام اإلمتيازات أعفي
بموجبه األجانب من الضرائب والرسوم التي يتحملها المغاربة باستثناء الضريبة
الجمركية.
وقد سعى السلطان موالي الحسن األول إلى محاولة التخلص من هذا النظام
وذلك بإبرام إتفاقية مدريد سنة  1880وذلك إلخضاع األوربيين للضريبة الزراعية
التي تدفع عند األبواب مقابل اإلعتراف لهم بحق الملكية عن األراضي الزراعية التي
كانت في حوزتهم وهي عملية سميت "بالترتيب" ،إال أن البلدان األجنبية تماطلت في
تطبيق هذا النظام وذلك نتيجة اشتراطها جباية الضريبة من جميع المواطنين
المغاربة.
وفي سنة  ،1901حاول موالي السلطان عبد العزيز القيام بإصالحات
ضريبية ،وذلك بفرض ضريبة وحيدة"الترتيب الثاني" ،إال أن هذه المبادرة لم تعرف
النجاح بدورها بسبب الفوضى الضريبية القائمة آنذاك.
وفي سنة  1906انعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء ( 7أبريل  ،) 1906تكرست
فكرة التدويل في المسائل اإلقتصادية والمالية في المغرب ،وركزت اإلتفاقية على
ضرورة زيادة حصيلة الضرائب القائمة وخلق موارد جديدة وفقا لمقتضيات نص
الفصل الرابع منها ،باإلضافة إلى ذلك تم التأكيد على مبدأ تعميم ضريبة الترتيب
لتشمل المغاربة واألجانب معا ،كما تم إنشاء ضرائب جديدة مثل ضريبة التسجيل،
وضريبة الدمغة ،وضريبة المباني في المدن ،وضريبة المرور ،وتم فرض ضريبة
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جمركية بسعر  % 2.5على الواردات تضاف إلى الضريبة الجمركية المقررة بسعر
قيمي موحد هو  % 10على جميع السلع  ،كما استحدثت إدارة مراقبة الدين لضمان
تحصيل ومراقبة الرسوم الجمركية.
ونخلص في األخير إلى القول أن النظام الضريبي المغربي خالل هذه المرحلة
(مرحلة ما قبل الحماية) تميز بوجود مزيج من الضرائب التي استمدت أصولها من
الشريعة اإلسالمية وإلى جانبها أنواع أخرى من الضرائب غير الشرعية (غير
الدينية) فرضتها المعامالت التجارية  ،هذه األخيرة كانت أحد مؤشرات بداية
اإلقتباس والتأثر بالنماذج الضريبية األوربية وانفتاح على األنظمة الضريبية الحديثة.

نصت المادة السابعة من معاهدة الجزيرة الخضراء المبرمة بين المغرب
وفرنسا الدولة الحامية بتاريخ  30مارس  1912على إمكانية وضع إصالح مالي،
وتطبيقا لهذا النص صدر ظهير  20أبريل  1913بتكوين لجنة إلعادة النظر في
النظام الضريبي المغربي ،وذلك قصد تطويره وتحيينه والرفع من اإليرادات
الضريبية ،إال أن عملية اإلصالح هذه المعتمدة والممالة من طرف الدولة المستعمرة
(فرنسا) كانت تخدم بشكل جلي مصالحها فقط ،مما فسح المجال أمام هيمنة الضرائب
غير المباشرة على حساب الضرائب المباشرة.

تشكلت الضرائب المباشرة خالل فترة الحماية أساسا من ضريبة الترتيب،
والضريبة الحضرية  ،والضريبة المهنية (الباتنتا) وأخيرا الضريبة الشخصية.
اعتبرت هذه الضريبة آنذاك من أهم الضرائب المباشرة ،وعمم تطبيقها سنة
 ، 1913وتتشكل ضريبة الترتيب من ثالث ضرائب :ضرائب المحاصيل الزراعية
السنوية ،وضريبة على األشجار المثمرة ثم أخيرا ضريبة على المواشي ،وقد تم
توحيد الضريبة على المحاصيل الزراعية السنوية والضريبة على األشجار المثمرة
في ضريبة واحدة بمقتضيات ظهير 19ماي .1939
استحدثت الضريبة المهنية بمقتضى ظهير الصادر بتاريخ  9أكتوبر ،1920
وهي تسري على كل األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يزاولون مهنة أو
صناعة أو تجارة على أرض المغرب ،وتعتبر ضريبة عينية تفرض بناء على
المظاهر الخارجية  ،أما سعرها فقد خضع لتغييرات من سنة إلى أخرى.
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هي ضريبة مباشرة ينظمها الظهير الشريف الصادر في يوليو  1918تفرض
على العقارات المبنية المعدة للسكن أو المستغلة بصفة دائمة لألغراض التجارية أو
الصناعية ،وذلك بشرط أال تكون مزروعة.
وهي على نوعين :ضريبة على الطرق وترتبط بالترتيب  ،حيث تفرض على
الشخص ذاته بمجرد إقامته بقصد السكن او العمل في القرى ،أما ضريبة السكنى
نظمها ظهير  30نوفمبر  ، 1927وترتبط بالضريبة الحضرية وهي طبعا ضريبة
شخصية يتحدد وعاؤها بالقيمة اإليجارية للسكن كمؤشر خارجي لمقدار دخل الفرد
اإلجمالي.

اشتملت الضرائب غير المباشرة على الرسوم الجمركية ،وضريبة التسجيل،
وضريبة الدمغة أو التنبر ،والضريبة على سلع االستهالك.
كانت منظمة باتفاقية الجزيرة الخضراء وتم تأكيدها بظهير  9يناير 1936
الذي أقر مبدأ الوحدة الجمركية ،حيث تم إخضاع البضائع التي ترد إلى المغرب عن
طريق الحدود الجزائرية لنفس ضريبة الواردات المقررة في الموانئ ،وقد حدد سعر
الرسوم الجمركية في  % 10من قيمة السلعة يضاف إليه ضريبة خاصة بسعر 2.5
 %كانت مقررة في اتفاقية الجزيرة الخضراء وفقا لمقتضيات المادة  66منها.
نصت المادة  65من اتفاقية الجزيرة الخضراء على إمكانية فرض رسم بحد
أقصى  % 2على التصرفات والبيوع العقارية ،ونظمت هذه الضريبة بظهير 15
يوليوز  1914المعدل بظهير  11مارس  1915المقتبس من التشريع الفرنسي ،وقد
حدد الظهير األخير ثالثة أسعار لهذه الضريبة وهي:
سعر ثابتسعر نسبيسعر تصاعدي،إضافة إلى إخضاع الظهير بعض المحررات والتصرفات إلجراءات التسجيل
بصفة إجبارية خاصة المحررات التي يقوم بها العدول.
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نصت عليها اتفاقية الجزيرة الخضراء ،إال أن تطبيقها يعود إلى مقتضيات
ظهير  15دجنبر  ، 1917وتعتبر ضريبة الدمغة من قبيل ضرائب اإلستهالك ،حيث
فرضت على المحررات التي يراد اإلحتجاج بها على الغير  ،وقسمت إلى ثالثة
أنواع:
دمغة حجم الورقةدمغة نسبية المعاملةدمغة خاصةواشتملت أساسا على ثالثة أنواع من السلع وهي:
ضريبة على سلع اإلستهالك الجاري :كالمشروبات الكحولية ( ظهير  18أكتوبر 1914وظهير  6نونبر  ، )1914السكر ومشتقاته ( ظهير  12دجنبر  1915وظهير
 6أبريل  ،) 1932المنتجات اإلستوائية كالشاي والبن (ظهير  20غشت ،)1919
واللحوم المجمدة (ظهير  20يونيو .)1930
ضريبة على السلع الكمالية :كالضريبة المفروضة على اختيار وضمان الذهبوالفضة والبالتين ظهير أكتوبر  ، 1925والضريبة على ورق اللعب ظهير  6يناير
 ، 1926والضريبة على األسطوانات وأجهزة الراديو ظهير  12دجنبر .1936
ضريبة على المنتجات الصناعية :مثل الضريبة المفروضة على المفرقعات (ظهير 14أبريل  ،) 1914والضريبة على المواصالت (ظهير  6يناير  ،)1926والضريبة
على القداحات (ظهير  29غشت .)1938
وتعتبر هذه الضرائب المشار إليها أعاله أهم مكونات بنية النظام الضريبي
المغربي خالل فترة بداية الحماية،إال أن سنة  1939تعتبر نقطة تحول وتغيير في
هيكلة وبنيان النظام الجبائي المغربي  ،حيث تم توسيع نظام الضرائب المباشرة
وتغيير األساليب الفنية الضريبية  ،مما نتج عنه استحداث ضرائب جديدة ظلت قائمة
وسارية المفعول حتى بعد فترة اإلستقالل ومن أهمها نذكر:
فرضت هذه الضريبة بمقتضى ظهير  30أكتوبر  ، 1939ولم تطبق بصفة
فعلية وعملية إال بصدور ظهير  3مارس  ،1948حيث يخضع لها المرتبات العامة
والخاصة والتعويضات والمكافآت والمعاشات واإليرادات المرتبة لمدى الحياة.
نظمت ألول مرة بظهير  30أكتوبر  1939ولم تطبق إال مع صدور ظهير 3
مارس  1949وحدد وعاؤها في األرباح السنوية التي يحققها كل شخص طبيعي أو
معنوي يباشر نشاطا يخضع للضريبة المهنية .وقد شكلت هذه الضريبة النواة األولى
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للضريبة على األرباح المهنية والتي تحولت فيما بعد إلى ضريبة على الشركات فيما
يخص أرباح األشخاص المعنويين.
نظمت بمقتضى ظهير  29دجنبر  ، 1948وهي ضريبة عامة على مقدار
المعامالت حيث تنصب على عمليات بيع المنتجات والسلع المصنعة أو المستخرجة،
وعمليات شراء بعض المواد  ،وقد حلت هذه الضريبة محل رسوم األبواب التي تم
إلغاؤها.
ويالحظ أن أواخر فترة الحماية تميزت بوجود نظاما ضريبيا شبه حديث
اعتمد على قيمة الموارد الخاضعة للضريبة ،ورغم تطور النظام الجبائي المغربي
نسبيا من حيث التنظيم والهيكلة والبنية ،فإنه مع ذلك ظل قبيل اإلستقالل غير مالئم
مع متطلبات سياسة التنمية الوطنية.1

باشر المغرب عقب حصوله على اإلستقالل السياسي سنة  1956التخلص من
مساوئ النظام الضريبي الموروث عن اإلستعمار ،ووجه جهوده واهتمامه في بداية
األمر إلى إدخال بعض التغييرات والتعديالت على نظامه الجبائي إال أن هذه
اإلصالحات ظلت محدودة ،إلى أن جاء إصالح  30دجنبر  ، 1961الذي يعتبر
بحق نقلة نوعية في تطوير البنيان الضريبي المغربي ،وعلى إثره صدرت ثمانية
ظهائر تتعلق بإصالح الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ،حيث شملت
أكثر من  %40من اإليرادات الضريبية.
بيد أن التغيير الجوهري هو اإلصالح الجديد الذي جاء به قانون اإلطار لسنة
 ،1984ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم مراحل تطور البنية الضريبية المغربية في
عهد االستقالل إلى ثالث مراحل ضريبية وهي:
المرحلة األولى1961-1956 :المرحلة الثانية1971-1962:المرحلة الثالثة1982-1972 :: 1961-1956
تميزت هذه المرحلة بإدخال تعديالت هامة على النظام الضريبي المغربي،
وذلك بإصدار الظهير الشريف في  24ماي  ، 1957تم بموجبه التخلي عن الرسوم
الجمركية الضعيفة ( الموحدة) التي كانت قائمة في عهد الحماية وتم استبدالها برسوم
 -1مصطفى الكثيري :النظام الجبائي والتنمية االقتصادية في المغرب  ،تعريب عبد الرحمان الشاوي ،العربي الرياني وخالد عليوة ,ط
 1985ص 39:
 -2إعتمدنا في مناقشة مختلف هذه الضرائب على القوانين المالية المتعاقبة لكل سنة التي تتضمن مختلف اإلجراءات الضريبية
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تفاضلية متفاوتة على المنتجات المستوردة ،وذلك بغية حماية الصناعة الوطنية
باعتبارها أحد األولويات اإلستراتيجية الخطة الخماسية .1964-1960
كما استحدثت خالل نفس الفترة ضريبة على تصدير المعدن العام والحوامض
 ،وضريبة إحصائية إضافية على الصادرات ،باإلضافة إلى التعديالت التي أدخلت
على ضرائب اإلستهالك وذلك قصد الحصول على المزيد من الموارد الضرورية.
كما أنشئت الضريبة على النظافة سنة  ، 1956والضريبة على السيارات سنة
 ،1957وتم تعديل الضرائب التي كانت قائمة ،فظهير  7يناير  1959عدل
الضريبة على المرتبات واألجور ،وظهير  31دجنبر  1959عدل الضريبة
الحضرية ،أما ظهير  31دجنبر  1959فحل محل ظهير  27يناير  1954المنظم
للضريبة على األرباح المهنية.
وقد عرفت الضرائب المباشرة تطورا ملحوظا خالل هذه الفترة ولكن بنسبة
أقل مقارنة مع الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية ،مما جعل هذه
اإلصالحات ال ترقى إلى الطموحات المالية القادرة على ضمان استقرار الميزانية
العامة للدولة من حيث التمويل.
: 1971-1962
أشرنا سابقا إلى أن التغيير الجوهري الذي عرفه البنيان الجبائي المغربي
خالل هذه الفترة هو ما جاء به إصالح  30دجنبر  1961وذلك بصدور ثمانية ظهائر
مهمة تتعلق بما يزيد عن  %40من الموارد الجبائية ،وفي هذا السياق أدخلت
تعديالت على الضريبة الحضرية والضريبة على المرتبات واألجور  ،كما أضيفت
ضرائب جديدة  ،حيث حلت الضريبة الفالحية محل ضريبة الترتيب وتقرر بموجبها
إعفاء الدخل الذي يقل عن  1400درهم في السنة مما أعفي  %90من الفالحين
منها ،كما فرضت الضريبة على المنتجات والخدمات عوضا من الضريبة على رقم
األعمال.
:1982 1972
اتسمت هذه الفترة بتعديالت متعددة منها إصالح الضريبة العقارية سنة 1978
والتي كانت محل تعديل آخر سنة  ،1980إضافة إلى إصالح الضريبة العقارية  ،فقد
تم إحداث ضريبة التضامن الوطني سنة  ،1982وإنشاء تصريح الهوية الضريبية
مقدم من طرف كل ملزم بالضريبة الحضرية،والضريبة على األرباح المهنية ،
واإلقتطاع من المرتبات واألجور ،والمساهمة التكميلية على الدخل اإلجمالي
لألشخاص الطبيعيين.
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كما تمت مراجعة أسعار بعض الضرائب ،كاألسعار المفروضة بالمساهمة
التكميلية من  %3إلى  ،%45ورفع المقدار األدنى الخاضع للضريبة إلى 2400
درهم ،ومراجعة أسعار الجمرك والضرائب غير المباشرة خصوصا سعر الرسم
الخاص باإلستيراد الذي ارتفع من  %8إلى  %12ثم إلى  ، %15وكذا الزيادة في
أسعار الضريبة على المنتجات والخدمات ومراجعة رسوم التسجيل والتنبر.
وأخيرا يمكن القول أن هذه المرحلة رغم أنها دشنت النطالقة إصالح جذري
للنظام الضريبي المغربي ،إال أنها لم تعمل إال على تكريس االتجاهات اإلصالحية
السابقة.1

-1مصطفى الكثيري :النظام الجبائي والتنمية االقتصادية في المغرب ...م س ص 46:
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إن تقديم النظام الضريبي المغربي على امتداده وتنوعه يقتضي القيام بدراسة
أنواع الضرائب المطبقة عمليا ،وبطبيعة الحال سوف لن يتسنى لنا في إطار هذا
البحث تناول ومناقشة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب ،1األمر الذي
يجعلنا نركز بحثنا أساسا على أنواع الضرائب المباشرة نظرا لما تثيره من إشكاالت
من الناحية النظرية والتطبيقية ،وهذا ال يعني إغفال وإقصاء دراسة الضرائب غير
المباشرة  ،بل سنخصص ألهم أنواعها المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة
حيزا مهما لها.
وتأسيسا على هذه المعطيات ،ولدراسة أنواع الضرائب المطبقة في المغرب
نميز بين م رحلتين :مرحلة تطبيق الضرائب القائمة قبل صدور قانون اإلطار
 21984والتي تم اعتمادها وامتد مفعولها حتى بعد اإلصالح ،ومرحلة تطبيق
الضرائب اإلضافية المنصوص عليها في قانون اإلطار لسنة .1984

تعتبر كل من الضريبة على المرتبات واألجور ،وضريبة المساهمة التكميلية،
وضريبة الواجب الوطني ،والضريبة الحضرية ،والضريبة على األرباح العقارية ،
والضريبة على عوائد األسهم  ،والضريبة المهنية أهم مكونات الضرائب المباشرة
المطبقة في المغرب قبل صدور قانون اإلطار لإلصالح.

)(Le prélèvement sur les traitements et salaires
هي ضريبة منظمة بمقتضى الظهير الشريف رقم  1-58-368الصادر في
7يناير  ،1959وتعتبر الضريبة على المرتبات واألجور أهم ضريبة مباشرة وكونها
أيضا ضريبة شخصية ،إذ تأخذ في اإلعتبار جميع الظروف الشخصية والعائلية
للمكلف ،إال أن السمة األساسية لها هي أن مبلغها يقتطع عند المنبع أو يحجز في
المنبع كقاعدة عامة.
ولدراسة وتحليل هذه الضريبة ومناقشتها نستحضر المراحل الجبائية التي تمر
بها كل ضريبة وهي مرحلة الوعاء (المادة الضريبية) ،ومرحلة تصفية أو ربط
الضريبة ،ثم أخيرا مرحلة تحصيل الضريبة.
 -1أما الرسوم المتعلقة بالجماعات المحلية فيراجع مؤلفنا تحت عنوان  :دليل الجبايات المحلية على ضوء آخر التعيالت الطبعة األولى
2008
-2القانون رقم  3-83المتعلق بوضع إطار لإلصالح الضريبي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-83-38بتاريخ  21رجب 1404
الموافق  23أبريل  ، 1984انظر الجريدة الرسمية عدد  3731بتاريخ  2ماي 1984
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يقصد بوعاء الضريبة وفقا للمادة األولى من الظهير المنظم للضريبة على
المرتبات واألجور األشخاص الخاضعين للضريبة واحتساب المبالغ التي تخضع لها،
وكذلك اإلعفاءات المنصوص عليها قانونا.

