تذكير ببعض المصطمحات وتعريفيا
تعريف القانون الجبائي " :ىك مجمكعة مف القكاعد القانكنية التي تحدد كتنظـ

اإلقتطاعات الضريبية في مراحميا المتتالية أك المتعاقبة مف كعاء كتصفية كتحصيؿ

يراد تطبيقيا في دكلة معينة ككقت معيف (تحديد الزمكاف) لتحقيؽ أىداؼ عامة
معينة".
تعربف الضريبة " ىي فريضة نقدية تفرضيا الدكلة أك إحدل الييئات العامة المحمية
يتحمميا الممزـ بصفة إجبارية كنيائية كدكف مقابؿ  ،كذلؾ قصد تغطية النفقات
العامة لمدكلة كالمساىمة في التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالمالية ليا"
تعريف الرسم المحمي  :الرسـ المحمي ىك عبارة عف اقتطاع نقدم بكاسطة الييئة
المحمية يدفعو الفرد الممزـ جب ار مقابؿ نفع خاص يحصؿ عميو مف جراء تأدية الييئة
المحمية لخدماتيا كتحقيقيا لمنفع الخاص".
المنازعات  :تشير كممة المنازعة عمكما إلى كجكد خبلؼ بيف شخص كآخر ،يدعي
كؿ منيما أحقيتو في الشيء مكضكع الخبلؼ ،فإذا كاف مكضكع الخبلؼ ضريبيا
كانت المنازعة ضريبية.
ىي الخصكمات ،ىذا المصطمح يعبر عف كجكد صعكبات كمشاكؿ بيف
طرفيف مختمفيف يدافعاف عف مصالح مختمفة متعارضة ،أم أف ىناؾ تعارض
المصالح بيف اإلدارة الجبائية كالممزـ يؤدم إلى نشكب نزاعات يككف الممزـ المبادر
فييا في غالب األحياف.
الضريبية أو الجبائية  :ليا ارتباط مباشرة بمجمكعة األجيزة اإلدارية التي تسير

عمى تطبيؽ القانكف الضريبي أم تباشر اإلقتطاع الضريبي باتباع عمميات اليدؼ

منيا تحديد كعاء الضريبة ثـ تصفيتيا كأخي ار تحصيميا.
يستعمؿ الفقو الفرنسم اصطبلح المنازعة الجبائية أك النزاع الجبائي بمناسبة
نشكب نزاع أك خبلؼ بيف الممزـ كاإلدارة الجبائية خبلؿ تطبيؽ أطكار أك مراحؿ
الضريبة ابتداء بكعائيا مرك ار بتصفيتيا كانتياء بتحصيميا أك استحقاقيا ،حيث
يتشبث كؿ طرؼ بمكقفو أماـ القاضي ىذا األخير يصدر حكما تنفيذيا كممزما،
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كعمكما يقصد بالنزاع الجبائي مجمكعة مف اإلجراءات القانكنية (أإلدارية كالقضائية)
التي يتـ اتباعيا لتسكية أك فض النزاع أك الخبلؼ بيف الممزـ كاإلدارة الجبائية.
أما أنواع المنازعات الضريبية فيي تصنؼ بحسب مراحميا الثبلثة فيي إما
تيـ جانب الكعاء كتسمى بمنازعات في الكعاء كمنازعات في التحصيؿ كمنازعات
زجرية  agressiveكالى منازعات مرتبطة بالتعسؼ في استعماؿ السمطة إضافة إلى
نكع آخر ال يحمؿ إسـ نزاع بؿ ىك عبارة عف مطالبة استعطافية يسعى مف كرائيا
الممزـ التخفيض مف مبمغ الضريبة جزئيا أك اإلعفاء منيا كميا مراعاة لظركفو
اإلقتصادية كاإلجتماعية الصعبة.يتضح بجبلء مف خبلؿ مختمؼ األحكاـ الصادرة
في إطار المنازعات الضريبية كبفضؿ ما تتمتع بيا اإلدارة الجبائية مف امتيازات
كاختصاصات فيبلحظ أنيا تككف في جؿ القضايا الطرؼ المدعي عميو في حيف
يظؿ الممزـ الطرؼ المدعي.
تختمؼ اإلدارة الجبائية الطرؼ المعني في المنازعة حسب اإلختصاص
المكككؿ إلييا فقد يقصد بيا مدير الضرائب في إطار ممارسة كظيفتي تحديد كعاء
الضرائب كتصفيتيا (مرحمتي الكعاء كالتصفية).
كقد تككف الخزينة العامة لمممكة( المغرب) ،بالنسبة لممارسة أك تطبيؽ
عمميات المرحمة الثالثة لمضريبة المتعمقة بالتحصيؿ ،كقد تككف إدارة الجمارؾ
كالضرائب غير المباشرة بالنسبة لمنزاع الذم ينشأ في إطار تطبيؽ المقتضيات
القانكنية كالتنظيمية المنصكص عمييا في مدكنة الجمارؾ.
مفيوم الممزم
لـ يحدد المشرع الضريبي المغربي مفيكما لمممزـ في كؿ النصكص القانكنية
الضريبية الصادرة في ىذا اإلطار ،بؿ يقؼ دائما مف خبلليا( كحتى في إطار
المدكنة العامة لمضرائب الصادرة سنة  )2007عند تعريؼ الدخؿ أك النشاط الخاضع
لو.
كيقصد بالممزـ دافع الضريبة أك الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يككف
عميو كاجب اإللتزاـ بدفع الضريبة نتيجة قيامو بنشاط محدد أك نتيجة عممو أك
لؤلرباح أك الفكائد التي يحصؿ عمييا مف رؤكس أمكالو.
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يبلحظ تعدد كتنكع المصطمحات المستعممة لكصؼ الخاضع لمضريبة،