تفرض الضريبة على المرتبات العامة والخاصة على:
األشخاص المقيمين في المغرب أيا كان الشخص الذي يقوم بدفعها األشخاص غير المقيمين في المغرب إذا كانت مدفوعة بواسطة أشخاص مقيمين فيالمغرب أو كان المركز الرئيسي لنشاطهم على التراب الوطني ،وكانت مقابل
خدمات أديت في المغرب ،وعلى هذا األساس تفرض الضريبة على نوعين من
األشخاص ،فئة المقيمين بالمغرب وفئة ثانية غير مقيمة بالمغرب.
ففي الحالة األولى(حالة اإلقامة) يكلف الشخص بأداء الضريبة سواء كان
الشخص الذي يد فع المرتب مغربيا أو أجنبيا ،معنويا أو طبيعيا ،مقيما بالمغرب أو
غير مقيم ،تابعا للقطاع العام أو القطاع الخاص  ،مما يعني أن سريان هذا النص
يطبق تطبيقا عاما  ،حيث يسري على المرتب الذي يدفع إلى أشخاص مقيمين في
المغرب بغض النظر عن قيامه بعمل مأجور خارج المغرب وبصرف النظر عن
الدولة التي تم فيها دفع المرتب.
أما بالنسبة للحالة الثانية (غير المقيمين بالمغرب) فتسري عليهم الضريبة
أن يدفع
أن يكون دافع المرتب قائما بالمغرب،
بتوافر شرطان وهما،
المرتب عن خدمة قام بها المستفيد بها بالمغرب.
ومعنى اإلقامة بالمغرب يمكن استنباطه من خالل الممارسة وتطبيق الضريبة
ألن الظهير المنظم للضريبة لم يحدد معنى اإلقامة  ،إذ يعتبر الشخص مقيما بالمغرب
وفقا لمعيار السكن أي إذا كان السكن الرئيسي للشخص في المغرب أو مصالحه
الرئيسية في المغرب ،أما المدة الزمنية فتحدد في ستة اشهر فما فوق حسب الممارسة
العرفية.

تفرض الضريبة على المرتبات العامة والخاصة( ، ) Traitements
واألجور( ،)Salairesوالتعويضات ( ،)Indemnitésوالمكافآت (،)Emolument
والمعاشات ( ،)Pensionsواإليرادات المترتبة لمدى الحياة (،)Rentes viagères
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والمزايا ( ،)Avantagesونوضح بشيء من التفصيل والتحليل كل نوع من هذه
اإليرادات وإجراءاتها.
1
جرى العرف على إطالق تسمية المرتب على ما يحصل عليه موظفوا القطاع
العام مقابل أعمالهم العقلية أو الذهنية ،أما األجر فيصطلح على ما يحصل عليه
العمال مقابل أعمالهم اليدوية أو الجسمية.
ومهما تكن التسمية فإنه يشترط لتطبيق ضريبة المرتبات واألجور قيام عالقة
تبعية بين صاحب اإليراد ودافعه ،وتتخذ هذه العالقة شكلين ،إما تعاقدية أو تنظيمية.1
2
هي مبالغ إضافية تدفع إضافة إلى المرتب واألجر مقابل أعمال إضافية أو
أعمال خاصة يقوم بها الشخص ،والتعويضات عدة أنواع ال تخضع كلها للضريبة
منها:
 التعويضات الخاضعة للضريبة :تعويضات البحث  ،تعويضات غالء المعيشة،وتعويضات اإلدارة  ،وتعويضات العطل ،وتعويضات البعد ،وتعويضات التأطير،
وتعويضات أخطار المهنة ،وتعويضات األشتغال بالليل ،وتعويضات السكنى.
3
هي تشبه التعويضات تدفع بدورها إضافة إلى المرتبات ،كالمبالغ التي تدفع
لبعض موظفي الدولة كالقابضين وبعض مستخدمي إدارة الضرائب غير المباشرة.
4
هي عبارة عن مبالغ دورية تدفع للشخص عند تركه الخدمة أو لورثته
القانونيين عند وفاته ،نظير العمل الذي أداه في السابق ،إال أنه أحيانا يمكن تقرير
معاشا من غير أن يكون هناك عمل سابق مباشر للجهة التي تصرف المعاش.
والمعاشات تصرف بطريقتين :معاشات تقاعدية تقدم في هذه الحالة من طرف
صناديق التقاعد أو شركات التأمين  ،ومعاشات شرعية ،وتسند إما لألوالد أو الزوج.
5
هو مبلغ يدفع بصورة جبرية ودورية للشخص مدى حياته نتيجة عقد أو
وصية ،ويكون هذا اإليراد بمقابل كالمرتبات التي تدفعها شركة التأمين مقابل قسط
التأمين وقد تكون بدون مقابل كأن يحصل شخص على مرتب لمدى حياته بموجب
وصية.
6
هي ذات طبيعة نقدية أو عينية ،وتوزع على المستخدمين إضافة إلى مرتباتهم
وأجورهم ف المزايا العينية ومنها :القيمة الكرائية للسكن المجاني الذي يوفره المستخدم
 -1نشير إلى أن هناك بعض الحاالت الخاصة المرتبطة بمهن تخضع عادة للضريبة على األرباح المهنية ،لكنها ال تخضع في بعض
األحيان للضريبة على المرتبات واألجور منها:
 صاحب المشروع الفردي ،ال يمكن اعتبار الجزء من المدخول الذي يخصصه لنفسه كأجر عمله ،في حين تعتبر أجورا المبالغ التييدفعها ألفراد عائلته العاملين لديه.
الطبيب :تخضع مبالغ الفحوص للضريبة على األرباح المهنية في حالة مزاولته للمهنة في إطار خاص ،أما في حالة الطبيب المستخدمفي مؤسسة عمومية او خاصة فتعتبر مداخله من األجور تخضع للضريبة على المرتبات.
 المحامي :تخضع أتعاب المحامي للضريبة على األرباح المهنية ،وال يمكن اعتبارها مرتبا أما بالنسبة إليرادات المحامي المتدرب أوالمتم رن فيخضع للضريبة على المرتبات واألجور استنادا إلى العالقة التبعية التي تربطه بالمحامي المشرف على التدريب.
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للمستفيد ،نفقات الماء والكهرباء والتدفئة  %50من نفقات الهاتف ،نفقات الخدمات
المنزلية (سائق ،طباخ ،خدم  )...نفقات سيارة الخدمة بشرط أن توضع تحت
التصرف الدائم للمستفيد  ،الوجبات الغذائية ،المالبس (باستثناء مالبس العمل)
و المزايا النقدية ومنها :مبلغ الكراء للسكن الشخصي ،المصاريف الطبية  ،مصاريف
السفر واإلقامة ،أقساط التأمين الشخصي ،النفقات التعليمية ألطفال المستفيد.

قرر المشرع مجموعة من اإلعفاءات نبينها فيما يلي:
1
يخصم من المرتب وما في حكمه مبالغ احتياطي المعاش طبقا للسن التي
تحددها اإلدارة ،حيث حددت اللوائح اإلدارية هذه النسبة في  %8كحد أقصى شريطة
أن تكون الحتياط المعاش صفة إجبارية.
2
وهي المبالغ التي تصرف عادة قصد القيام بمهام مهنية  ،أما النسبة فحددت
في  %10من الدخل اإلجمالي وذلك بعد خصم مبالغ احتياطي المعاش.
ونشير إلى أن النسبة تتغير في بعض المهن المأجورة  ،وقد حددت بموجب
قرار وزاري بتاريخ  14فبراير  1959كالتالي:
الفنانون (من مسرحيين وسينمائيين وموسيقيين) %30الطيران المدني %40عمال الكازنوهات 20أو %30الصحفيون والمحررون ومديرو الجرائد %30الموثقون %40ممثلوا التجارة والصناعة %40غير أن القانون وإن اعتمد نسبا مختلفة فقد حدد مبلغا أقصى  20000درهم،
إذ ال يمكن تجاوزه في خصم نفقات ممارسة المهنة أو الوظيفة.
3
يتمتع المكلف بإعفاء عائلي (بعد خصم اإلعفاءات المتعلقة باحتياطي المعاش
والنفقات المهنية) وهو على نوعين :إعفاء عن األطفال ،وإعفاء عن الزوج.
فبالنسبة لإلعفاء عن األطفال ،يتمتع المكلف بإعفاء ضريبي قدره 1200
درهم سنويا عن كل طفل يوجد تحت رعايته ،1بصرف النظر عن عددهم شريطة أال
يمارس الطفل نشاطا مهنيا خاضعا للضريبة المهنية ،وأن ال يحصل على مرتب أو
أجر ال يقل عن  1200درهم سنويا.

-1يقصد ب"تحت رعايته" حينما تتوفر أحد الشروط التالية:
أن يكون سن الطفل أقل من  21سنةأن يكون الطفل أقل من  25سنة إذا كان يتابع دراسته-إذا كان الطفل مصابا بعاهة جسمانية أو عقلية تمنعه من كسب قوته.
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وتسري اإلعفاءات العائلية اعتبارا من فاتح يناير من كل سنة  ،وفي حالة
زواج المكلف خالل السنة يطبق اإلعفاء عن الزوج ابتداء من فاتح يناير للسنة
الموالية أو الالحقة ،كذلك الشأن بالنسبة للطفل الذي يزداد خالل السنة ال يتمتع
المكلف بإعفاء عنه إال ابتداء من فاتح يناير للسنة الموالية ،أما في حالة الوفاة أو
بلوغ الطفل  21سنة أو  25سنة إذا كان يتابع دراسته خالل السنة يستمر المكلف
بالتمتع باإلعفاء حتى نهاية السنة.
وعن الزوجة يحق للمكلف خصم مبلغ يقدر ب  2400درهم سنويا شريطة
عدم ممارسته (سواء الزوج أو الزوجة التي يترتب عليها اإلعفاء) لنشاط ينجم عنه
دخال (يعتبر الزوج أو الزوجة ممارسا لمثل هذا النشاط عند خضوعه للضريبة
المهنية او حصوله على مرتب أو أجر ال يقل عن  2400درهم سنويا) وأن ال
يحصل على دخل يتجاوز 2400درهم سنويا في حالة عدم قيامه بنشاط مهني ،أما في
حالة تعدد الزوج ات ال يجوز للمكلف الحصول إال على إعفاء واحد عن الزوجة مهما
كان ترتيبها.
4
يحصل المكلف على إعفاء عن تعويضات السكنى بالنسبة للجزء الذي يفوق
تعويضات السكنى الممنوحة للعزاب.

يمر تحديد سعر الضريبة عبر مرحلتين.
مرحلة تحديد الدخل الخاضع للضريبة بإجراء الخصوم الالزمةمرحلة تتصل بتطبيق السعر التصاعدي حسب جدول الشرائح-1تحديد الدخل الخاضع للضريبة
يخضع للضريبة على المرتبات العامة والخاصة الدخل الحقيقي للمكلف ،
وذلك بعد أن تخصم منه اإلعفاءات التي سبق ذكرها وهي على الشكل اآلتي:
نفقات احتياط المعاش ،في حد أقصى ال يتجاوز %8نفقات ممارسة المهنة حسب النسب المطبقة شريطة أم ال يتجاوز هذا الخصم 20000درهم.
نفقات األعباء العائلية ويتم خصمها وفقا لما يلي:*خصم  2400درهم إذا كان المكلف متزوجا
*خصم  1200درهم عن كل طفل من أبناء المكلف شريطة ان ال يتجاوز كل منهم
 21سنة أو  25سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم او إذا كانوا مصابين بعاهة جسمانية
أو عقلية.
-2تطبيق سعر الضريبة
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بعد خصم المبالغ اآلنفة الذكر نحصل على الدخل الخاضع للضريبة ،فتطبق
عليه األسعار وفق الجدول اآلتي:
أسعار الضريبة على المرتبات العامة والخاصة تطبق بسعر تصاعدي حسب
الشرائح التالية:
من  0درهم إلى  8400درهم
من  8401إلى  21000درهم
من  21001إلى  36000درهم
من  36001إلى  60000درهم
من  60001إلى  90000درهم
من  90001إلى  120000درهم
من  120001إلى  200000درهم
من  200001إلى  300000درهم

معفاة
% 12
%17.5
% 30
% 36
% 40
% 52
% 60

يتم اقتطاع الضريبة بأسلوبين:عن طريق الحجز في المنبع أو بواسطة
الجداول اإلسمية.
1
تحصل الضريبة بأسلوب الحجز عند المنبع من قبل كل من يدفع إيرادا
خاضعا لهذه الضريبة وكان مقيما بالمغرب ،ويقوم بدفعها خالل األيام األولى من
الشهر التالي ،وفي حالة نقل مركز المشروع إلى إقليم آخر أو التنازل عنه أو تصفيته
يجب ترحيل اإلقتطاعات فورا إلى الخزينة.
2
إذا كان المكلف مقيما بالمغرب وتلقى إيرادا عن أشخاص أجانب (خارج
المغرب) أو إذا كان مستخدما مغربي في سفارة أو قنصلية أجنبية تحصل الضريبة
بواسطة الجدول اإلسمي ،إذ ال يمكن في هذه الحاالت اتباع األسلوب األول (الحجز
عند المنبع) اذ يجب على المكلف أن يقدم تصريحا لإلدارة الضريبية (إدارة
الضرائب المباشرة) في المنطقة التي يقيم فيها خالل الشهرين األولين من كل سنة
عن دخله في السنة السابقة  ،ويمكن تحصيل الضريبة خالل السنوات األربع الموالية
للسنة التي وقع فيها دفع اإليراد.
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أنشئت هذه الضريبة بمقتضى الفصل الثاني من القانون المالي لسنة ، 1972
وأدخلت عليها تعديالت سنة  1983و  ، 1984وهي تسري على األشخاص أو
األفراد الطبيعيين فقط دون الشركات ،وتعتبر الضريبة التكميلية على الدخل اإلجمالي
ضريبة تكميلية للضرائب النوعية المطبقة في النظام الجبائي المغربي،ونناقش هذه
الضريبة بالتحليل من خالل أطوار جبايتها من وعاء وتصفية وتحصيل.

نتطرق لوعاء الضريبة التكميلية من خالل ثالثة عناصر أساسية من حيث
األشخاص الخاضعون للضريبة  ،وتحديد الدخل الخاضع لها ،ثم أخيرا التصريح
بالدخول.

تسري هذه الضريبة على كل شخص طبيعي يتخذ من المغرب مقرا اعتياديا
له ،أيا كانت جنسيته بسبب ما يحصل عليه من دخل إجمالي ينتج داخل المغرب أو
خارجه ،وتسري أيضا على األشخاص الذين اتخذوا من الخارج مقرا اعتياديا
إلقامتهم سواء كانوا مغاربة أو أجانب ،وذلك عن دخولهم الناتجة من مصدر داخل
المغرب.1
2

يخضع لهذه الضريبة الدخل اإلجمالي الصافي الذي حصل عليه المكلف خالل
السنة السابقة ،ويتكون الدخل الكلي الصافي من الدخل المتأتى من مصادر مغربية
سواء كان خاضعا أو غير خاضع للضريبة  ،وكذلك الدخول الناتجة من مصادر
أجنبية  ،وذلك بعد خصم جميع الضرائب المباشرة المغربية التي أداها المكلف عن
كل هذه الدخول خالل السنة السابقة عدا المساهمة التكميلية.
وعندما يكون الدخل خاضعا لضريبة مغربية نوعية ،فإن األساس الذي يجب
األخذ به في احتساب الدخل الصافي هو األساس المتعلق بتلك الضريبة  ،فإذا لم يكن
الدخل خاضعا لضريبة التكاليف واألعباء ،وبالنسبة للدخول الناتجة عن مصدر
أجنبي فإن الدخل الصافي هو عبارة عن العائد الصافي بعد خصم الضريبة األجنبية
النوعية التي أداها المكلف.
وعمليا تفرض المساهمة التكميلية على المرتبات واألجور وعلى األرباح
المهنية وعلى الدخول الكرائية ولو كانت معفاة من الضريبة الحضرية لسبب أو
-1المادة األولى من الفصل الثاني من قانون المالية لسنة 1972
-2المواد من  2إلى  5من الظهير المنظم للضريبة
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آلخر وعلى عوائد األسهم والسندات  ،وتعفى األرباح العقارية الخاضعة للضريبة
على األرباح العقارية من المساهمة التكميلية.

يقدم المكلف الخاضع لضريبة المساهمة التكميلية تصريحا إلى اإلدارة
الضريبية قبل فاتح يوليوز من كل سنة ،أما المكلف الذي ينوي مغادرة المغرب
بصف ة نهائية فعليه تقديم هذا التصريح في الشهر السابق لتاريخ مغادرته ،وفي حالة
الوفاة يقدم الورثة أو ذوي الحقوق تصريحا في ظرف  12شهرا الموالية.
ويلتزم المكلف بتقديم هذا التصريح ويضمنه معلومات تفصيلية عن الدخول
المختلفة التي حصل عليها  ،كما يتضمن معلومات عن الدخول المتعلقة بالمرتبات
واألجور ،الدخول الكرائية ،األرباح المهنية ومداخيل رؤوس األموال.
يتعين على المكلف أن يذكر في التصريح المبلغ اإلجمالي للمرتب ،ويحدد
المبالغ الواجبة الخصم من الراتب وهي اإلقتطاعات المعاشية ،ومصاريف المهنة،
بعد خصم هذه المبالغ يقوم المكلف بخصم  %25من الناتج الذي حصل عليه ثم
يطرح مبلغ الضريبة على المرتبات واألجور المؤداة عن تلك السنة  ،ومن ثم يتحدد
الدخل الصافي الخاضع للمساهمة التكميلية.
يتعين على المكلف أن يصرح بمبلغ الربح اإلجمالي الذي حصل عليه خالل
ا لسنة المالية السابقة سواء كان خاضعا للتقدير الحقيقي أو للتقدير الجزافي ،كما
يصرح بمبلغ الضريبة التي أداها عن األرباح للوصول إلى الربح الصافي الخاضع
للمساهمة التكميلية.
وهي ناتجة عن العقارات التي ال يسكنها صاحبها أو مالكها سواء تعلق األمر
بالموجودة بالمغرب أو خارجه يتعين إدراجها في التصريح.
يتعين على المكلف أن يصرح بمبلغ هذه الدخول ويعين الشركة الموزعة
لألرباح ،أما فيما يتعلق بسندات الخزينة في إصدار القروض فتعفى الفوائد أو
األرباح التي يحصل عليها المكلف من المساهمة التكميلية.
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تطبق ضريبة المساهمة التكميلية بسعر تصاعدي حسب الشرائح التالية:
من  0درهم إلى  2400درهم
من  24001درهم إلى  50000درهم
من  50001درهم إلى  75000درهم
من  750001درهم إلى  100000درهم
من  100001درهم إلى  150000درهم
من  150001درهم إلى  200000درهم
من  200001درهم إلى  300000درهم
من  300001درهم إلى  500000درهم
من  500001درهم إلى  750000درهم
درهم
ما يزيد عن 750000

معفاة
% 3
% 6
% 10
% 17
% 22
% 25
% 30
% 40
% 45

استحدثت ضريبة التضامن الوطني بمقتضى قانون المالية لسنة ،1 1980
وهي تسري على األشخاص الطبيعيون والمعنويون  ،على عكس ضريبة المساهمة
التكميلية التي تطبق على األشخاص الطبيعيين فقط،ونناقش هذه الضريبة كسابقاتها
والحقتها وفقا ألطوار التي تمر بها كل ضريبة من وعاء وتصفية وتحصيل.

نتناول وعاء ضريبة واجب التضامن الوطني من حيث المكلفون بها  ،ثم
المادة الخاضعة للضريبة.

تطبق ضريبة التضامن الوطني على األشخاص الطبيعيين والمعنويين ،
ويالحظ أن الشخص المكلف بالضريبة في المساهمة التكميلية هو شخص طبيعي في
حين تسري ضريبة واجب التضامن الوطني على الشخص الطبيعي والمعنوي.

يخضع لضريبة واجب التضامن الوطني الدخول اآلتية:
-1عرف المغرب هذه الضريبة ألول مرة سنة  1960بمقتضى ظهير رقم  123-60-1خصصت حصيلتها إلعادة بناء مدينة أكاد ير ،
ومع زلزال الحسيمة سنة .2004
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المرتبات واألجوراألرباح المهنيةالموارد الكرائية في العقارات المؤجرةالقيم الكرائية في العقارات المخصصة للسكنى الرئيسيةالدخل اإلفتراضي لألراضي غير المبنية الواقعة داخل الجماعة الحضرية والدائرةالمحيطة بها.
وتطبق هذه الضريبة على هذه الموارد سواء كانت خاضعة لضريبة نوعية أو
معفية منها لسبب أو آلخر ،كما أنها تسري على هذه الموارد بصفة انفرادية عكس
المساهمة التكميلية التي تقوم بجمع هذه الموارد في وعاء واحد.
ويعفى من ضريبة واجب التضامن الوطني:
المكاتب والمؤسسات العموميةالمشاريع التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات المحلية بنسبة ال تقل عن  %50منرأس المال.
أمالك األحباس ،باستثناء أمالك األحباس العائلية.مرتبات وأجور العسكريين ورجال القوات المساعدة.الفرع الثاني :تصفية ضريبة واجب التضامن الوطني
أوال-تقديم التصريح
يجب على المستخدمين اإلدالء بتصريح يتضمن جميع المعلومات المتعلقة
بالمستخدم والمهنة التي يزاولها والمرتبات واألجور المدفوعة له خالل السنة السابقة،
أما بالنسبة للموارد األخرى فتحسب انطالقا من التصريحات المتعلقة بالضرائب
النوعية.
تختلف أسعار ضريبة واجب التضامن الوطني باختالف المادة الضريبية
-1المرتبات واألجور
يطبق أسلوب خاص (األيام) ويمكن ترجمته إلى أسعار وهي على الشكل
اآلتي:
شرائح الدخل السنوي
اقل من  9000درهم
من  9001درهم إلى  36000درهم
من  36001درهم إلى  60000د
من  60001د إلى  90000د
من  90001د إلى  120000د
من  120001د إلى  200000د

األيام
معفاة
 4أيام
 5أيام
 8أيام
- 10
- 12
98

النسبة المئوية
%0
% 1,095
% 1,369
% 2,191
% 2,287
% 2,739

من  200001د إلى  300000د
ما فوق  300000د

- 20
- 30
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% 5,479
% 8,219

-2األرباح المهنية
يطبق السعر الضريبي على مبلغ الضريبة ال على األرباح المهنية  ،ويكون
سعر الضريبة المطبقة على هذا المبلغ وفق حالتين- ،الحالة األولى %10 :بالنسبة
ألرباح ودخول الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات واألشخاص الخاضعين
للضريبة على األرباح المهنية واألرباح الخاضعة للضريبة على األرباح العقارية.
الحالة الثانية %25 :بالنسبة ألنواع الدخول واألرباح المعفاة جميعها مؤقتا
من الضريبة على الشركات أو الضريبة على األرباح المهنية أو الضريبة على
األرباح العقارية.
وتجدر اإلشارة إلى أن قانون واجب التضامن الوطني قد حدد حدا أدنى
للمبالغ الواجب أداؤها من طرف المكلفين الخاضعين للضريبة على األرباح المهنية
أو الضريبة على الشركات وفق نظام الربح الحقيقي:
 إذا كان رقم األعمال أقل من مليون درهم  ،يخضع المكلف لسعر  %10أو لمبلغقدره  1500درهم أيهما أكبر.
إذا كان رقم العمال أكثر من مليون درهم ،يخضع المكلف للسعر أعاله أو لمبلغ 3000درهم أيهما أكبر.
-3القيمة الكرائية
سعر ضريبة الواجب الوطني هو  %10من مبلغ الضريبة الحضرية الذي ال
يتجاوز  50000درهم و  %15لما يفوق على هذا المبلغ فيما يتعلق بالقيمة اإليجارية
للعقارات الخاضعة للضريبة الحضرية إذا كانت مؤجرة أو كان مالكها يتخذونها
سكنى ثانوية لهم.
أما بالنسبة للعقارات المخصصة للسكنى الرئيسية يطبق سعر  %4على
القيمة الكرائية للعقار ال على مبلغ الضريبة الحضرية ،وذلك بعد خصم مبلغ معين
من تلك القيمة.
-4الدخل االفتراضي لألراضي غير المبنية
يختلف سعر الضريبة حسب مستوى هذا الدخل
معفاة
أقل من  20000درهممن  20000درهم إلى  50000درهم % 2,5من  50000درهم إلى  100000درهم % 3% 4
ما زاد عن  100000درهم-5الدخول الفالحية
سعر ضريبة واجب التضامن الوطني هو  %20من مبلغ الضريبة الفالحية

يمكن التمييز بين ثالثة أساليب لتحصيل ضريبة واجب التضامن الوطني وهي
كما يلي:
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-1أسلوب الحجز عند المنبع
يسري على المرتبات واألجور ،ويتولى هذه المهمة المؤاجر في متم كل ثالثة
أشهر ،أي أن يكون المؤاجر يقتطع مبلغ الضريبة السنوية في أربعة أقساط متساوية،
ويقوم بدفع كل قسط خالل الشهر الموالي لكل ثالثة أشهر.
-2أسلوب التحصيل الفوري
ويهم األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات اذ يؤدي
ضريبة واجب التضامن الوطني وفق نفس اإلجراءات المتبعة في تحصيل الضريبة
على الشركات كما سنرى ذلك الحقا.
-3أسلوب التحصيل بواسطة الجداول اإلسمية
تجبى الضريبة بهذا األسلوب في الحاالت اآلتية:
المكلفون المقيمون في المغرب والذين يحصلون على موارد من مصادر
مختلفة ،والوسطاء التجاريون أو الصناعيون  ،أو األشخاص الذين يحصلون على
راتب من مؤسسات دون أن يكون مستخدميها .ويحدد واجب التضام الوطني وفق
تصريح المرتبات واألجور الذي يودع قبل فاتح ماس من كل سنة.

نظمت الضريبة الحضرية بمقتضى القانون المالي لسنة  ، 1978وتنصب
على القيم الكرائية للعقارات سواء كانت مخصصة للسكنى أو الكراء ،وتتميز هذه
الضريبة بك ونها ضريبة عينية وشخصية  ،بحيث يمكن للمكلف الحاصل على دخول
كرائية التمتع بإعفاء ضريبي بسبب ظروفه العائلية ،كما يتم التخفيف من عبء
الضريبة بالنسبة للسكنى الرئيسية.

نتناول في إطار وعاء هذه الضريبة ثالثة عناصر أساسية :المكلفون بالضريبة
والمادة الخاضعة للضريبة ،ثم أخيرا اإلعفاءات المقررة قانونا.
المكلفون بالضريبة الحضرية هم مالكوا العقار سواء كانوا مقيمين بالمغرب
أو خارجه.
تسري الضريبة الحضرية على العقارات المبنية كيفما كان نوعها والموجودة
داخل نطاق الجماعات الحضرية والمناطق المحيطة بها  ،وفي المحطات الشتوية
والصيفية وفي بعض المراكز التي حددها القانون ، 1وتفرض الضريبة الحضرية
-1مرسوم رقم  2-81-864الصادر في فاتح يناير 1982
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على القيمة الكرائية للعقار سواء كان مخصصا للسكنى الرئيسية لمالكه أو مؤجرا من
طرفه للغير (السكنى ا لثانوية تعتبر مؤجرة للغير) أيا كان الغرض من هذا الكراء ،
ويتم تحديد القيمة الكرائية وفق ثالثة طرق متتابعة:
-1عقود اإليجار
-2عن طريق المقارنة
-3عن طريق التقسيم المباشر
تخصص الطريقة األولى للعقارات المكرية ،والثانية للعقار المخصص للسكنى
الرئيسية ،والثالثة في الحاالت األخرى كالفنادق ،وعلى اإلدارة أن تلجأ إلى طريقة
معينة قبل أن تستفيد الطريق السابقة لها وهذا ال يمنعها من استعمال الطريقة الثانية
مثال في حالة عقود كرائية صورية.
يتم التمييز بين ثالثة أنواع من اإلعفاءات:إعفاءات دائمة ،وإعفاءات مؤقتة،
وإعفاءات اجتماعية.
1
القصور الملكية.العقارات المملوكة للدولة أو للجماعات المحلية.العقارات التي تستغلها السفارات الدبلوماسية أو القنصلية والمفوضيات إذا كانتملكها للدولة األجنبية ،وأساس هذا اإلعفاء هو تحقيق المعاملة بالمثل من طرف
الدولة األجنبية.
العقارات المخصصة للشعائر الدينية.العقارات المخصصة للتعليم المجاني وإن كانت ملكا للخواص.العقارات المملوكة للشركات التعاونية الفالحية واتحاداتها.2
يمنح هذا اإلعفاء لمدة  15سنة بالنسبة للعقارات المبنية بعد سنة  ،1981سواء
كانت بنايات جديدة أو زيادة في البنايات القائمة ،ومهما كان الغرض منها (سكنى أو
كراء للغير)
3
تهم هذه اإلعفاءات العقار المخصص للسكنى الرئيسية واألعباء العائلية
للعقارات المخصصة للكراء.
*اإلعفاء المتعلق بالسكنى الرئيسية
يتمتع مالك العقار المخصص للسكنى الرئيسية بإعفاء قدره  %75من قيمته
الكرائية ومهما بلغت هذه القيمة أي أنه يؤدي الضريبة على ربع القيمة الكرائية فقط.
*اإلعفاء المتعلق بالعقارات المخصصة للكراء
يتمتع مالك العقار المكرى للغير بإعفاء قدره  180درهم عن الزوج وعن كل
ولد من أوالده في حدود أربعة ،وتخصم هذه المبالغ من مبلغ الضريبة ال من مادتها،
وللحصول على هذه اإلعفاءات قرر المشرع شروطا معينة وهي:
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أ-الشروط المتعلقة بالزوج:
 أال يكون المكلف قد استفاد من هذا الخصم في نطاق ضريبة أخرى مثل اإلقتطاعمن المرتبات واألجور أو الضريبة على األرباح المهنية.
أال يتجاوز دخله السنوي  3000درهم (في حالة تعدد الزوجات ال يتم الخصم إاللفائدة زوجة واحدة)
 أن يقدم تصريحا إلى إدارة الضرائب المباشرة خالل شهر يناير من كل سنة وإالأقصي منها.
ب-الشروط المتعلقة باألوالد:
أن يكون سن الولد اقل من  21سنة أو  25سنة عند متابعته الدراسة أو يكونمصابا بعجز جسمي أو عقلي مهما بلغ سنه.
أال يمارس نشاطا يدر عليه دخال سنويا يزيد على  3000درهم  ،كما يلزم المكلفتقديم تصريح يضمنه جميع المعلومات كاإلسم والعنوان ،والحالة المدنية ،موقع
العقار  ،المبلغ السنوي اإلجمالي للكراء...

األسعار الضريبيةبعد أن يتم خصم  %75بالنسبة للسكنى الرئيسة  ،واإلعفاءات المتنوعة
بالنسبة للسكنى المأجورة أو المكري  ،تطبق األسعار التصاعدية اآلتية:
أقل من  300درهم
من  3000د إلى  6000درهم
من  6001د إلى  12000د
من  12001د إلى  24000د
من  24001د إلى  36000د
من  36001د إلى  60000د
ما فوق  60000د

معفاة
%10
%16
%20
%24
%28
%30

 0درهم
 300د
 660د
 1140د
 2100د
 3540د
 4740د

يتم تحصيل الضريبة الحضرية خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور األمر
بالتحصيل بواسطة أسلوب الجدول اإلسمي ،وبدونه توجه اإلدارة إخطارا أو إشعارا
للمكلف يتعين عليه دفع مبلغ الضريبة خالل  30يوما.
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نظمت الضريبة على األرباح العقارية بموجب قانون المالية لسنة ،1978
ونتناول هذه الضريبة من الزوايا الثالثة المعتادة أي من حيث الوعاء والتصفية
والتحصيل.

نستعرض وعاء الضريبة على األرباح العقارية من حيث المكلفون بالضريبة،
والمادة الخاضعة لها ،ثم أخيرا من حيث اإلعفاءات التي قررها القانون المنظم لها.
ال تفرض الضريبة على األرباح العقارية إال على األرباح الناتجة عن
التصرفات العقارية التي تقع من األشخاص الطبيعيين أيا كانت جنسيتهم ومحل
إقامتهم ما دامت هذه التصرفات تتعلق بعقارات موجودة بالمغرب ،أي أن األشخاص
المعنويين ال تسري عليهم هذه الضريبة ،ويشترط في الشخص الطبيعي أال يكون
محترف بيع وشراء العقارات ألنه في هذه الحالة تفرض عليه الضريبة على األرباح
المهنية ليس الضريبة على األرباح العقارية.
يقصد بالعقارات في إطار الضريبة على األرباح العقارية كافة العقارات
الطبيعية المبنية  ،أما األراضي الحضرية فتسري عليها الضريبة النوعية ،وبالتالي
تستثنى من نطاق تطبيق الضريبة على األرباح العقارية ،كما تستثنى األرباح الناتجة
عن التصرفات التي ترد على العقارات بالتخصيص .والمقصود بالتصرفات عمليات
البيع أو التنازل عن حقوق عينية متعلقة بالعقارات الخاضعة للضريبة.
ويتحدد الربح الخاضع للضريبة بالفرق بين ثمن البيع(أو التفويت) وثمن
الشراء(التملك) ،وتحدد هذه األهمية بدورها كما يلي:
*فيما يخص ثمن البيع تطرح التكاليف التالية:
اإلشهارالسمسرةأجرة تحرير العقد*وفيما يخص ثمن الشراء يضاف إليه التكاليف التالية:
المصاريف اإلضافية لنقل الملكية :رسوم التسجيل والتنبر ورسوم المحافظة العقاريةوالسمسرة ،وأجرة تحرير العقد.
مصاريف اإلستثمارات الثابتة لتجهيز األراضي والبناء وإعادة البناء والتوسيعوالتجديد والتحسين.
أما بالنسبة لتكاليف نقل الملكية فتحددها اإلدارة في مقدار  %15من ثمن
التملك عندما ال يستطيع المكلف أن يثبت أن حجم تلك المصاريف يفوق هذه النسبة.
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هناك ثالثة أنواع من اإلعفاءات حسب قانون الضريبة على األرباح العقارية
وهي:
إعفاء األرباح في العقارات المبنية بعد سنة  1981ويطبق هذا اإلعفاء لمدة 15سنة.
إعفاء الربح المحصل من تفويت أو بيع العقار المخصص للسكنى الرئيسية ويشترطأن يتم هذا البيع بعد انتهاء مدة ال تقل عن  8سنوات ابتداء من تاريخ التملك.
-إعفاء الربح في العقارات التي ال تفوق قيمتها  30000درهم.

يتعين على المكلف أن يقدم تصريحا بالبيع يشتمل المعلومات التالية:
معلومات حول العقار الذي تم بيعه كالموقع والمحتوى والتخصيص...طريقة البيع (بيع  ،تبادل ،هبة)...ثمن التفويت وثمن التملك والفرق بينهما.ويجب اإلدالء بهذا التصريح خالل الشهرين المواليين الذي تم فيه البيع أو
التفويت.

يطبق سعر موحد في مقدار  %15في جميع الحاالت منذ سنة  ، 1980وقد
كان السعر قبل هذا التاريخ تصاعديا حسب تملك العقار وفق الشكل اآلتي:
إذا كانت المدة بين تملك العقار وتفويته  5سنوات أو اقل كان سعر الضريبة هو.%25
إذا كانت المدة بين تملك العقار وتفويته أكثر من  5سنوات أو أقل من  10سنواتكان السعر .%20
إذا كانت المدة بين تملك العقار وتفويته أكثر من  10سنوات أو أقل من  20سنة كانالسعر هو .%15
إذا كانت المدة بين تملك العقار وتفويته أكثر من  25سنة أو أقل من  20سنة كان
السعر هو .%5
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أنشئت هذه الضريبة بمقتضى قانون المالية لسنة  ، 1978وتسري على
إيرادات القيم المنقولة المحددة بنص القانون ،1وتعتبر ضريبة عينية ألنها تسري أو
تفرض على ناتج هذه القيم بصرف النظر عن األشخاص المكلفين بها أو ظروفهم
الشخصية ،أي أنه ال يمكن طرح أي مبالغ كتكاليف لهذه اإليرادات ،وتنصب على
اإليراد الحقيقي إذ ال يمكن تطبيق أسلوب التقدير الجزافي.