إذ

ىناؾ مف يستعمؿ مصطمح الممكؿ كىي عبارة يرددىا الكتاب في الشرؽ (مصر)
كىي ترجمة لكممة  contribuableكغالبا ما تستعمؿ بالنسبة لمضرائب المباشرة، ،
كىناؾ مف يستعمؿ مصطمح الممزـ

 redevableفي إطار الضرائب غير المباشرة

شأنيا شأف عبارة الخاضع لمضريبة  assujettiأك الممزـ القانكني ألنو يدفع الضريبة
لمخزينة تطبيقا لمقانكف ،أما الممزـ الحقيقي فيك المستيمؾ الذم يتحمؿ عبئ الضريبة
حقيقة.
كبصفة عامة فإف استعماؿ مصطمح ممزـ يعني كجكد التزاـ بدفع الضريبة
سنده أك مصدره القانكف ،كىذا اإللتزاـ نصت عميو أعمى قكانيف في الدكلة كىي
الدساتير ،حيث نصت عمى إجبارية كالزامية مساىمة المكاطنيف في التكاليؼ العامة
كمنحت المشرع الضريبي (القانكف) صبلحية تحديد مقدار كفحكل ىذا اإللتزاـ
(صبلحية اإلنشاء كالتعديؿ كاإلعفاء كاإللغاء).
أنواع الممزمين
الشخص الطبيعي يمكف أف يككف ممزما كالشخص المعنكم مكاطنا أك أجنبيا
كما تفرض الضريبة عمى المحبلت التجارية الكبرل أك الصغرل كعمى مشاريع
القطاع الخاص أك القطاع العاـ فيذا التنكع ييـ طبيعة الممزميف
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ككضعيـ الميني

أك اإلجتماعي.
التنوع في الطبيعةالممكؿ األجنبي األجانب المقيميف في الدكلةفي الماضي كاف الشخص األجنبي الكحيد المعركؼ ىك الدبمكماسي كلك لـ
يكف ممزما بسبب اإلعفاء(المعاممة بالمثؿ) ،كمع تطكر الكضع اإلقتصادم كالمالي
تعددت كتنكعت الشركات التي أصبحت تحمؿ إسـ الشركات المتعددة الجنسيات.
-الشخص المعنكم كالممزـ كالشركات (تطكر قانكف االستثمارات )1993
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األشخاص المعنكية كممزميف ،منيا المؤسسات كالمقاكالت العامة كالمكتب الشريؼلمفكسفاط ،كالمؤسسات كالمنظمات العامة الدكلية حيث تـ إحداث فركع ليا في
مختمؼ الدكؿ (حتى كاف منحت ليا مجمكعة مف اإلمتيازات),
حسب الطبيعة المينية واإلجتماعيةيمكف تصنيؼ الممزميف حسب المقدرة التكميفية التي تختمؼ مف ممزـ آلخر
كمف ضريبة ألخرل كفقا لمظركؼ العائمية كالشخصية لكؿ ممزـ مما يمكف كصفو
بشخصنة الضريبة (مراعاة الظركؼ العائمية كاإلقتصادية كاإلجتماعية كالشخصية
لمممزـ personnalisation de l’impôt
حسب أنواع الضرائبكبصفة عامة يختمؼ الممزـ كيتنكع باختبلؼ كتعدد أنكاع الضرائب المطبقة
في الدكلة المعنية.
-وضعية كل طرف في ميزان المنازعة أو المرافعة