نتناول من خالل وعاء ضريبة نتاج األسهم أو حصص الشركات والدخول
المماثلة المكلفون بالضريبة  ،ثم اإليرادات الخاضعة للضريبة.
تسري ضريبة نتاج األسهم أو حصص الشركات والدخول المماثلة على:
األشخاص الطبيعيين المقيمين بالمغرب أيا كانت جنسيتهم ،وكذا الشركات التييوجد مقرها الرئيسي بالمغرب ،وذلك بالنسبة لكافة اإليرادات التي تم تحصيلها ،
وتكون خاضعة لهذه الضريبة أيا كان مصدرها أو مكان تحصيلها.
األشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالمغرب والشركات التي يوجد مقرها الرئيسيخارج المغرب  ،وذلك بالنسبة لإليرادات التي يكون مصدرها المغرب أو التي يتم
تحصيلها في المغرب.
حدد المشرع الئحة على سبيل الحصر لإليرادات الخاضعة للضريبة وهي:
ناتج األسهم ،وناتج حصص التأسيس واألنصبة في األرباح ،وناتج حصص الشركاء
الموصين  ،والمرتبات والمكافآت التي تدفع كنسبة في األرباح  ،واألرباح التي
تحققها في المغرب مؤسسات تابعة لشركات يوجد مقرها الرئيسي في الخارج.
-1ناتج األسهم
تسري الضريبة على كافة ما ينتج عن األسهم من مداخيل أيا كانت أنواعها
وأيا كانت أنواع األسهم  ،أما أهم اإليرادات التي يمكن أن تنتج عن السهم فهي:
أرباح األسهم ،تخضع هذه األرباح الموزعة فعال على المساهمين للضريبة سواءكانت دورية أو غير دورية ،وسواء قيم توزيعية في صورة نقدية (في غالب
األحيان) أو في صورة عينية (منافع ،سلع )..وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الفوائد ،إن السهم يدر ربحا وال ينتج عنه فائدة ،ولكن قد تلجأ بعض الشركات إلىالنص في نظامها األساسي على منح المساهمين فائدة ثابتة سواء حققت أرباحا أم لم
تحققها ،وذلك قصد تشجيع اكتتاب المساهمين في مشروعات تحتاج إلى نفقات طائلة
ومدة طويلة حتى تحقق أرباحا.
 -1لقد ميز المشرع المغربي فيما يتعلق بإيرادات رؤوس األموال المنقولة بين اإليرادات الناتجة عن القيم المنقولة واإليرادات الناتجة عن
فوائد الديون والودائع والتأمينات والح سابات الجارية وأخضع كال منهما ألحكام خاصة  ،ويقتصر بحثنا على الضريبة التي تطبق على
النوع األول من اإليرادات.
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عالوة  ،وتفاديا لألضرار بالمساهمين القدامى قد تصدر هذه األسهم بأكثر من قيمتهااإلسمية ويسمى الفرق بين القيمة االسمية الجديدة والقيمة االسمية القديمة عالوة
اإلصدار ،فإذا قامت الشركة بتوزيعها على المساهمين فإنها تخضع للضريبة أما إذا
أضيفت لالحتياطي القانوني فإنها تعفى من الضريبة.
فائض التصفية  ،يخص فائض التصفية عندما تلجأ الشركة المنتهية استغاللها إلىرد رأس المال إلى المساهمين ،فإذا حصل المساهم على مبالغ تزيد على القيمة
االسمية للسهم فهنا نكون أمام ناتج السهم الذي يخضع للضريبة  ،أما إذا حصل
المساهم على مبلغ السهم الذي اكتتبه فقط فال يخضع للضريبة ألننا نكون أمام رأس
المال وليس أمام إيراد رأس المال.
-2ناتج حصص التأسيس واألنصبة في األرباح
تمنح حصص التأسيس لشخص قدم خدمة للشركة وعاون على تأسيسها ،ولو
أن حصته ليست نقدية أو عينية  ،بل أنها حصة اعتبارية غير قابلة للتقويم بمعنى أنها
ليست ذات قيمة إسمية لذا ال تدخل في تكوين رأس المال وتعطى حصص التأسيس
لصاحبها الحق في الحصول على نصيب في األرباح يحدده نظام الشركة ،وتخضع
بالتالي للضريبة على القيم المنقولة.
أما حصص األرباح  :فهي عبارة عن أوراق مالية أو قيم منقولة تصدرها
الشركات لمكافأة الخدمات المؤداة لفائدتها ،وتخول لصاحبها نصيبا قارا أو نسبيا من
أرباح الشركات.
وتفرض الضريبة على هذه األرباح اعتبارا إلى طبيعة العالقة بين صاحب
حصص األرباح والشركة ،فإذا كانت تستند إلى عقد تأسيس الشركة باعتباره شريكا
فإن ما يحصل عليه من أرباح يخضع للضريبة ،أما إذا كانت هناك عالقة تبعية فإن
ما يحصل عليه يعتبر بمثابة مرتب أو أجر ويخضع بالتالي لإلقتطاع من المرتبات
واألجور.
-3ناتج حصص الشركاء الموصين
تسري الضريبة على الفوائد واألرباح التي تنتجها حصص الشركات
التوصية ،أما بالنسبة ألرباح الشركاء المتضامنين فال تخضع للضريبة على إيراد
القيم المنقولة إذا كانت خاضعة للضريبة على األرباح المهنية ،وشركات التوصية
نوعان شركات توصية بسيطة وشركات توصية باألسهم ،ففي النوع الثاني يكون
المضاربين أصحاب أسهم أو مساهمين  ،في حين أن المضاربين في النوع األول
يكون شركاء بالتوصية.
-4المرتبات والمكافآت التي تدفع كنسبة في األرباح
تخضع للضريبة المرتبات والمكافآت ومقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة
واألتعاب األخرى على اختالف أنواعها شرط أن تكون مقررة كنسبة في األرباح
سواء دفعت في صورة مبالغ نقدية أم في صورة مزايا عينية.
وبالعكس إذا كانت هذه المبالغ نظير عمل وكانت هناك عالقة تبعية فإن هذه
المبالغ تخضع للضريبة على المرتبات واألجور وال تخضع للضريبة على إيرادات
القيم المنقولة.
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-5األرباح التي تحققها في المغرب مؤسسات تابعة لشركات يوجد مقرها الرئيسي في
الخارج
يشترط لسريان الضريبة على هذه األرباح أن توضع هذه األخيرة تحت
تصرف الشركة التي يوجد مركزها خارج المغرب ،ويحق لهذه الشركات استرداد ما
سبق أن دفعته من ضرائب بالنسبة للمبالغ التي ثبتت أنها قامت بتوزيعها أو وضعها
تحت تصرف أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في المغرب أو لهم مقر رئيسي
في المغرب.

يعتبر توزيع اإليراد ووضعه تحت تصرف المستفيد هو الواقعة المنشئة
للضريبة أي ينتج عنه دين الضريبة.
وتحصل الضريبة بواسطة أسلوب الحجز عند المنبع  ،ويخضع لهذا
االقتطاع ،الشركات الموزعة إذا كان مصدر اإليراد والمستحق لهذا اإليراد أشخاص
مقيمون في المغرب ،والوسطاء المقبولين إذا كان اإليراد ذو مصدر مغربي ومستحق
ألشخاص مقيمين في المغرب ،أو إذا كان اإليراد ذو مصدر أجنبي ومستحق
ألشخاص مقيمين في المغرب ،وقد أجاز المشرع استرداد مبلغ الضريبة في بعض
الحاالت.
ويطبق على هذه اإليرادات السعر الموحد  %25وليس هناك أي خصم ألي
نوع من التكاليف ،ولكن يالحظ أن اإلتفاقيات الضريبية التي أبرمها المغرب مع
الدول األجنبية قد عدلت هذا السعر.
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الدولة

السعر يطبق في حالة ما إذا كان

بلجيكا

%15

المستفيد شخص طبيعي أو معنوي

اإلمارات العربية المتحدة
إسبانيا

%0
%10

المستفيد شخص طبيعي أو معنوي
المستفيد شركة أموال تمتلك  %25من رأس المال الشركة
المغربية

%15

فلندا
إيطاليا

%15
% 10

هولندا

%15
% 10

السويد
ألمانيا االتحادية

%25
%0
%5
%15

فرنسا
تونس
الواليات المتحدة األمريكية

%25
% 25
% 10
%15

حاالت أخرى
المستفيد شخص طبيعي او معنوي
المستفيد شركة أموال تمتلك  %25من رأس المال الشركة
المغربية
حاالت أخرى
المستفيد شركة أموال تمتلك  %25من رأس المال الشركة
المغربية
حاالت أخرى
المستفيد شخص طبيعي او معنوي
المستفيد شركة أموال تمتلك  %25من رأس المال الشركة
المغربية
حاالت أخرى
المستفيد شخص طبيعي او معنوي
المستفيد شخص طبيعي او معنوي
المستفيد شركة وكانت تمتلك في السنة السابقة  %10على األقل
من اسهم الشركة المغربية وكان الدخل اإلجمالي للشركة
الموزعة ال يتكون اكثر من  %25من فوائد وأرباح األسهم

حاالت أخرى

المصدر  :القوانين الضريبية للبلدان المعنية

تعتبر الضريبة المهنية ضريبة مباشرة وعينية في نفس الوقت ،وتفرض سنويا
على المظاهر الخارجية دون األخذ بعين اإلعتبار الظروف الشخصية للمكلف ،إال
أنه يراعى في فرضها حالة محل الحصول في بداية السنة ،وتعود أصول هذه
الضريبة إلى عهد الحماية سنة  1920وأدخلت عليها تغييرات وتعديالت متتالية كان
آخرها سنتي  1961و .1976

يخضع للضريبة المهنية كل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية مغربية أو
أجنبية ،ويزاول بالمغرب بصفة اعتيادية مهنة أو صناعة أو تجارة غير معفاة
صراحة بظهير شريف ،وقد حدد المشرع على سبيل المثال ال الحصر المهن التي
تخضع لهذه الضريبة وفق جدولين:
جدول "أ" ويجمع المهن التجارية والحرفية والحرة ،وهي أنشطة ال تتطلبممارستها آالت وأدوات على درجة كبيرة من األهمية ،ورتبت هذه المهن في سبع
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طبقات حسب أهميتها التناولية باإلضافة إلى طبقة خارجة الترتيب تحظى بالمكان
األول.
جدول "ب" يتضمن طبقتين ،تتعلق األولى بمقدمي الخدمات والثانية بالمصانعوالمؤسسات .
وكانت المهن الواردة بالجدولين محال إلضافات متعددة بمقتضى مراسيم
تتعلق بالمهن المضافة بواحدة من طبقات هذين الجدولين.
ويقوم التقدير على أساس المظاهر الخارجية ،ويعتبرها القانون دليال على
الطاقة اإلنتاجية للمهنة الخاضعة للضريبة ،وكانت عناصر التقدير ثالثة :القيمة
االيجارية لألماكن التي تشغلها المنشأة ،واألدوات والتجهيزات المستخدمة في
اإلنتاج ،وأخيرا عدد المستخدمين إال أن العنصر األخير قد تم حذفه بمقتضى القانون
المالي لسنة .1976

تتضمن الضريبة المهنية نوعين من األسعار :سعر نسبي وسعر متغير.
السعر النسبيفي هذه الحالة تفرض الضريبة بنسبة معينة على القيمة اإليجارية الكلية العادية
لألماكن التي تمارس فيها المهنة ،وتحتسب الضريبة على أساس إلحاق هذه القيمة
بالطبقة التي تقابلها في الجدول "أ" أو "ب" وإخضاعها للنسبة المئوية الخاصة بهذه
الطبقة.
مقدار األداء النسبي عن كل  100درهم من القيمة اإليجاريةالجدول " ب "
الجدول " أ "
 20درهم
الطبقة األولى
30درهم
خارج الطبقة
 10د
الطبقة الثانية
 25درهم
الطبقة األولى
الطبقة الثانية والثالثة والرابعة 15درهم
الطبقة الخامسة والسادسة  10درهم
5د
الطبقة السابعة
وتحدد القيمة االيجارية على الشكل التالي:
إما على أساس معدل اإليجار وعقد اإليجارإما على أساس المقارنةإما على أساس التقدير المباشريفرض على العناصر المميزة لبعض المهن المنصوص عليها في الجدول "ب
" وينص القانون على المبلغ الواجب أداؤه عن كل مهنة  ،ومعنى ذلك أن المهن
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الواردة بالجدول " أ " ال تخضع إال للضريبة النسبية  ،في حين تتحمل األنشطة
الواردة بالجدول "ب " الضريبتين معا ،وإلى جانب الضريبة األصلية قرر المشرع
ضريبة إضافية تسمى سنتيمات إضافية لصالح ميزانية الدولة.
وتجدر اإلشارة إلى أنه تم فرض حد أدنى لمبلغ الضريبة الواجب عن كل
منشأة أو مركز أعمال  ،وذلك على ضوء الترتيب الطبقي للمهنة ونوع الجماعة التي
يمارسها النشاط في دائرتها.
الحد األدنى من الضريبة المهنية بالدرهم:الجدول
والطبقة

جماعات حضرية جماعات حضرية جماعات حضرية جماعات
من حضرية
اكثر
بها اكثر من بها اكثر من بها
إلى 20000
 150000نسمة 50000
إلى اقل
 20000ن
 50000نسمة
 15000نسمة

جماعات
بها قروية
من

جدول "أ "
خارج الطبقة
الطبقة األولى
الطبقة الثانية
الطبقة الثالثة
الطبقة الرابعة
الطبقة الخامسة

 750درهم
500د
250د
180د
120د
60د

 625درهم
 425د
 200د
 150د
 100د
 50د

 500درهم
 350د
 150د
 120د
 80د
 40د

 375درهم 250درهم
 200د
 275د
 90د
 140د
 75د
 100د
 50د
 70د
 25د
 35د

جدول "ب "
الطبقة األولى
الطبقة الثانية

 750درهم
 500د

 625درهم
 400د

 500درهم
 300د

 425درهم 350د
 100د
 200د

تحصل الضريبة المهنية عن طريق الجداول اإلسمية أو بواسطة بطاقة
ضريبة المهنة بالنسب للباعة المتجولين والذين يمارسون المهنة في األسواق القروية.

أشرنا في موضع سابق أن من بين خصائص القانون الجبائي أنه يتميز
بالتحول وعدم الثبات ،األمر الذي ينطبق تماما على النظام الضريبي المغربي الذي
عرف عدة إصالحات متتالية حتى بعد إصالح سنة  ، 1984حيث أدخلت على
ضرائب الدولة الرئيسية عدة تعديالت كان أهمها إحداث ضرائب إضافية جديدة
نتناولها ونناقشها بنوع من الدقة والتفصيل والتحليل حسب تسلسلها الزمني إلنشائها
ويتعلق األمر ب :الضريبة على القيمة المضافة( ، )1986والضريبة على الشركات
( ،) 1987وأخيرا الضريبة العامة على الدخل( ،)1990وجاء القانون المالي لسنة
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 2007لينص على اعتماد المدونة العامة للضرائب 1تم جمع مختلف الضرائب
الرئيسية للدولة التي كانت منظمة بقوانين مستقلة وتشتمل المدونة على كتابين األول
مخصص لقواعد وعاء وتحصيل الضرائب والجزاءات أما الكتاب الثاني فيتضمن
المساطر الجبائية.2
Impôt sur la valeur ajouté
كانت الضريبة على القيمة المضافة منظمة بالقانون رقم  30-85الصادر
األمر بتنفيذه الظهير رقم  1-85-347بتاريخ  20دجنبر  1985والمرسوم رقم 2-
 86-89بتاريخ  14مارس  ، 1986وجاءت المدونة العامة للضرائب لتؤكد على
تنظيم هذه الضريبة من خالل المواد  87إلى  ، 162فالضريبة على القيمة المضافة
من خالل تسميتها تنصب على القيمة المضافة للمادة أو السلعة ،فكل مادة قبل أن
تصل إلى المستهلك النهائي قد تمر بمراحل متعددة ،قد تطول أو تقصر حسب
ن وعيتها وخاصيتها ،وفي كل مرحلة قد تعرف تحوال  ،وبالتالي تكسب قيمة مضافة
تخضع للضريبة.
3
نناقش هذه الضريبة كسابقاتها من زوايا ثالثة من حيث الوعاء والتصفية
والتحصيل.

تسري الضريبة على القيمة المضافة على كل األشخاص الطبيعيين
والمعنويين إذا أنجزوا عمليات تدخل في نطاق هذه الضريبة  ،وقد صنف المشرع
العمليات التي تطبق عليها الضريبة إلى ثالثة فئات:
-1العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا
-2العمليات الخاضعة للضريبة اختياريا
-3العمليات المعفاة
وهي على نوعين:
عمليات خاضعة للضريبة طبيعياعمليات خاضعة للضريبة بتحديد صريح من قانون الضريبةأ-العمليات الخاضعة للضريبة طبيعيا
وتشمل العمليات التالية:
*-العمليات المتعلقة بالمنقوالت أو السلع المنقولة وهي:
-1حول اإلصالحات الضريبية التي جاء بها القانون المالي لسنة  2007يراجع مقالنا المنشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية
العدد  75يوليوز -غشت ص ص 131-123 :
-2الجريدة الرسمية عدد  5487الصادر بتاريخ فاتح يناير 2007
 -3للمزيد من التفصيل حول دراسة الضريبة على القيمة المضافة يراجع:
-أناس صالح الزمراني :الضريبة على القيمة المضافة في المغرب ،نشر وتوزيع المكتبة الشعبية الرباط .1987
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العمليات التي يقوم بها المقاولون في الصنع ويكون محلها بيع وتسليم منتجات تولواستخراجها أو تعبئتها بصورة مباشرة أو بواسطة من عهد إليه بذلك.
العمليات التي يقوم بها التجار المستوردون ويكون محلها بيع وتسليم منتجاتمستوردة على حالتها.
العمليات التي يقوم بها الباعة بالجملة ويكون محلها بيع وتسليم سلع على حالتها.
*-العمليات المتعلقة بالسلع الثابتة
وتشتمل باألساس األعمال العقارية ،التخصيص ،وتطريق أراضى البناء ،وتنمية
المبيعات العقارية كذلك عمليات تقديم الخدمات.
ب -العمليات الخاضعة للضريبة بتحديد صريح من القانون :وهي اإلستيراد وتسليم
الشخص لنفسه.
تسليم الشخص لنفسه:يعتبر هذا المبدأ خاصا بالضريبة على القيمة المضافة ألنهيرسي قواعد المساواة في التسعير على صعيد اإلستهالك بين من تمون عند الغير
ومن أنجز المواد ألغراضه الشخصية.
اإلستيراد  :ويعني المساواة في التسعير على صعيد اإلستهالك بين السلع الوطنيةوالسلع المستوردة.
أعطى المشرع إمكانية لألشخاص الذين يقومون بأعمال غير خاضعة
للضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة على القيمة المضافة عن طواعية  ،وقد حدد
القانون هذا اإلختيار في:
التجار الذين يصدرون مباشرة المنتجات أو السلع أو البضائع فيما يخص رقممعامالتهم الموجهة للتصدير.
1
صغار الصناع أو صغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم معامالتهم السنوي 2180.000درهم أو يقل عن ذلك.
 األشخاص الذين يبيعون ما اشتروه من منتجات على حالتها باستثناء المنتجاتالمحددة في المادة "– I( 91ألف" 1° -و  2°و  3°و  ) 4°من المدونة.
هناك نوعين من اإلعفاءات:
إعفاءات بقوة القانونإعفاءات خاضعة لبعض اإلجراءاتأ-اإلعفاءات بقوة القانون

 -1يراد بالصانع الصغير أو مقدم الخدمالت الصغير  :كل شخص تنحصر مهمته في مزاولة صناعة يدوية بصورة أساسية ،يقوم بصنع
أشياء من مواد أولية ويستدر كسبه من عمله اليدوي الذي يجب أن يظل راجحا بالنسبة إلى عمل المكنات المحتمل استخدامها ،الصناع
الذين يع الجون لحساب الغير ما يسلمه لهم من مواد أولية ،مستغلوا سيارات األجرة ،كل شخص يقوم في مكان بسيط ببيع منتجات أو سلع
غذائية قليلة القيمة أو بتنفيذ خدمات صغيرة.
-2غيرت الفقرة  IIIبالمادة  18من قانون المالية لسنو  1995الصادر بتنفيذ الظهير الشريف  1-94-431بتاريخ  31دجنبر 1994
حيث كان رقم المعامالت السنوي محدد في  120000درهم أو يقل عن ذلك.