أشرنا فيما سبؽ كىذا ما تؤكده القكانيف المنظمة لمضرائب كالكاقع أيضا -أف

المنازعات الجبائية التي تككف اإلدارة الضريبية طرفا فييا يجعميا في أغمبيا أك جميا
في مكقؼ مميز كقكم بالنظر إلى اإلمتيازات كاالختصاصات التي تتمتع بيا ،فإف
األمر يككف عمى غير ذلؾ بالنسبة لمطرؼ الثاني الممزـ حيث يككف مكقفو صعب أك
عسير كنجده دائما يتحمؿ عبء إثبات ما يدعيو ،كما سيتبيف لنا ذلؾ في حينو ،فيؿ
ىذا يعني أف الممزـ ال يتكفر عمى حقكؽ كضمانات لمكاجية اإلدارة في إطار
المنازعات الضريبية.
يمكف القكؿ أف الممزـ بالضريبة ىك أكال كأخي ار فرد مف أفراد المجتمع كبالتالي
فإنو يتمتع بمجمكعة مف الحقكؽ كالضمانات تندرج في إطار حقكؽ الممزميف (ميثاؽ
الممكؿ المقرر سنة  1975في فرنسا) كإعبلف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف لسنة 1789
في المادة  13كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة  1948التي تضمنت عدة
مبادئ كالمساكاة في فرض الضريبة ،كدسترة القانكف الضريبي كمراقبة تطبيؽ القكانيف
الضريبية مف طرؼ القضاء كالمجمس الدستكرم الفرنسي كالمحكمة العميا الدستكرية
في مصر ،ككذلؾ القضاء اإلدارم.
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أما بالنسبة لمممزـ المغربي فيك يتمتع بدكره بمجمكعة مف الحقكؽ كالضمانات
القانكنية الممنكحة لو كطرؽ الطعف اإلدارم كالقضائي مكازاة مع ما عميو مف كاجبات
كالتزامات كذلؾ لمحفاظ عمى التكازف بيف مصمحة المجتمع كحقكؽ الممزـ ،كقد عرفت
ىذه الحقكؽ تطك ار ممحكظا كتعززت مع قانكف اإلطار الضريبي سنة

 1984التي

استقت بعضيا مف التجربة الفرنسية ،كأما البعض اآلخر فكانت نتيجة صراع بيف
الطبقات السكسيك اقتصادية عمى مستكل السمطة التشريعية كاإلدارة الضريبية.
كبصفة عامة يمكف تقسيـ ىذه الضمانات كالحقكؽ إلى قسميف أك نكعيف ،
ضمانات عامة ترتبط بمختمؼ المساطر الجبائية كمصادرىا متنكعة كما أسمفنا الذكر
نابعة مف الدساتير كمكاثيؽ كحقكؽ اإلنساف كالقكانيف الضريبية كضمانات خاصة
مرتبطة بمسطرة المراقبة باعتبارىا أخطر سمطة تتكفر عمييا اإلدارة كىك سبلح ثقيؿ
كخطير بيد اإلدارة.
الضمانات العامة المرتبطة بالمساطر الجبائية كىي:ضماف الحؽ في اإلعتراضضماف استرداد ما دفع بغير حؽالضمانات الكاردة في التشريعات المقارنةالحؽ في اإلعبلـ كاإلخبار الضريبيالضمانات الخاصة المرتبطة بمسطرة المراقبةقبؿ الفحص (اإلشعار)عدـ المباغثةأثناء الفحص (إجراءات دقيقة ضمف السر الميني)بعد الفحص :اتباع إجراءات قانكنيةكيمكف القكؿ في األخير مع بعض الفقو عمى أف المنازعات الضريبية عمى
درجة ىامة ككبيرة ألف اليدؼ منيا مراقبة اإلدارة كاحتراـ الشرعية الضريبية ،كما أنيا
تعتبر كسيمة بيسد الممزـ لمدفاع عف مصالحو مف جية  ،كالستمرار الشرعية في
العمميات الضريبية مف جية أخرل.
الطبيعة القانونية لممنازعات الضريبية5

رأينا فيما سبؽ أف مسألة التعريؼ لمصطمح المنازعات الضريبية ىي مسألة
نسبية كغير مطمقة بيف الفقياء كالباحثيف كالكتاب المالييف ،إذ ليس ىناؾ تعريؼ
مكحد كجامع كمانع لممصطمح ،فاألمر ينطبؽ كذلؾ عمى تحديد الطبيعة القانكنية
لممنازعات الضريبية كىذا راجع لطبيعة القانكف الجبائي في حد ذاتو ،فيناؾ مف
يعتبره فرعا مف فركع القانكف العاـ (المنازعات اإلدارية) كىناؾ مف يصر عمى
اعتبارىا فرع مف فركع القانكف الخاص (المنازعات المدنية).
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القسم األول :مسطرة المنازعات الضريبية في المرحمة
اإلدارية (قبل القضائية)
تمعب المكارد الجبائية دك ار ىاما في ميزانية الدكلة كفي كؿ تنمية اجتماعية
كاقتصادية ليذه األسباب عيد لئلدارة نفسيا باعتبارىا سمطة عامة أمر فرض
الضرائب كجبايتيا ،كتتجمى ىذه السمطة فيما تممكو اإلدارة الضريبية مف امتيازات ك
سمطات بمقتضى القانكف قصد تمكينيا مف ممارسة كظيفتيا.
ىذا التدخؿ المستمر إلدارة الضرائب بحكـ كظيفتيا في فرض كتحصيؿ
الضريبة كاحساس الممزـ بيذا التدخؿ مف الطبيعي أف يثير الكثير مف الخبلفات بيف
الممزميف كاإلدارة الضريبية بحيث تتخذ ىذه الخبلفات صكرة المنازعات الجبائية التي
غالبا ما تثير جممة مف التساؤالت حكؿ عبلقة المكاطف بمصالح الضريبة ،ك بفضؿ
ما تتمتع بو اإلدارة الضريبية مف امتيازات ك سمطات ،فإنيا تككف في غالب األحياف
في مكقؼ المدعى عميو القكم ،بينما يقؼ المكمؼ في مكقؼ المدعي الضعيؼ .ك
ىذا ما حدا بالمشرع المغربي إلى سف مجمكعة مف الضمانات تفتح لممكمؼ أبكابا
لمطعف اإلدارم ك القضائي حتى يكازم االمتيازات كالسمطات التي تتكفر عمييا اإلدارة
الجبائية.
كمف بيف اآلليات القانكنية التي منحيا المشرع الجبائي لمممزـ إلثارة الخبلؼ
المكجكد بيف ىذا الممزـ كاإلدارة الجبائية الطمبات أك الشكايات اإلدارية

ك انطهجبد

االستعطبفٍخ كما ىك متداكؿ لدل الفقو كالقضاء  ،في حيف يقتضي فض جانب ميـ
مف المنازعات الناتجة عمى إثر مباشرة اإلدارة لمسطرة التصحيح أماـ لجاف ضريبية
تختمؼ تسميتيا باختبلؼ أنكاع الضرائب المتنازع بشأنيا ،بحيث خكؿ المشرع
الجبائي الخاضع لمضريبة حؽ الطعف في األسس الضريبية الجديدة المعتمدة أماـ
ىذه المجاف.
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ىؿ المشرع المغربي أصاب اليدؼ عند تأسيسو ليذه المرحمة ما قبؿ
ؼ
القضائية في فض النزاعات الجبائية ك االستغناء عف المجكء إلى المحاكـ؟ ك مف
المستفيد مف معالجة المطالبات عمى ىذه المستكل؟

الفصل األول :الطعن اإلداري أمام اإلدارة الضريبية
منح المشرع المغربي لمممزـ بالضريبة حؽ المنازعة في األساس التي فرضت
عمييا الضريبة أك في احتسابيا  ،كذلؾ بتقديـ مطالبة (شكاية)  Réclamationأماـ
اإلدارة الضريبية  ،إضافة إلى ذلؾ يمكف لمخاضع لمضريبة أف يسمؾ مسمؾ تقديـ
طمب استعطافي إلى اإلدارة الجبائية.
إف المطالبة اإلدارية تعتبر آلية مف اآلليات القانكنية لمطعف اإلدارم
كعميو ؼ
كىي كما يدؿ عمييا اصطبلحيا فاألمر يتعمؽ بنزاع في المرحمة اإلدارية.
ينصب الطمب االستعطافي لما يدؿ عمى ذلؾ تسميتو عمى