113

وهي أيضا على نوعين :إعفاءات مع الحق من الخصم وإعفاءات دون
اإلستفادة من الحق في الخصم.
*إعفاءات دون اإلستفادة من الحق في الخصم:
المبيعات المتعلقة بالسلع غير المستهلكة في مكان البيع (الخبز ،الحليب  ،الزبدة ،السكر)...
المبيعات المتعلقة بالتبغ والجرائد والنشرات والكتب ،جميع أنواع التأليف ،الطوابعالجبائية التي تصدرها الدولة  ،منتجات الصيد البحري ،اللحم الطري أو المجمد ،
زيت الزيتون ،السبيب النباتي ،المصوغات المصنوعة بالمغرب من المعادن النفيسة
(خاضعة لضريبة خاصة) واألشرطة السينمائية أو الوثائقية أو التربوية ،واألدوية
المضادة للسرطان.
المبيعات والخدمات التي ينجزها صغار الصناع أو صغار مقدمي الخدمات الذينيساوي رقم معامالتهم  180.000درهم أو يقل عن ذلك.
العمليات والخدمات التالية:العمليات التي ينجزها مستغلوا الحمامات والرشاشات العمومية واألفرنة التقليدية.المباني المعدة للسكن التي يسلمها األشخاص الطبيعيون ألنفسهم ،وتستفيد من هذااإلعفاء الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة
سكنية معدة لسكناهم الشخصية ،األشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يقومون
بتشييد مبان معدة لسكن مستحدميهم في إطار برنامج مصادق عليه ،البنليات التي
تشيدها التعاونية السكنية المؤسسة والمزاولة لعملها وفقا للنصوص التشريعية الجاري
بها العمل والمعدة لسكن أعضائها.
العمليات المنجزة من طرف شركات التأمين التي تخضع للرسم.عمليات الخصم وإعادة الخصم والعوائد المترتبة على األوراق المالية وسنداتاإلقتراض التي تضمنها ومختلف العموالت الممنوحة لقاء توظيف الوراق والسندات
المذكورة.
العمليات والفوائد المتعلقة بالسلفات وبالقروض الممنوحة للدولة والجماعات المحليةوالمؤسسات العامة من طرف الشركات المأذون لها بإنجاز هذه العمليات.
الخدمات التي تقدمها النقابات الفالحية والتعاونيات الفالحية واتحاداتها ألعضائها.الخدمات التي تقدمها الجمعيات ذات الهدف غير المثمر ،التي يعترف لها القانون
بصفة المنفعة العامة والشركات التعاضدية والمؤسسات اإلجتماعية للمأجورين.
العمليات المنجزة من طرف شركة إدارة اليانصيب الوطني في نطاق ريعاناليانصيب الوطني.
المداخيل اإلجمالية التي تحققها المالهي السينمائية أو غيرها باستثناء تلك التيتحققها المالهي المنظمة داخل المؤسسات التي جرت العادة بتناول مأكوالت أو
مشروبات بها خالل الحفل.
عمليات توزيع األشرطة السينمائية.مداخيل الرهان الحضري المتبادل ،باستثناء العموالت التي يقبضها سماسرة الرهانالحضري المتبادل لقاء ما يستحقونه من أجر.
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عملية القروض العقارية الفالحية وقروض البنك الشعبي والصناعة التقليدية.عمليات النقل الدولي.*اإلعفاءات مع اإلستفادة من الحق في الخصم ويشمل:
المنتجات التي يسلمها للتصدير الخاضعون للضريبة.البضائع واألشياء الجارية عليها األنظمة الجمركية الواقفة.المراكب البحرية والمنتجات المعدة إلدماجها في المراكب المشار إليها.األسمدةإيجار العقارات المحددة الستعمالها كفنادق أو موتيالت أو قرى لإلصطياف أوالمجموعات العقارية المعدة ألغراض السياحة.
ب-اإلعفاءات الخاضعة لبعض اإلجراءات
ويتم التمييز حسب االستفادة أو عدم االستفادة في حق الخصم
اإلعفاءات مع اإلستفادة في حق الخصم منها:*أدوات وشبابيك الصيد البحري المعدة لمحترفي الصيد البحري
*األغذية المعدة لتغذية المواشي والدواجن
*المنتجات والمعدات المخصصة ألغراض فالحية.
اإلعفاءات دون اإلستفادة من حق الخصم وهي:*الورق المعد للطبع والنشرات الدورية إذا كانت موجهة إلى مطبعة من المطابع،
شريطة استيفاء اإلجراءات التي يحددها نص تنظيمي.
*السلع والبضائع واألعمال والخدمات التي تسلم على وجه الهبة للدولة او للجماعات
المحلية.

نتطرف من خالل هذا الفرع للواقعة المنشئة للضريبة أوال  ،وألساس فؤض
الضريبة على القيمة المضافة ثانيا.
الواقعة المنشئة للضريبة هي التي ينتج عنها دين الضريبة وتحدد هذه الواقعة
المنشئة في الدخل من قبض جميع أو بعض ثمن البضائع أو األعمال أو الخدمات ،
وعند اإلستيراد تتكون من عملية أداء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
يتكون الوعاء الضريبي من كل مقبوضات البضائع  ،وانطالقا من قواعد
عامة أو خاصة تحدد القاعدة الضريبية حسب طبيعة العمليات المفروضة عليها
الضريبة  ،ويحدد الوعاء الضريبي على أساس رقم المعامالت الذي يشمل أثمان
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البضائع أو األعمال أو الخدمات التابعة والمرتبطة بها ،وكذا المصاريف والواجبات
والرسوم المترتبة عن ذلك ،ماعدا الضريبة على القيمة المضافة.
ويتكون رقم المعامالت من:
مبلغ البيوعمبلغ بيع البضائع والمنتجات أو المصنوعات المستوردة. مبلغالصفقات أو البيانات الحسابية أو الفاتورات المتعلقة باألعمال العقاريةالمنجزة.
ثمن بيع المبنى مطروحا منه ثمن األرض المقدر تأسيسا على المعامالتالمطبقة في ميدان الضريبة على األرباح العقارية.
تكلفة أعمال التعبئة والتجهيز بالطرق الخاصة بالتجزئة.الثمن العادي للبضائع أو األعمال والخدمات عند إنجاز العمليات المتعلقةبالمقايضات أو ما يسلمه الشخص إلى نفسه.
المبلغ اإلجمالي لألتعاب والعموالت وأجور السماسرة أو غيرها من األجوروأثمان اإليجار مطروحا منه مجموع المصاريف المرتبطة مباشرة بالخدمة إذا أداها
مقدم الخدمة لحساب موكله وأرجعها إليه هذا األخير بكاملها.
مبلغ الفوائد والخصوم واألرباح الناتجة عن الصرف وغيرها من عوائداألعمال المنجزة من طرف البنوك والصيارفة ومزاولوا الخصم.
المبلغ اإلجمالي لإليجار بما في ذلك القيمة اإليجارية لألماكن غير المجهزةوالتكاليف التي يجعلها المؤجر على حساب المستأجر وذلك بالنسبة لألعمال المنجزة
من لدن األشخاص الذين يؤجرون أماكن مفروشة أو مؤثثة أو مؤسسات تجارية أو
صناعية.
المبالغ المقبوضة أو المسلمة عنها فاتورات والمتعلقة باألعمال التي تنجزهاالمقاوالت في وضع لألشياء والمركبون ومزاولوا مهنة مواد أولية متلقاة من الغير
مهما كان نوعهم.

يقتضي تصفية الضريبة على القيمة المضافة تناول أسعارها ونظام الخصم أو
االسقاطات.
تعرف الضريبة على القيمة المضافة أسعارا مختلفة ومتدرجة حسب ضرورة
المواد والخدمات  ،إذ تخضع أوجه اإلستهالك ألسعار مختلفة تماشيا واعتبارات
اإلنصاف والعدالة  ،حتى ال يكون عبء الضريبة على المواد الضرورية ثقيال على
الدخول المحدودة ،واألسعار المطبقة في الضريبة على القيمة المضافة تنقسم إلى
قسمين:
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السعر المخفض  % 7على المواد المستهلكة عادة.السعر المنخفض  % 10على بعض المواد أو الخدمات التي تشكل أهمية اقتصاديةواجتماعية.
السعر المنخفض  % 14على األشغال العقارية ونقل المسافرين والبضائع. 100درهم عن الهيكتوليتر الواحد للخمر 4دراهم عن الغرام الواحد للذهب والبالتين 0.05درهم عن الغرام الواحد للفضةيقوم نظام الضريبة على القيمة المضافة على مبدأ الخصم  ،أي أن الخاضع
للضريبة يخصم من الضريبة التي حصلها الضريبة التي تحملها ،وال يؤدي إال
الفرق ،أي ال يدفع إال الضريبة التي تنصب على فائض القيمة الذي حصل عنده على
مستوى المنتوج.
وتخصم الضريبة على القيمة المضافة التي تحملها عناصر الثمن العملية
الخاضعة للضريبة من الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على هذه العملية.1
ويتميز نظام الخصم بالبساطة في مبدئه وبالتعقيد في تطبيقه إال أن هذا التعقيد
الفني ال ينقص من فائدته اإلقتصادية والجبائية.

تنقسم واجبات الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة إلى نوعين  ،واجبات
ذات طابع إداري  ،وواجبات ذات طابع محاسبي.
يجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يتقدم بتصريح خالل الشهر الذي
يلي والشروع في العمل أو الذي يلي نهاية المشروع ،إضافة إلى تقديمه لتصريح
يتضمن رقم األعمال والعمليات الخاصعة للضريبة وذلك كل شهر(اإلقرار
الشهري) 2أو ثالثة أشهر (اإلقرار الربع السنوي) طبقا لمقتضيات المادة  111من
المدونة العامة للضرائب حسب الحاالت.
يلتزم كل شخص خاضع للضريبة أن يمسك محاسبة منتظمة 3لتبرير كل
العمليات الخاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها  ،والتي يقومون بها ،بحيث ان
المحاسبة توفر كل المعلومات التي تطلبها مصلحة الضرائب وفق النماذج المسطرة
-1المادة  101من المدونة العامة للضرائب.
-2المادة  110من المدونة
-3المادة  118من المدونة
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والمبينة في هذا الشأن ،ومن واجبات المكلفين بالضريبة أيضا تحرير الفاتورات التي
تسلم للمشترين.

يخول القانون المنظم للضريبة على القيمة المضافة لمفتشي الضريبة الحق في
تدقيق والتأكد من صحة عملياتها  ،وذلك بمراقبة المعلومات والبيانات المتضمنة في
التصريحات ،وإذا قرر القيام بالتحقق منها يجب عليه إعالم المدين بالضريبة بذلك
برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد إلجراء المراقبة بها على أن
ال تقل المدة عن  15يوما ،وتباشر المراقبة عند المدين أو في مقر شركته ،وقد تفرز
عملية المراقبة نتيجتين:
األولى ،أن المحاسبة المقدمة صحيحة وصادقة وهنا يتخذ المفتش قرارا بعدم
تغيير الضريبة ويبلغ المدين برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتسلم.
أما الثانية ،فقد تكون نتيجة سلبية  ،أي ان المحاسبة تكون غير صحيحة وغير
صادقة وعندها يتم تصحيح فرض الضريبة مع إخطار المدين برسالة مضمونة مع
إشعار التسلم ،وذلك لتبيان أسباب التصحيح الحاصل وتفاصيل مبلغه.
ويتوفر المدين على مدة  30يوما لإلدالء بمالحظاته  ،وفي حالة عدم اإلدالء
بها داخل هذا األجل يؤخذ بسعر فرض الضريبة المبلغة أصال ،أما إذا أبدى
بمالحظاته في األجل القانوني فعلى المفتش عند عدم اقتناعه بها أن يوجه للمدين
رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم خالل  30يوما من جوابه أسباب عدم اقتناعه وانه
سيفرض الضريبة على األسس التي حددها بصورة نهائية في حالة ما إذا لم يرفع
الدعوى أمام اللجنة المحلية لفرض الضريبة داخل أجل أقصاه شهر من توصله
برسالة المفتش ،ويحق للمدين أن يستأنف القرار الصادر عن اللجنة المحلية أمام
اللجنة الوطنية لفرض الضريبة.1

استحدثت الضريبة على الشركات بموجب الظهير رقم  239-86-1بتأريخ
 21دجنبر  ،2 1986والتي حلت محل الضريبة على األرباح المهنية التي كانت تنظم
بظهير  31دجنبر  ، 1959وأكدت عليها المدونة العامة للضرائب في المواد  1إلى
.20

-1أنظر الكتاب الثاني من المدونة العامة للضرائب المخصص للمساطر الجبائية
-2الجريدة الرسمية عدد  3873بتاريخ  21يناير 1987
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نتطرق في إطار وعاء الضريبة على الشركات أوال لنطاق تطبيقها ثم تحديد
المادة الضريبية ثانيا ،ثم أخيرا للتكاليف التي يمكن طرحها أو نظام الخصم.
يتعين التمييز بين ثالثة أنواع من الشركات لسريان الضريبة عليها ،وهي
الشركات الخاضعة للضريبة وجوبا والشركات الغير الخاضعة للضريبة (اختياري)
 ،والشركات المعفاة منها.
-1الشركات الخاضعة للضريبة
تسري هذه الضريبة على جميع الشركات كيفما كان شكلها أو هدفها  ،كما
تخضع لنفس الضريبة المؤسسات العامة وغيرها من األشخاص المعنوية التي تقوم
باستغالل أو بعمليات هادفة للحصول على الربح.
-2الشركات الغير الخاضعة للضريبة  ،إذ ال تخضع لهذه الضريبة:
شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة عندما يكون جميع أعضاؤها أشخاصاطبيعية  ،إال أن المشرع قد منح هذه الشركات حرية اإلختيار للخضوع لهذه
الضريبة  ،وهو اختيار نهائي ال يمكن التراجع عنه وفقا للقانون.
شركة المحاصةالشركات الفعليةالشركات العقارية الظاهرة أو الشفافة-3الشركات التي يمكن إعفاؤها وهي صنفين:
*اإلعفاءات الكلية وتشمل:
الجمعيات التعاونية التي ال تهدف إلى الربحالتعاونياتالشركات والتعاونيات التي تقوم بتربية المواشي*اإلعفاءات الجزئية (أي في حدود  %50من األرباح) وتسري على الشركات
الفالحية فيما يتعلق باألرباح الناتجة عن زراعات الحبوب والنباتات الزيتية
والزراعات السكرية والكلئية والقطنية.
وتفرض الضريبة على الشركات على جميع الشركات  ،مغربية كانت أم
أجنبية  ،بالنسبة لألرباح والدخول التي تحققها في المغرب ولو بصورة عرضية.

1

يتم تحديد المادة الضريبية أساسا بالنتيجة الجبائية التي تساوي الفرق بين
المادة الخاضعة للضريبة والتكاليف التي يمكن خصمها ( الدخل الصافي = الدخل
اإلجمالي – التكاليف)
1
ويشتمل الدخل اإلجمالي على:
-1المادة  2من المدونة
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المخزون واألشغال القائمة في نهاية الدورة (أي في نهاية السنة الحسابية)رقم المعامالت ويساوي الدخول +الديون المكتسبةالمحاصيل الماليةالمحاصيل التبعيةاألرباح وفوائد القيم المحققة من تفويت عناصر األصول.األرباح والمكاسب المتنوعةالقيمة الكرائية للعقارات الموضوعة رهن الشركاء أو الغير بصفة مجانية. اإلعانات المالية والمكافآت والهبات الممنوحة من طرف الدولة أو الجماعاتالمحلية أو الغير.
ويطرح من الدخل اإلجمالي التكاليف التي نص عليها القانون المنظم
للضريبة.
2
1
وتتمثل فيما يلي :
مشتريات البضائع والمواد األولية.الضرائب والرسوم التي تحملتها الشركةالمصاريف التي يستلزمها المستخدمون والتكاليف االجتماعية المرتبطة بذلك.التكاليف العامة المنفقة في حاجيات اشتغال الشركة.اندثار الموارد الثابتة وغير الثابتةاإلحتياطاتالهبات النقدية أو العينية الممنوحة.مصاريف التأسيس.المصاريف المالية.مختلف الخسائر المتعلقة باإلستغالل.-3التكاليف الغير القابلة للخصم
 الغرامات والزيادات بكل أنواعها التي تتحملها الشركة بسبب مخالفتها للمقتضياتالقانونية والتنظيمية.
النفقات العامة التي ال تدخل في حاجيات استغالل الشركةالضريبة على الشركاتواجب التضامن الوطني الناتج على الضريبة على الشركاتالضريبة الحضرية المتعلقة بمواد التجهيز التي تؤجرها شركات ائتمان اإليجار.هدايا اإلشهار التي يفوق ثمن الوحدة منها  100درهم (محتسبة فيها الضريبة) أوأقل من هذا المبلغ إذا لم تحمل هذه الهدايا إسم أو عالمة الشركة أو نوع البضاعة
التي تنتجها أو تقوم بتسويقها.
-اإلعتمادات لإلندثارات غير الواردة بصفة اعتيادية في المحاسبة.

1المادة  10من المدونة
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-1تسعير منخفض لناتج المساهمات واألرباح عن تفويت القيم المنقولة
*بالنسبة ألرباح األسهم وما شابهها والتي توزعها الشركات الخاضعة للضريبة على
الشركات  ،حدد القانون إسقاطا يقدر ب  ، %85ويطبق في حالة ما إذا كانت
الشركة التي توزعها معفية لسبب من األسباب.
*بالنسبة لألرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة سواء أثناء ممارسة الشركة
لنشاطها أو عند انقضائها.
-2خصم خاص بالنسبة لشركات ائتمان اإليجار  ،فالقانون وإن منع خصم الضريبة
التي تنصب على ممتلكات هذه الشركات ،فإنه أجاز خصما خاصا يحتسب حسب
المعادلة التالية:

سعر الضريبة الحضرية
القيمة الكرائية

x

سعر الضريبة على الشركات
-3األرباح المحققة من تفويت أي كان من عناصر األصول.
-4وضعية اإلبتالع أو اإلندماج أو تحويل شكل الشركة.
تنقسم اإلعفاءات إلى إعفاءات وتخفيضات دائمة وأخرى مؤقتة ،فاألولى
تتضمن أربعة أنواع من اإلعفاءات ،إعفاءات دائمة كالجمعيات والهيئات المعتبرة
قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح فيما يخص العمليات المطابقة فقط
للغرض المحدد في أنظمتها األساسية ،وإعفاءات كلية متبوعة بتخفيض دائم،
وإعفاءات دائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع كالتي تتمتع به عوائد السهم
المملوكة للبنك األوربي على إثر التمويالت الممنوحة من لدنه لفائدة مستثمرين
مغاربة وأورو بيين في إطار برامج مصادق عليها من طرف الحكومة  ،وتخفيضات
دائمة كالتي تستفيد منه المنشآت التي لها موطن ضريبي أو مقر إجتماعي بإقليم
طنجة والتي تزاول نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ افقليم المذكور من تخفيض نسبته 50
 %من الضريبة أما الثانية فهي إعفاءات وتخفيضات مؤقتة وهي بدورها تنقسم إلى
ثالثة أنواع إعفاءات كلية متبةعة بتخفيض مؤقت كاإلعفاء الذي تستفيد منه المنشآت
التي تزاول أنشطتها في المناطق الحرة للتصدير(  5سنوات) وإعفاءات مؤقتة
كال ذي تستفيد منه الدخول الزراعية كما هي محددة في المادة  16من المدونة وهي
معفاة مؤثتا إلى غاية  31ديسمبر  ، 2010وتخفيضت مؤقتة كالذي تستفيد منه
المنشآت الحرفية التي يكون إنتاجها أساسا حصيلة عمل يدوي.
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يقصد بتصفية الضريبة على الشركات بالدرجة األولى تحديد سعر الضريبة ،
فالشركات تخضع لسعر نسبي قدره من أرباحها الصافية التي تعادل الدخل اإلجمالي
 ،بعد خصم التكاليف  ،أما مؤسسات اإلئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك
المغرب وصندوق اإليداع والتدبير وكذا شركت التأمين وإعادة التأمين فسعر
الضريبة محدد في نسبة  ، % 39. 6لكن القانون استثنى الشركات األجنبية من هذا
السعر(  ،) %35حيث تخضع لسعر ين منخفضين:
 % 10فيما يخص المبالغ اإلجمالية التي تحصل عليها الشركات مقابل استعمال أوتخويل حق استعمال حقوق المؤلفين في منتجات أدبية او فنية او علمية  ،وتخويل
امتياز رفض استغالل البراءات والرسوم والنماذج وعالمات المصانع ،وتقديم
معلومات علمية أو فنية أو مساعدات تقنية.
 %8حين يتعلق باألشغال العقارية أو أشغال المنشآت الصناعية أو التقنية التيتجهزها شركات أجنبية اختارت نظام الضريبة الجزافي.
أما األسعار النوعية للضريبة فحددت في  % 8.75:فيما يخص المنشآت التي
تزاول نشاطها في المناطق الحرة للتصدير طوال العشرين ( )20سنة المحاسبية
المتتابعة الموالية للسنة المحاسبية الخامسة لإلعفاء من مجموع الضريبة ،و % 10
بناء على اختيار فيما يخص البنوك الحرة  Banque Offshoreطوال الخمسة عشر
( )15سنة األولى المتتالية الموالية لتاريخ لحصول على األعتماد.
في حين حددت أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع كما يلي %7.50 :من
مبلغ الربائح وعوائد المساهمات األخرى المماثلة الموزعة من لن الشركات المقامة
في المناطق الحرة للتصدير والناتجة عن أنشطة مزاولة في هذه المناطق عندما تدفع
إلى أشخاص مقسمسن ويبرئء هذا السعر من الضريبة على الشركات ،و  % 10من
مبلغ عوائد األسهم المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المبينة في المادة  13من
المدونة  ،وعلى لمبالغ اإلجمالية دون احتساب الضؤيبة على القيمة المضافة
ا لمقبوضة من لدن األشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين والمبينة في المادة
 15من المدونة .و  % 20دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مبلغ
الحاصالت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المبينة في المادة  14من مدونة
الضرائب.
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ويالحظ أن القانون قد حدد حدا أدنى للضريبة التي تؤديها الشركات  ،هذا
النظام يقوم على أساس أن مبلغ الضريبة ال يمكن أن يقل في كل سنة محاسبية أيا
كانت الحصيلة الخاضعة للضريبة التي تحققها الشركة على حد أدنى ويتم حساب
األدنى كما يلي:
%0,30
من  1درهم إلى مليون درهم%0,50
من مليون درهم إلى عشرة ماليين دراهم% 0,75
أكثر من عشرة ماليين دراهموفي جميع الحاالت فإن مبلغ الحد األدنى للضريبة ال يمكن أن يقل عن 1500
درهم وال يفوق عن  100000درهم ،وتعفى من الحد األدنى الشركات الجديدة في
حدود  36شهر من بداية استغاللها دون أن يتجاوز  60شهرا من تاريخ تأسيسها.
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يتم تحصيل الضريبة على الشركات وفق األشكال التالية:
-1الشركات التي تحقق ربحا يفوق نسبة الحد األدنى في الضريبة ،تؤدي هذه
الشركات مبلغ الضريبة على ثالثة أقساط:
القسط األول :ويعادل مبلغه الحد األدنى للضريبة خالل الشهر الموالي لنهاية السنةالحسابية.
القسط الثاني :ويعادل نصف مبلغ الضريبة الحد األدنى ،ويدفع خالل األشهر الثالثةالموالية النقضاء السنة الحسابية.
القسط الثالث :وهو نصف مبلغ الضريبة المتبقى الحد األدنى ويؤدي في الشهرينالمواليين للمدة المحددة  ،الدفعة الثانية أي في غضون خمسة اشهر الموالية النتهاء
السنة الحسابية.
-2الشركات التي تصرح بخسارة أو بربح ضئيل
يدفع مبلغ الضريبة التي يعادل الحد األدنى في الشهر الموالي لنهاية إقفال حساباتها.
-3الشركات التي تنقطع عن مزاولة نشاطها والشركات التي تحول شكلها والشركات
في حالة االبتالع او االندماج يؤدي مبلغ الضريبة بكامله تلقائيا وبدون تقسيط.
-4الشركات األجنبية في حالة اختيارها للنظام الجزافي تؤدي الضريبة بدون تقسيط
خالل الشهر الموالي لذلك الذي يتم فيه قبض المبالغ عن الصفقة ،غير أن القانون
المالي التعديلي لسنة  1990أدخل تعديالت وتغييرات جوهرية وهامة فيما يتعلق
بطريقة تأدية الضريبة على الشركات  ،1حيث تم إلغاء األحكام والمقتضيات اآلنفة
الذكر وتم تعويضها بأحكام جديدة مع اإلحتفاظ بأحكام تأدية الحد األدنى في حالة
الخسارة.
تؤدي الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية في أربع دفعات
مقدمة على الحساب تساوي كل واحدة منها  % 25من مبلغ الضريبة المستحقة عن
آخر سنة مختتمة ،وتسمى هذه السنة فيما يلي السنة المرجعية  ،وتقوم الشركة بأداء
هذه الدفعات تلقائيا حسب الجدول التالي:2
الدفعة األولى :قبل انقضاء الشهر الثالث من تاريخ السنة المحاسبية الجارية.الدفعة الثانية :قبل انقضاء الشهر السادس من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية الجارية.الدفعة الثالثة :قبل انقضاء الشهر التاسع من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية الجارية.الدفعة الرابعة :قبل انقضاء الشهر الثاني عشر من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية.
وتشفع كل دفعة بإعالم مطابق لنموذج تسلمه اإلدارة يؤرخه ويوقعه الطرف
الدافع ،وإذا كانت السنة المرجعية تقل عن  12شهرا ،يحسب مبلغ الدفعات على
أساس الضريبة المستحقة عن السنة المذكورة مقيسة إلى اثني عشر شهرا.
 -1هذه اإلجراءات أكدت عليها المدونة العامة للضراءب من خالل القسم المخصص لتحصيل الضريبة على الشركات المواد  170إلى
.172
-2المادة  170من المدونة العامة للضرائب
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وإذا كانت السنة المحاسبية الجارية تقل عن  12شهرا  ،وجب أن تؤدى عن
كل فترة منها تقل عن ثالثة أشهر أو تساويها دفعة على الحساب تؤدى قبل انقضاء
الفترة المعينة.
وإذا اعتبرت الشركة أن مبلغ دفعة أو دفعات على الحساب متعلقة بنسبة
محاسبية يساوي أو يفوق الضريبة التي ستكون مستحقة عليها عن السنة المذكورة
جاز لها أن تكف عن أداء دفعات أخرى ،على أن تضع تصريحا بذلك مؤرخا وموقعا
قبل حلول الدفعة التالية بخمسة عشر يوما.
وإذا استبان عند تصفية الضريبة أن مبلغ الضريبة المستحقة فعال يفوق بأكثر
من  % 10من مبلغ الدفعات المؤداة طبقت غرامة  % 10وعالوة مبلغها  %3عن
الشهر األول من التأخر ثم  % 1عن كل شهر أو جزء شهر إضافي بين تاريخ حلول
أداء الدفعات وتاريخ أدائها.
في غضون ثالثة أشهر بعد انتهاء السنة المحاسبية تقوم الشركة باإلدالء
بالتصريح بتصفية الضريبة المستحقة عن السنة المتعلق بها اإلقرار ،فإذا نتج عن
التصفية أن الشركة ما زالت مدينة بمبلغ من الضريبة للخزينة وجب عليها أداؤه
خالل األجل المحدد لإلدالء بالتصريح أي ثالثة اشهر بعد انتهاء السنة المحاسبية ،
وفي حالة العكس يستنزل المبلغ الفائض عن الضريبة تلقائيا من أول دفعة على
الحساب يكو ن قد حل اجل أداؤها ويرد الباقي المحتمل من قبل وزير المالية او من
يفوض إليه إلى الشركة.
أما فيما يتعلق بالشركات المعفاة مؤقتا من أداء مبلغ الحد األدنى للضريبة
والشركات المعفاة من بعض أو جميع الضريبة على الشركات بمقتضى قوانين
اإلستثمار تكون السنة المرجعية هي آخر سنة طبق عليها اإلعفاء المذكور.
وتحدد حينئذ الدفعات المستحقة عن السنة المحاسبية الجارية باعتبار مبلغ
الضريبة أو مبلغ الحد األدنى للضريبة اللذين يستحق على الشركة في حالة عدم
اإلعفاء منها.
وتقوم الشركات األجنبية التي اختارت الضريبة الجزافية بدفع الضريبة
المستحقة عليها تلقائيا خالل الشهر الذي يلي قبض كل مبلغ.
ولقد قرر المشرع أن يشرع في تطبيق األسلوب الجديد في األداء ابتداء من
فاتح يناير  ، 1993بيد أنه وفي انتظار حلول هذا التاريخ تقرر العمل باألحكام
اإلنتقالية التالية:
1990
يكون ع لى الشركة تسديد دفعتين تعادل كل واحدة منها سدس الضريبة الناتجة
برسم سنة  ،1 1989األولى قبل انصرام الشهر السادس الموالي لتاريخ افتتاح السنة
المحاسبية الجارية  ،والثانية قبل انتهاء الشهر العاشر الموالي لنفس التاريخ ،وإذا
-1تم تمديد ه ذا األجل من طرف اإلدارة خاصة وأن نص القانون لم يتم نشره إال بعد ذلك التاريخ أي بعد انصرام الشهر السادس من
السنة.
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ظهر ان مبلغ الضريبة المستحقة يفوق مجموع الدفعتين المقدمتين فانه على الشركة
أداء المبلغ المتبقى ايضا وخالل الشهرين الثالث والخامس التاليين لتاريخ إغالق
السنة المحاسبية المعينة.
1991
تدفع الشركة تلقائيا قسطا واحدا يعادل بناء على السنة المرجعية ،ثلثي
الضريبة المستحقة قبل تاريخ انتهاء السنة المحاسبية الجارية بستين يوما على ابعد
تقدير على ان تعمل الشركة المعنية بدفع الدين المحتمل بقاؤه عليها اتجاه الخزينة قبل
انتهاء الشهر الثالث التالي بتاريخ إغالق سنتها المحاسبية.
1992
تسدد الشركة خاللها قسطين متساويين يعادل كل منها  %50من الضريبة
المستحقة وذلك قبل انتهاء الشهرين الخامس والعاشر من نفس السنة المحاسبية ،
على أ ن تدفع المتبقى المحتمل من الدين الضريبي خالل الثالثة اشهر الموالية لتاريخ
انتهاء السنة المحاسبية المعنية.

يتعين على الشركات أن تلتزم بمجموعة من الواجبات المقررة في القانون
المنظم للضريبة على الشركات وتتمثل أساسا في تقديم التصريحات ذات الطابع
المحاسبي واإلداري  ،ولإلدارة الضريبية حق اإلطالع وفرض العقوبات في حالة
المخالفات.
يتعين على الشركات الخاضعة للضريبة اإلدالء بالتصريحات التالية:
1
*التصريح بالتأسيس أو اإلستقرار بالمغرب
يتعين على جميع الشركات الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها أن تقدم
تصريحا إلى مفتش الضرائب المباشر التابع له مركز الشركة أو مؤسستها الرئيسية
بالمغرب ،وذلك في أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ تأسيسها بالمغرب إذا كانت
مغربية أو استقرارها في المغرب إن كانت أجنبية.1
ويتضمن التصريح بيانات ومعلومات هوية الشركة وطبيعة المهن واألنشطة
التي تزاولها ،وكذا اإلشارة إن اقتضى الحال إلى اختيار الخضوع لنظام الضريبة
الجزافي بالنسبة للشركات األجنبية وال يمكن لهذه الشركات التراجع عن هذا
اإلختيار.
*التصريح المتعلق بحصيلة الضريبة(النتيجة الجبائية)

-1المادة  148من المدونة
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يجب التمييز بين الشركات المغربية والشركات األجنبية وفقا للقانون المنظم
للضريبة
+الشركات المغربية
يجب على الشركات المغربية الخاضعة للضريبة أن توجه داخل الثالثة أشهر التاليةالختتام كل سنة محاسبية إلى مفتش الضرائب التابع له مقرها ومؤسستها الرئيسية
بالمغرب تصريحا بحصيلتها الخاضعة للضريبة  ،ويجب أن يشفع باألوراق الملحقة
المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
+الشركات األجنبية
يتعين على الشركات األجنبية الخاضعة للضريبة وفق النظام الجزافي الذي اختارتهأن تدلي قبل فاتح أبريل من كل سنة بتصريح برقم معامالتها مشفوعا بمعلومات تهم
عنوانها التجاري وطبيعة نشاطها ومبلغ كل صفقة من الصفقات الجاري تنفيذها
وأسماء وعناوين التجارية لعمالئها وأنشطتهم ومهمتهم.
-2التصريح بالتوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها أو انقسامها أو تحويلها
 يجب اإلدالء بالتصريح في حالة توقف الشركة عن مزاولة نشاطها أو اندماجها أوانقسامها أو تحويلها إلى مصلحة الضرائب المباشرة داخل أجل  45يوما من تاريخ
حدوث التغيير ،أما في حالة التصفية فإنه يتعين على المصفى تقديم التصريح خالل
ثالثة أشهر من عملية التصفية ويتضمن النتائج المؤقتة المحصل عليها في غضون
 12شهرا السابقة وفي هذه الحالةأيضا (حالة التصفية) أو حالة اإلنقطاع النهائي عن
مزاولة النشاط يجب على المصفى اإلدالء أيضا بإقرارا بالحصيلة الخاضعة للضريبة
المتعلقة بفترة النشاط األخيرة إضافة إلى إسمه وعنوانه وطبيعة واإلختصاصات
الموكولة إليه طبقا لمقتضيات المادة  150من المدونة العامة للضرائب.
*اإلقرار المتعلق بالمكافآت المخولة للغير
يتعين على جميع الشركات سواء كانت مغربية أو أجنبية التي اختارت
الخضوع لنظام الضريبة الجزافي أن تقدم تصريحا حول جميع األتعاب
والمحصوالت وأجور السمسرة والمكافآت المماثلة والتخفيضات والردود التي تقوم
بمنحها بعد وضع الفاتورات ،وذلك في نفس الوقت وفي حدود اآلجال التي تقدم فيها
اإلقرارات المتعلقة بالتأسيس واإلستقرار في المغرب وباإلنقطاع عن مزاولة النشاط
أو اإلندماج أو اإلنقسام أو التحويل.1
-2التزامات ذات الطابع المحاسبي
نميز في إطار هذه الواجبات بين الشركات المغربية والشركات األجنبية
*اإللتزامات المحاسبية الخاصة بالشركات المغربية
تشتمل التزامات الشركات فيما يلي:
مسك محاسبة منتظمةيتعين على الشركات أن تمسك محاسبة منتظمة طبق ما تنص عليه أحكام
مدونة التجارة ،حيث تكون جميع العمليات المتعلقة بالمداخيل محل تقرير وأن تسلم
عنها فاتورات مرقمة تحمل رقم قيد الشركة في الضريبة المهنية والضريبة على
-1المادة  151من المدونة العامة للضرائب
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الشركات إن اقتضى الحال كما يتعين على الشركة في حالة البيع بالتفضيل أن تضع
فاتورات بذلك أو تسلم بطاقات الصندوق.
يجب على الشركة عند نهاية كل سنة محاسبية ان تعد جدوال مفصال حول
كمية قيمة البضائع والمنتجات المشفوعة واللفائف والمواد القابلة لإلستهالك التي
تقتنيها الشركة.
الوثائق المثبتة للنفقاتيجب على الشركة الخاضعة للضريبة أن تثبت مختلف مشترياتها من سلع
وخدمات بفاتورة صحيحة أو أية وثائق أخرى يمكن أن يحتج بها وتحرر في إسم
المعني باألمر.
ويجب أن يشتمل أساسا على هوية البائع وتاريخ العملية وكميات السلع
المسلمة واألشغال المنجزة والخدمات المقدمة  ،وعلى جميع المعلومات األخرى
المقررة في نصوص قانونية.
حفظ الوراق المحاسبيةيجب على الشركات أن تحفظ طوال مدة عشر سنوات على األقل باألوراق
المحاسبية المتعلقة بنسخ فاتورات البيع أو بطاقات الصندوق واألوراق المثبتة
للمصروفات واإلستثمارات والوثائق المحاسبية الالزمة وال سيما المقيدة فيها
العمليات  ،وسجل الجرد والجرود المفصلة وكذا السجل اليومي وجذاذات العمالء
والموردين كما تنص على ذلك أحكام المادة  146من المدونة.
*اإللتزامات الخاصة بالشركات األجنبية
تشتمل واجبات الشركات األجنبية على :
مسك محاسبة منتظمة لجميع عملياتها المنجزة في المغرب ،وذلك بمقر الشركةال رئيسي بالمغرب ،إضافة إلى ترقيم السجل اليومي وسجل الجرد والتوقيع والتأشير
عليها من طرف رئيس المصلحة المحلية لتصفية الضرائب المباشرة ،كما يجب على
الشركات التي اختارت الخضوع لنظام الضريبة الجزافي أن تمسك ثالث سجالت
إضافية:1
.سجل المبالغ المقبوضة والبالغ المحولة
.سجل بيان األجور المدفوعة إلى المستخدمين يؤشر علية مفتش العمل.
.سجل األتعاب والعموالت وأجور السمسرة والمكافآت األخرى.
يخول لإلدارة الضريبية من أجل الحصول على جميع المعلومات الضرورية
التي تساعدها على ربط ومراقبة الضريبة أن تمارس حقها في اإلطالع على وثائق
المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة والجماعات المحلية
بالمؤسسات العامة وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة  ،كما لها الحق في اإلطالع على
جميع الوثائق التي يمسكها ،طبقا للقانون ،األشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين
يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب المباشرة ،على أن الحق في اإلطالع ال يمكن أن
-1المادة  147من المدونة العامة للضرائب
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يشتمل مجموع الملف فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تقتضي ممارستها المحافظة على
السر المهني وفقا لمقتضيات المادة  214من المدونة العامة للضرائب.
يمارس الحق في اإلطالع بمقرات األشخاص الطبيعيين والمعنويين  ،وذلك
في حالة عدم تسليمهم للوثائق والمعلومات كتابة للمصلحة الضريبية.
بعد تقديم الشركة للتصريح الخاص بالنتيجة الجبائية ،تتولى اإلدارة الضريبية
فحصه والتأكد من صحته إن اقتنعت به ربطت الضريبة  ،وإن لم تقتنع به وجب
على م فتش الضرائب المباشرة أن يبلغ الشركة برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتسلم
رأيه في تصريحها ويخبرها باألسس التي يتعين اإلستناد عليها في ربط الضريبة ،
وتدعو الرسالة الشركة إلى اإلدالء بمالحظاتها حول ذلك خالل  30يوما تبتدأ من
تاريخ تسلم الرسالة ،وعند عدم استجابة الشركة لمالحظات مفتش الضرائب المباشرة
تفرض الضريبة تلقائيا وفقا لألسس التي وصفها المفتش.
أما في حالة تقديمها للمالحظات المطلوبة في اآلجال المحدد فعلى المفتش عند
عدم اقتناعه أن يطلب من الشركة برسالة مضمونة مع إشعار التسلم األسباب التي
جعلته غير مقتنع بما تقدمت به ويخبرها بأنه سيفرض الضريبة عليها بصورة نهائية
إن لم ترفع الدعوى أمام اللجنة المحلية لفرض الضريبة في ظرف  30يوما اعتبارا
من تاريخ تسلمها الرسالة الثانية  ،وقد أوجب المشرع على المفتش تسبيب األسس
التي يعتمد عليها في فرض الضريبة.
*اللجنة المحلية لتقدير الضريبة: 1
هي لجنة إدارية محلية تختص بالنظر في الشكايات الضريبية المقدمة من
طرف الشركات ،يقع مركزها الرئيسي تحت نطاقها ،وتجتمع ثالث مرات في السنة
على األقل وتتألف من:
قاض رئيساممثل عن العمالةرئيس مصلحة الضرائب المباشرة أو من يمثلهممثل من المكلفين بالضريبة2
*اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة
تختص بالنظر في الطعون التي تتقدم بها الشركات في شأن قرارات اللجنة
المحلية ،ويتعين على اللجنة اتخاذ قراراتها في اجل أقصاه سنتين وتلتزم بتسبيب
قراراتها.

-1المادة  225من المدونة العامة للضرائب
-2المادة  226من المدونة العامة للضرائب
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وتشعر الشركات المعنية برسائل مضمونة مع اإلشعار بالتسلم ،والمالحظ أن
هذه اللجان يمكنها أن ترفض أي دعوى بعدم اإلختصاص إذا كانت تتعلق بمسائل
قانونية.
ويمكن للشركة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة االبتدائية خالل شهرين من
تاريخ األمر بالتحصيل ،كما يمكن لإلدارة أن ترفع القضية أمام المحكمة في غضون
شهرين من صدور قرار اللجنة إذا ما تبين لها أنها تناولت مسائل قانونية ال تختص
بها أساسا.
وتضم اللجنة الوطنية:
 5قضاة 30موظفا يعينهم الوزير األول باقتراح من وزير العدل 100شخص من عالم األعمال يعينهم الوزير األول باقتراح من وزير الماليةبصفتهم ممثلين للملزمين بالضريبة
أما اللجان الفرعية فإن كل لجنة فرعية تتألف من:
قاض رئيساممثلين عن مصلحة الضرائب غير المباشرة ( لم يشاركا في مراقبة الملف)ممثلين عن المكلفين يتم اختيارهم من الئحة محددة من طرف الوزير األول.1

تتضمن الضريبة على الشركات عقوبات مختلفة من يخالف أحكامها منها:
عند عدم إيداع الشركة للتصريح بالحصيلة الجبائية بعد مرور ثالثة أشهر من انتهاءالسنة المحاسبية  ،تعتمد العقوبة هنا على حالة الشركة
*إذا حققت ربحا تتحمل زيادة بنسبة  % 15من مبلغ الضريبة
*إذا كانت في حالة خسارة تتحمل اضافة إلى الحد األدنى للضريبة مبلغ زيادة %15
من هذا الحد األدنى ،على أن ال يقل مبلغ الزيادة في كل الحاالت عن  500درهم.
عند عدم إيداع الشركة التصريح الخاص بالتأسيس أو عند إيداعها بعد انتهاء ثالثةأشهر من تاريخ تأسيسها أو عند إيداعها داخل األجل المحدد لتصريح غير صحيح
تتحمل الشركة غرامة مالية قدرها  1000درهم ،وتعاقب الشركة عند تحويل مقرها
أو مقر مؤسستها الرئيسئة بالمغرب دون إشعار اإلدارة الضريبية بغرامة مالية قدرها
 500درهم.
عند عدم دفع قسط الضريبة في أجله المحدد يزداد مبلغ القسط بنسبة  %10يضافإليه نسبة  %5عن الشهر األول للتأخير و  %0.50عن كل شهر تأخير إضافي.
عند عدم اإلدالء بتصريح عن المكافآت المخولة أو المدفوعة للغير تفرض زيادة %25على هذه المبالغ.
في حالة امتناع الشركة عن تقديم الوثائق المحسابية يتم إشهارها برسالة مضمونةمع إشعار بالتسلم إذا لم تستجب في غضون  15يوم من تسلمها الرسالة تطبق عليها
غرامة قدرها  2000درهم  ،وتضرب لها أجال إضافيا مدته  15يوما من تاريخ تسلم
-1المواد من  184إلى 209من المدونة العامة للضرائب
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الرسالة المذكورة لتقديم الوثائق المطلوبة أو تبرير عدم وجود محاسبة  ،وإذا لم تدل
الشركة بما يبرر عدم تقديمها الوثائق المحاسبية تعرضت لغرامة مالية قدرها 100
درهم عن كل يوم تأخير على أن ال يتجاوز مجموعها  1000درهم.

تعتبر الضريبة على الدخل من أهم الضرائب المباشرة وهي تنصب على دخل
األفراد الطبيعيين مهما كان مصدره ،وأحدثت هذه الضريبة بموجب الفصل الثاني
من قانون اإلطار  ،وتنظمها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1-89-116الصادر في
 21نونبر  1989بتنفيذ القانون رقم  ، 1 17-89ودخلت حيز التطبيق في فاتح يناير
 ، 1990ومن األهداف المعلن عنها عند إحداث الضريبة على الدخل تقليص
اإلختالالت وتبيان جانب المساواة في توزيع العبء الضريبي ، 2وأكدت المدونة
العامة للضرائب على تنظمها من الناحية القانونية انطالقا من المواد  20إلى ،86
وقد حلت الضريبة على الدخل محل مجموعة من الضرائب النوعية القديمة المتمثلة
في :
الضريبة على األرباح المهنية على األشخاص الطبيعيينالمساهمة التكميلية المفروضة على مجموع دخل األشخاص الطبيعيينواجب التضامن الوطني فيما يخص األشخاص الطبيعيينالضريبة الحضرية المفروضة على دخول العقارات المكريةالضريبة الفالحية أو الزراعية المعلقة منذ سنة 1984الضريبة على األرباح العقاريةالضريبة على األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.نتناول الضريبة على الدخل من أربع زوايا من حيث وعائها  ،وتصفيتها ،
وتحصيلها ثم أخيرا من حيث حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة.

نستعرض وعاء الضريبة على الدخل من حيث األشخاص المكلفون بالضريبة
والدخول الخاضعة لها.
يخضع للضريبة على الدخل :3
األشخاص الطبيعيون المقيمون بالمغرب عن جميع دخولهم بغض النظر عن مصدرنشوئها.
-1الجريدة الرسمية عدد  4023بتاريخ  6دجنبر 1989
 -2أنظر عرض السيد وزير المالية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية عند مناقشة مشروع الضريبة العامة على الدخل في
مجلس النواب  ،تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية 1989
-3المادة  23من المدونة العامة للضرائب
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األشخاص الطبيعيون غير المقيمين بالمغرب عن دخولهم الناتجة في المغرب.ويقصد باإلقامة بالمغرب كل شخص يسكن في المغرب لمدة ال تقل عن 183
يوما في السنة التي تبدأ من فاتح يناير وتنتهي في  31دجنبر أو يتوفر على سكن دائم
أو مركز أعمال في المغرب.
ويستثنى من تطبيق الضريبة على الدخل:
موظفوا الدولة المغربية في الخارج (شريطة تطبيق ضريبة الدولة األجنبية عليهم)موظفوا السلك الدبلوماسي األجنبي المعتمدين بالمغرب الذين ال يحملون الجنسيةالمغربية  ،وأن يحصلوا على دخلهم من مصدر أجنبي وشريطة أن تحصل المعاملة
بالمثل.
تفرض الضريبة على الدخول اآلتية:
الدخول واألرباح العقاريةالدخول المهنيةالمرتبات واألجورالدخول الفالحيةدخول رؤوس األموال المنقولة1

1

تسري الضريبة على الدخول الناتجة عن :
*كراء العقارات المبنية وغير المبنية كيفما كان تخصيصها أكانت ألغراض سكنية أو
تجارية او مهنية أو زراعية.
*القيم الكرائية للعقارات التي يضعها المالك مجانا تحت تصرف الغير ،ويعفى من
ذلك ما يضعه المالك تحت تصرف:
+أصوله أو فروعه تستغل العقارات لسكناهم.
+الدولة والجماعات المحلية وإدارة األحباس.
+المؤسسات الخيرية الخاضعة لرقابة الدولة.
+الجمعيات ذات النفع العام التي ال تهدف إلى الربح.
كما ال يخضع للضريبة الدخل اإلجمالي للعقار بعد خصم  %25منه  ،أي أن
الضريبة تسري على  %75من القيمة الكرائية اإلجمالية
2

2

تسري الضريبة على الدخول التجارية والحرفية والحرة :
األنشطة التجارية كشراء المنقول قصد بيعه أو قصد إيجاره واستئجار المنقول بغيةإيجاره أو شراء وبيع العقارات.
-1المادة  61من المدونة العامة للضرائب
-2المادة  31من المدونة العامة للضرائب
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األنشطة الحرفية وتشمل الدخل الذي يحصل عليه الحرفي من عمل يده عادة.األنشطة الحرة ،وتشمل المهن الحرة المتنوعة كالمحاماة أو الطب.وتختلف أساليب تقدير األرباح الناتجة عن مختلف األنشطة كما يلي.:
تتحدد أساليب تقدير الدخول على الضريبة على الدخل في:
التقدير الحقيقيالتقدير الجزافيتقدير الدخل األدنىالتقدير الجزافي اإلتفاقيالهدف منه هو التعرف بصورة دقيقة على األرباح الحقيقية انطالقا من
تصريح المكلف ويسري هذا األسلوب على األشخاص الذين تتجاوز رقم أعمالهم:
* مليوني ( )2000000درهم بالنسبة للذين يزاولون مهنة صنع وبيع منتوجات
الصناعة التقليدية والذين يزاولون مهنة بيع المواد الغذائية بالجملة.
* مليون ( ) 1000000درهم بالنسبة للذين يزاولون مهنة بيع البضائع والعقارات
واألدوات.
* 250.000درهم بالنسبة لألشخاص اآلخرين كأصحاب المهن الحرة.
يتمتع أصحاب هذه الدخول بخصم النفقات والتكاليف التي تحملها للحصول
على هذا الربح الصافي الخاضع للضريبة يساوي الفرق بين الدخل اإلجمالي
وتكاليف الحصول عليه ومن التكاليف التي يمكن أن يخصمها:
المصاريف العامة ومنها المرتبات واألجور المدفوعة للموظفين والعمالالمستخدمين في المشروع الفردي والتحمالت اإلجتماعية المدفوعة للتأمين على
المستخدمين  ،وأثمان المشتريات  ،والضرائب المتحملة والفوائد.
اإلندثارات شريطة أن يدرج اإلندثار في المحاسبة.اإلحتياطات وهي المبالغ التي تخصص لمواجهة خسارة أو أعباء متوقعة.الخسارة ،ترحل خسارة المشروع الفردي للسنوات الالحقة في حدود األربع سنواتالالحقة كما هو األمر في الضريبة على الشركات.
يعتمد هذا األسلوب على رقم األعمال للتعرف على األرباح  ،وهو نظام
اختياري بالنسبة للمكلف في الحاالت التي حددها القانون وهي:
*أن يحصل المكلف على أقل من مليوني درهم  ،إذا زاول مهنة صنع أو بيع
منتوجات الصناعة التقليدية أو مهنة بيع المواد الغذائية بالجملة.
*أو من يحصل على أقل من ربع مليون درهم عند مزاولة مهنة أخرى.
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وللحصول على الربح الصافي الخاضع للضريبة تقوم اإلدارة بضرب رقم
األعمال بنسبة معينة يحددها وزير المالية ،بمعنى آخر يحصل على الربح الصافي أو
الجزافي الخاضع للضريبة بتطبيق المعادة التالية:
رقم األعمال  xالبنية الجزافية = الربح الجزافي الخاضع للضريبة.
يعتمد أسلوب تقدير الدخل األدنى على المظهر الخارجي  ،وهو القيمة
الكرائية للعقار الذي يمارس فيه المكلف مهنته ،وتلجأ اإلدارة الضريبية إلى هذه
الطريقة حينما تقتنع أن رقم األعمال المصرح به في النظام الجزافي ال يتناسب مع
طبيعة مهنة المكلف  ،ويرتكز هذا األسلوب على ثالثة أسس وهي:
*القيمة الكرائية ،وتحدد عن طريق عقد الكراء وعن طريق المقارنة أو عن طريق
اإلدارة المباشرة.
*العنصر الثابت وهو مبلغ يضاف إلى ناتج ضرب األساس األول باألساس الثاني
ويختلف هذا المبلغ وطبيعة المهنة وأهميتها وذلك حسب ترتيب المكلفين في الجدول
"أ " أو " ب ".
*المعامل المتغير وهو رقم يعتمد على أهمية المهنة التي يمارسها المكلف ويتراوح
بين  1و .5

خارج الطبقة
الطبقة األولى
الطبقة الثانية
الطبقة الثالثة
الطبقة الرابعة
الطبقة الخامسة
الطبقة السادسة
الطبقة السابعة

 30000درهم
 25000درهم
 20000درهم
 15000درهم
 10000درهم
 5000درهم
 2500درهم
 1500درهم

الطبقة األولى
الطبقة الثانية
المؤسسات قليلة األهمية

 25000درهم
 15000درهم
 2500درهم
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هي طريقة اختيارية وحددها القانون في المكلفين :
الذين يحققون رقم أعمال يقل عن أربعة ماليين درهم  ،إذا كانوا يمارسون مهنةصنع أو بيع منتوجات الصناعة التقليدية أو بيع المواد الغذائية بالجملة.
الذين يحققون رقم أعمال يقل عن نصف مليون درهم عند مزاولتهم لمهنة حرةونتائج المحاسبة المبسطة تكون على الشكل التالي:الدخل اإلجمالي – التكاليف باستثناء اإلحتياطات = الربح الخاضع للضريبة
يعتمد على رقم األعمال وعلى نسبة جزافية تضرب برقم األعمال للحصول
على الدخل اإلجمالي  ،كما يمكن تحديد مبلغ جزافي يخصم من هذا الدخل للوصول
إلى الربح الخاضع للضريبة ،ويختلف عن األسلوب الجزافي في كون النسبة والمبلغ
ال يتحددان بإرادة اإلدارة المنفردة بل باالتفاق مع المكلف أو من يمثله  ،وغالبا ما
يحصل اإلتفاق على نسبة معينة فيما يتعلق بالمهنة الواحدة ومن مدينة أخرى.
ومعادلة هذا األسلوب تتحدد كما يلي:
رقم األعمال  xالنسبة الجزافية االتفاقية = الربح الخاضع للضريبة
ونستخلص مما سبق أن أسلوب التقدير الحقيقي يطبق كقاعدة عامة لكن
القانون نص على إمكانية اإلختيار بالنسبة لبعض المكلفين في بعض الحاالت
ألسلوب آخر.
نميز بين ثالثة أصناف من المكلفين:
الصنف األول :المكلفون الذين يزاولون مهنة صناعة وبيع منتوجات الصناعة
التقليدية ،وكذلك مهنة بيع المواد الغذائية بالجملة.
الصنف الثاني :المكلفون الذين يزاولون مهنة بيع العقارات والبضائع واألدوات.
الصنف الثالث :المكلفون الذين يزاولون مهنة حرة.
-3المرتبات واألجور وما في حكمها
الدخول الخاضعة للضريبة هي:
المرتبات واألجورالتعويضاتالمكافآتالمعاشاتاإليرادات العمرية مع حق خصم  %25قبل تطبيق األسعار الضريبية-المزايا
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وتخصم هذه الدخول كنفقات لممارسة العمل أو الوظيفة نسبة  %17كقاعدة
عامة على جميع المرتبات واألجور  ،إال أن القانون قد حدد نسبا أخرى تتماشى
وطبيعة بعض المهن وتسري كما يلي:
عمال مطابع الجرائد الذين يعملون بالليل وعمال المناجم .% 45مستخدمو الكزينوهات واألندية الذين يتحملون مصاريف التمثيل والسهرأوالمصاريف المترتبة على اضطرارهم التخاذ مسكنين  %25و .%35
 الفنانون المسرحيون والغنائيون والسينمائيون وراقصو البالية والفنانون الموسيقيونورؤساء األجواق .%35
الصحفيون ومحررو ومصورو ومديرو الصحف .% 45العاملون في السفن التجارية .%40الجوالون والممثلون والعراضون التجاريون والصناعيون .% 45الطيران المدني (الطيار والمخابر والفني.%45 )...ويالحظ أنه ال يجوز مهما كانت النسبة خصم مبلغ يفوق  20000درهم
.
4
5

تشتمل تصفية الضريبة على تحديد اإلعفاءات والمساعدات العائلية وإعفاءات
أو خصوم ذات طابع اقتصادي واجتماعي ثم أخيرا تحديد األسعار وفق أحكام المادة
 57من المدونة العامة للضرائب.
نص القانون المنظم للضريبة على الدخل على إعفاءات عائلية تطبق على
كافة المكلفين وهي:
اإلعفاء عن األعباء العائلية (الحد األقصى للخصم السنوي هو  1080درهم) وهيعلى نوعين:
*إعفاء بسبب الزوجية
يتمتع المكلف بإعفاء ضريبي قدره  180درهم في السنة عن الزوج  ،شريطة
أن يكون الدخل السنوي لهذا األخير أقل من  12000درهم.
*إعفاء عن األطفال
يتمتع المكلف بإعفاء ضريبي بمبلغ  180درهم عن كل طفل  ،شريطة أن
يكون سنه أقل من  21سنة عند متابعته للدراسة  ،أو في حالة إصابته بعاهة جسمانية
أو عقلية وأن ال يحصل على دخل يفوق  12000درهم.
ويالحظ أن هذه اإلعفاءات تطبق اعتبارا من الشهر الموالي لذلك الذي طرأ
فيه تغيير في الوضعية المدنية للمكلف (مثال زواج أو ازدياد طفل) ،وتخصم هذه
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المبالغ من مبلغ الضريبة ال من الدخل كما هو األمر في الضريبة على العقارات
المكرية للغير.
يتمتع المكلفون بالضريبة على الدخل بخصم من الضريبة يساوي  %10من
مبلغ:
األقساط واإلشتراكات المتعلقة بعقود التأمين الفردية على الحياة التي تساوي مدتهاال تقل عن عشر سنوات ومبرمة مع شركات مستقرة في المغرب  ،وال يجوز أن
يفوق المبلغ المحسوب الخصم على أساسه ثالثة آالف وخمسمائة درهم في
السنة( 3500د).
األرباح المقبوضة فيما يتعلق باألسهم المسجلة في جدول برصة القيم المغربية علىأال يتجاوز المبلغ المحسوب الخصم على أساسه خمسة آالف درهم ( 5000د).
األشرية الصافية لألسهم مسجلة في جدول برصة القيم المغربية على أن ال يتجاوزالمبلغ المحسوب على أساسه الخصم خمسة عشر ألف درهم ( 15000د)
عندما يتم تحديد المادة الخاضعة للضريبة تطبق عليها أسعار محددة قانونا بعد
خصم اإلعفاءات العائلية  ،ويالحظ أن هذه األسعار تتغير من قانون مالي للسنة إلى
آخر ،وقد استقر المشرع الضريبي في إطا القانونين الماليين األخيرين على تقسيم
الشرائح إلى ستة مع إعفاء الفئة األولى ذات الدخل البالغ  24000درهم وتطبيق
أسعار تصاعدية بفارق  % 10بين الفئة الثانية والثالثة والرابعة و  %5بين هذ
األخيرة والفئة الخامسة وبنسبة  %2بين هذه األخيرة والفئة السادسة  ،ومن المنتظر
أن يطرأ تغيير على هذه األسعار في إطار المطالبة بتخفيض أسعار الضريبة على
الدخل على الخاضعين لها من أجل التخفيف من الضغط الضريبي الذي يطال هذه
الفئة من الملزمين.1
أسعار الضريبة على الدخل وفق القانون المالي لسنة :1992شرائح الدخول

سعر الضريبة

اإلعفاءات للحساب السريع

-1للمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع يراجع مقالنا تحت عنوان "ظاهرة الضغط الضريبي بالمغرب " المنشور بالمجلة المغربية
لإلدارة المحلية والتنمية العدد  69يوليوز-غشت  2006ص ص 71-65 :
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أقل من  12000درهم
من  12001إلى  24000د
من  24001إلى  36000د
من  36001إلى  60000د
من  60001إلى  90000د
من  90001إلى  120000د
من  120001إلى  200000د
ما يزيد عن  200000د

%0
%14
%22
%36
%44
%46
%48
%52

0
 1680درهم
 3600د
 8640د
13440د
15240د
17640د
 25640د

 أسعار الضريبة على الدخل وفق القانون المالي لسنة  1997وهي كما يلي:شرائح الدخول

سعر الضريبة

من  0إلى  18000درهم
من  18000إلى 24000د
من  24000إلى  36000د
من 36000إلى  60000د
ما فوق  60000د

%0
%13
%21
%35
%44

أما تعديل  2004ألسعار الضريبة على الدخل فكانت كالتالي:
شرائح الدخول
من  0درهم إلى  20000درهم
من  20001إلى  24000د
من  24001د إلى  36000د
من  36001إلى  60000د
ما فوق  60000د

سعر الضريبة
%0
%13
%21
%35
%44

 أسعار الضريبة على الدخل وفق القانونين الماليين لسنتي  2007و 2008شرائح الدخول
جزء الدخل البالغ  24000درهم

سعر الضريبة
معفي
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من  24001إلى  30000درهم
من  30001إلى  45000درهم
من  45001إلى  60000درهم
من  60001إلى  120000درهم
ما بفوق  120000درهم

% 15
%25
%35
%40
%42

يتم تحصيل الضريبة على الدخل بواسطة أسلوب الحجز عند المنبع أو عن
طريق أسلوب الجداول اإلسمية المتبعة في الحاالت األخرى.

يتفرع هذا العنصر إلى أربع نقاط رئيسية ويتعلق األمر بتقديم التصريحات
من طرف المكلفين بالضريبة وهي تدخل في نطاق واجبات الخاضعين لها ،وكيفية
مراقبة العمليات الضريبية ثم االعتراضات المقدمة من قبل المكلفين بالضريبة في
حاالت معينة يبينها القانون المنظم للضريبة المندرجة في إطار حقوق المكلفين بها ثم
أخيرا العقوبات في حالة المخالفة.
–
ينبغي على المكلفين بالضريبة تقديم تصريحاتهم عن دخولهم  ،إال أن القانون
نص على بعض اإلستثناءات  ،ونميز في هذا الشأن بين فئتين من المكلفين
بالضريبة:
الفئة األولى  :المكلفين غير الملزمين بتقديم تصريح ،وهم أصحاب المرتبات
واألجور شريطة اأن:
ال يحصلوا على دخل من مصدر آخر (ربح تجاري أو دخول عقارية)..أن يحصلوا على مرتباتهم أو أجورهم من شخص واحدأن يخضعوا ألسلوب الحجز عند المنبع  ،فإذا كان يخضع لطريقة اإلقرار (الجداولاالسمية)عليه أن يقدم تصريحا.
الفئة الثانية :المكلفين الملزمين بتقديم تصريح عن دخولهم
وتشمل كل المكلفين الخاضعين للضريبة العامة باستثناء الفئة السابقة الذكر
(أصحاب المرتبات)  ،ويتضمن التصريح (نموذج مطبوع يقدم من قبل اإلدارة) كافة
المعلومات حول المكلف ،ومادامت الضريبة تنصب على أنواع مختلفة من الدخول
وترتكز على تصريح واحد وعام ،كان من الضروري أن تختلف المعلومات حسب
طبيعة الدخل وحسب أسلوب تقديره  ،ففي أسلوب التقدير الحقيقي مثال يجب أن يشفع
تصريحه بعدة وثائق محاسبية  ،ويقدم التصريح مباشرة إلى مصلحة الضرائب
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المباشرة مقابل توصيل ،أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتسليم،
وذلك قبل فاتح ماي من كل سنة.
عندما تتوصل مصلحة الضرائب المباشرة بتصريح المكلف  ،قد يبدو لها ان
المبالغ المصرح بها ال تصلح ألن تفرض على أساسها الضريبة  ،وتدعوا المكلف
إلى تقديم إيضاحات إضافية حول الدخول  ،وذلك بتوجيه رسالة مضمونة مع
األسعا ر بالتسليم  ،وعلى المكلف بالرد عليها في ظرف شهر واحد من تاريخ تسلمه
لها ،وان لم يحضر المكلف او لم يقتنع المفتش باإليضاحات المقدمة يتعين على هذا
األخير ان يبعث مرة ثانية رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتسليم يذكر فيها األساسي
الذي سيعتمد عليه في فرض الضريبة  ،ويشعره في نفس الوقت بان الضريبة سوف
تفرض عليه حسب تلك األسس ان لم يقم المكلف بواجبه خالل شهر ابتداء من تاريخ
تسلمه الرسالة الثانية.
–

1

تمر اإلعتراضات أو المنازعات الضريبية بصفة عامة بمرحلتين  ،مرحلة
إدارية وأخرى قضائية.
1
للمكلف أن يطلب إعادة النظر في الضريبة المترتبة عليه بتقديمه اعتراضا
إلى مصلحة الضرائب المباشرة بعد اجتماع شروط معينة لقبول اإلعتراض وهي:
أن يكون كتابياأن يوجه لرئيس مصلحة الضرائب المباشرةان يتضمن األسباب المبررة  ،ويدعم بالوثائق والمعلومات الالزمةأن يقدم خالل مدة ال تتجاوز أربعة اشهر ابتداء من تاريخ الشهر الموالي لعرضجدول الضريبة للتحصيل
2
يمكن للمكلف المعترض أن يرفع الدعوى أمام المحكمة اإلبتدائية  ،وال يمكن
للقضاء البت في االعتراض إال في حالتين:
عند صدور قرار عن اإلدارة على المعترض أن يقدم أمام المحكمة اإلبتدائية خاللشهر واحد من تاريخ صدور القرار القاضي برفض اإلعتراض.
عند عدم صدور قرار عن اإلدارة إن لم تتخذ اإلدارة قرارا بشأن النزاع خاللاألشهر الستة الموالية لتقديم اإلعتراض  ،يمكن للمعترض أن يتقدم أمام المحكمة
اإلبتدائية باعتراضه خالل شهر واحد ابتداء من تاريخ انقضاء األشهر الستة
المذكورة.
 -1للمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع يراجع لى سبيل المثال ،محمد مرزاق وعبد الرحمان أبليال  :المنازعات الجبائية بالمغرب بين
النظرية والتطبيق طبعة 1998
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تختلف العقوبات حسب نوعية المخالفة:
-1يتحمل المكلف الزيادة التالية عندما يتأخر عن تقديم التصريح بالدخول:
 %10من مبلغ الضريبة إذا تأخر لمدة شهر واحد أو أقل. %15من مبلغ الضريبة إذا تأخر لمدة تفوق الشهر وتقل عن  3أشهر. %25من مبلغ الضريبة إذا تأخر لمدة تفوق عن ثالثة أشهر.-2يتحمل المكلف زيادة بنسبة  %25عند ربطها بالطريقة اإلدارية وتطبق هذه
الزيادة عند عدم تقديم مبلغ الضريبة إلى الخزينة العامة في الوقت المحدد.
-3يزداد مبلغ الضريبة على المكلف بنسبة  %25عند تقديمه في المدة القانونية
المحددة لتصريح ناقص (ال يطبق في حالة ما إذا كان هذا النقص ال يؤثر على المادة
الخاضعة للضريبة وتحصيلها) وال يقل مبلغ الضريبة في كل األحوال عن 250
درهم  ،وال فرق في ذلك بين مكلف حقق ربحا أو تحمل خسارة.
-4تطبق غرامة يتراوح مبلغها بين  500درهم و  2000درهم على المكلف الذي
امتنع عن تقديم الوثائق المتعلقة بالمحاسبة في حدود  15يوما ابتداء من تاريخ تسلمه
الرسالة المضمونة التي توجهها مصلحة الضرائب المباشرة إليه  ،وإذا استمر في
امتناعه يتحمل غرامة إضافية بمبلغ  100درهم عن كل يوم تأخير على أن ال
يتجاوز مبلغ الغرامة اإلضافية  1000درهم.
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رأينا في بداية هذا البحث في قسمه النظري أن القانون الجبائي يتميز
بمجموعة من الخصائص أحدها وأبرزها أنه يتميز بعدم اإلستقرار وهذا األمر ينطبق
تماما على النظام الضريبي المغربي  ،إذ الحظنا بشكل جلي مختلف التعديالت
المتتالية والمتعاقبة التي مست القوانين المنظمة لمختلف الضرائب الرئيسية منها
والمحلية عبر فترات زمنية متعاقبة أملتها مجموعة من المعطيات والظروف منها
اإلقتصادية والمالية والسياسية واإلدارية واإلجتماعية الوطنية والدولية وذلك قصد
مواكبة التطورات المالية واإلقتصادية ومالءمة هذه القوانين كلما تطلب األمر ذلك،
ويعتبر القانون المالي للسنة الوسيلة القانونية المستعملة من قبل المشرع الضريبي
العتماد القوانين الضريبية الرئيسية للدولة وتحيينها كل مرة
عرف المغرب في المرحلة األولى مع الفتح اإلسالمي نظاما ضريبيا مختلطا
تقليديا يستمد أصوله من الدين اإلسالمي ،حيث تعتبر الضريبة في اإلسالم إحدى
الفرائض الخمسة وتوجد في الرتبة الثالثة تحمل إسم الزكاة ،وقد ظل النظام الضريبي
اإلسالمي مطبقا في المغرب إلى أن ظهرت تيارات التبادل التجاري مع الدول
األجنبية ،األمر الذي أدى إلى بروز ضرائب جديدة متنوعة ذات طابع تجاري ،مما
ساهم في تضييق وتراجع تطبيق األحكام الضربيية اإلسالمية.
أما في فترة الحماية فنصت المادة السابعة من معاهدة الجزيرة الخضراء
المبرمة بين المغرب وفرنسا الدولة الحامية بتاريخ  30مارس  1912على إمكانية
وضع إصالح مالي ،وتطبيقا لهذا النص صدر ظهير  20أبريل  1913بتكوين لجنة
إلعادة النظر في النظام الضريبي المغربي ،وذلك قصد تطويره وتحيينه والرفع من
اإليرادات الضريبية ،إال أن عملية اإلصالح هذه المعتمدة والممالة من طرف الدولة
المستعمرة (فرنسا) كانت تخدم بشكل جلي مصالحها فقط ،مما فسح المجال أمام
هيمنة الضرائب غير المباشرة على حساب الضرائب المباشرة.
وعلى إثر حصول المغري على اإلستقالل السياسي سنة  1956كان من
أولوياته التخلص من مساوئ النظام الضريبي الموروث عن اإلستعمار ،ووجه
جهوده واهتمامه في بداية األمر إلى إدخال بعض التغييرات والتعديالت على نظامه
الجبائي إال أن هذه اإلصالحات ظلت محدودة ،إلى أن جاء إصالح  30دجنبر
 ، 1961الذي يعتبر بحق نقلة نوعية في تطوير البنيان الضريبي المغربي ،وعلى
إثره صدرت ثمانية ظهائر تتعلق بإصالح الضرائب المباشرة والضرائب غير
المباشرة ،حيث شملت أكثر من  %40من اإليرادات الضريبية.
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بيد أن التغيير الجوهري هو اإلصالح الجديد الذي جاء به قانون اإلطار لسنة
 ، 1984واستمر مسلسل إصالح المنظومة الضريبية المغربية حتى بعد إصالح سنة
 ، 1984حيث أدخلت على ضرائب الدولة الرئيسية عدة تعديالت كان أهمها إحداث
ضرائب إضافية جديدة وهي الضريبة على القيمة المضافة( ، )1986والضريبة على
الشركات ( ،) 1987وأخيرا الضريبة العامة على الدخل( ،)1990وكانت القوانين
المالية المتتالية تحمل كل مرة جديد يطرأ على هذه الضريبة أو تلك تمس المراحل
الثالثة للضرائب من وعاء وتصفية وتحصيل غير أ ن هذه التعديالت ظلت محدودة
وكانت تمس في عموميتها الشكل أكثر من الموضوع ألن النظام الضريبي المغربي
ظل يعرف عدة مشاكل.
ورغم التطورالنسبي الذي عرفه النظام الجبائي المغربي منذ الثمانينات من
القرن الماضي وحتى مع اعتماد المدونة العامة للضرائب سنة  2007فإن ذلك لم
توازيه عملية بحث حقيقية في إمكانية توسيع الوعاء الضريبي ،ولم يتم وضع
المحددات األساسية للحد من ظاهرتي الغش والتملص الضريبي ،كما أنه من غير
المعقول أن يبقى المصدر األساسي للمداخيل الجبائية يأتي من اقتطاعات ضعيفة أو
متوسطة عن طريق الضرائب غير المباشرة والضريبة على الدخل ،وهو ما يفرض
إلغاء جميع اإلعفاءات الضريبية وإدراج الضريبة الفالحية ضمن أنشطة الشركات
والضيعات الفالحية الكبرى ،وتشجيع االستثمار المنتج ،وتوسيع السوق الداخلية عبر
التقليص من الضرائب على استهالك المواد األساسية ،ومراجعة المعدالت الجبائية
نحو تخفيضها خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الدخل.
واإلصالح الجبائي الحقيقي هو الذي يوازي بين النجاعة االقتصادية والعدالة
االجتماعية والجبائية ويالتالي فإن النظام الضريبي الحالي يبقى غير قادر على
مجابهة التحديات التي يطرحها التبادل الحر على الخصوص.
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 أحميدوش مدني :دليل الجبايت المحلية على ضوء آخر التعديالت 2008أناس صالح الزمراني :الضريبة على القيمة المضافة في المغرب ،نشر وتوزيعالمكتبة الشعبية الرباط .1987
 حامد عبد المجيد دراز ،رمزي علي سالمة والمرسي السيد حجازي  :النظمالضريبية طبعة  1973الدار الجامعية
حسين سلوم :المالية العامة ،القانون المالي والضريبي دراسة مقارنة ،دار الفكراللبناني الطبعة األولى 1990
حسن عواضة :المالية العامة ،دراسة مقارنة دار النهضة العربية ط 1987رفعت المحجوب  :المالية العامة  ،النفقات العامة واإليرادات العامة  ،دار النهضةالعربية 1975
محمود رياض عطية  :موجز في المالية العامةمحمد حاتم عبد الكريم :الوسيط في علم المالية العامة ،دار أبو المجد للطباعة،.1989
مصطفى الكثيري :النظام الجبائي والتنمية االقتصادية في المغرب  ،تعريب عبدالرحمان الشاوي ،العربي الرياني وخالد عليوة ,ط 1985
مصطفى قلوش :النظام الدستوري المغربي ،الطبعة الرابعةنعيمة هراج التوزاني :األمناء بالمغرب في عهد السلطان موالي الحسن ،منشوراتكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط  ،أطروحات ورسائل مطبعة فضالة 1979
 صباح نعوش  :الضرائب في الدول العربية ،الطبعة األولى 1987صباح نعوش :المالية العامة ومالية الدول النامية  ،الدار البيضاء 1983 عبد المنعم فوزي :النظم الضريبية ،طبعة  1973دار النهضة العربيةعبد األمير شمس الدين  :الضرائب ،أسسها العلمية وتطبيقاتها العملية  ،دراسةمقارنة الطبعة األولى . 1987
عزالدين بنستي :الشركات في التشريع المغربي المقارن ، 1996 ،الجزء األولعبد الكريم صادق بركات وحامد عبد المجيد دراز  :علم المالية العامة ط 1972عبد الحميد محمد القاضي :مبادئ المالية العامة ،دراسة في اإلقتصاد العام ط 1974.
-عادل أحمد حشيش :أساسيات المالية العامة ،دار النهضة العربية ط 1992

145
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2
المدونة العامة للضرائب لسنة 2007القانون رقم  47-06المتعلق بجبايات الجماعات المحليةقانون رقم  30-89المتعلق بالضرائب والرسوم المحلية المستحقة للجماعات المحليةالذي تم نسخه بالقانون رقم  47-06المنظم لجبايات الجماعات المحلية
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 اإلحصاء االقتصادي المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط عند نهاية سنة 2006على موقع األنترنت للمؤسسةwww.hcp.ma :
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-Beltrame (P):Les systemes fiscaux, Ed (Q .S .J) P.U.F N° 1599
,1975
-Bouvier (M) : Finances publiques 6 eme Ed , L.G.D.J 2002
-Bouvier (M) : introduction au droit fiscal général et à la théorie
de l’impôt , 6eme Eds L.G.D.J 2004 Paris p : 34
-Cozian (M.) : Les grandes principes de la fiscalité des
entreprises ,Ltec 1996
-Duverger (M) : Eelement de fiscalité , P.U.F Ed 1976
-Henry Laufenburger : Histoire de l’impôt (Q. S.J ?) P.U.F 1958
-Jèze (G) : Cours de finances publiques Ed L.G.D.J 1930 Paris
-Lasry (C.L) :Commissaire de gouvernement auprès du conseil
d’Etat
-Martinez (J-C) et (P) Di Malta : Droit fiscal contemporain,
Tome I , Ed 1985
-Les G.A.J. Fisc : Ouvrage collectif 2eme Ed Sirey 1991
-Raymond Muzellec : Finances publiques 12 eme edition Sirey
2002
-Pujol (j) :L’application du droit privé en matière fiscal L.G.D.J
1987
-Vedel (G).: préface à la thèse de ph ; Bern :La nature juridique
de contentieux de l’imposition 1972.
-Trotabat (L) et (J-M) Cotteret : Droit fiscal, 8eme Edition
Dalloz 1997
-quelques sites internetes
- www.ompic.org. -Les rapports annuelles de L’OMPIC sur le
site internet suivant : ma
- www.cnss.ma , Le site internet de La CNSS ;
- www.hcp.ma
- rapport annuel de L’OMPIC 2004
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