التماس يقدمو

الممزـ الجبائي إلى مصدر القرار يمتمس مف خبلؿ عطؼ اإلدارة نظ ار لظركفو
المعسرة سكاء مف حيث تأجيؿ عممية التحصيؿ أك المكافقة عمى األداء عف طريؽ
أقساط خبلؿ فترات متقطعة  ،أك المطالبة بسحب القرار الجبائي المحمي أك تعديمو
أك إلغاءه بما ٌطبثك انمبَىٌ .
بخبلؼ المطالبة النزاعية » « réclamation contentieuseفإف الطمب
االستعطافي » « demande gracieuseال ينازع فيو الممزـ أساس الضريبة أك
مبمغيا كانما يطمب مف اإلدارة الجبائية إعفاءه كميا أك جزئيا مف الضريبة أك
الجزاءات أك الغرامات التي ترتبت عميو بصفة قانكنية.
فالطمب االستعطافي حؽ سنو المشرع المغربي منذ ظيير  22نكفمبر 1924
(في فصمو الخامس) ككرستو قكانيف ضريبية الحقة كقانكف الضريبة عمى القيمة
المضافة (البند الثاني مف المادة  )52كالقانكف المتعمؽ بالضريبة عمى الدخؿ (المادة
 114البند  )2كقانكف الضريبة عمى الشركات ...حيث نصت عمى أف لمكزير
المكمؼ بالمالية أك الشخص المفكض مف قبمو في نطاؽ سمطتو التقديرية البت في
الطمبات الرامية إلى اإلعفاء مف الجزاءات المالية المترتبة عف بعض المخالفات
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المبحث األول  :المطالبات (الشكايات)
المطمب األول :تعريف المطالبات

لقد اختمؼ الفقو في تحديد مفيكـ مكحد لما يسمى بالمطالبة ،فالبعض يعرفيا

عمى أنيا الشكاية أك الطمب المقدـ مف طرؼ الممزـ،أك الممكؿ لمخزينة
لمضريبة إلى اإلدارة مف أجؿ مراجعتو ،أك تخفيض أك إلغاء الفرض

أك الخاضع
الضريبي ،أك

إصبلح األخطاء المادية التي يمكف أف ترتكب خبلليا ،كالبعض األخر يجعميا تسمى
بالتظمـ ،لكف إف اختمفت التسمية كالمصطمحات فإف اليدؼ كاحد إذا كاف مضمكنيا
ينطبؽ كحاليا عمى الكاقعة المنشأة لمخبلؼ بيف الخاضع لمضريبة كاإلدارة الضريبية.
المطالبة أك الشكاية ىي عبارة كسيمة قانكنية في شكؿ طمب يتقدـ بو الممزـ
بالضريبة أماـ اإلدارة الضريبية بيدؼ إعادة النظر أك مراجعة الضريبة المفركضة
عميو أك إصبلح أخطاء ترتبط بتحديد أساس أك أسس الضريبة أك بحسابيا ،كتعتبر
ىذه المسطرة إلزامية سنيا المشرع كحدد مجمكعة مف الضكابط التي يجب احتراميا
عند ممارسة كاستعماؿ ىذه الكسيمة القانكنية ،كاليدؼ األساسي مف ممارسة ىذه
الكسيمة ىك االستفادة مف مقتضيات تنظيمية كتشريعية لمراجعة الديف الضريبي.
كفي حالة عدـ احتراـ مسطرة المطالبة اإلدارية فإف المسطرة البلحقة القضائية
تعتبر باطمة مما يكحي عمى أف ىذه المرحمة  ،مرحمة أساسية في إطار المنازعات
الجبائية ،بحيث أف أكثر مف

 % 97مف المنازعات الضريبية تحدد خبلؿ ىذه

المرحمة.
الم طمب الثاني  :نطاق تطبيق الشكايات أمام اإلدارة الضريبية

إف المطالبات التي قد يتقدـ بيا الممزـ تتعدد مف الطمبات

البسيطة إلى

الشكايات كما أنيا تتعدد  .حسب تنكع الضرائب كالرسكـ ،كبالتالي تتعدد المقتضيات
التي تنظميا.
فالدراسة ستيـ باألساس القكاعد المشتركة لمشكايات بيف عدة أنكاع مف
الضرائب كالرسكـ كالتي تـ التنصيص عميو في المدكنة العامة لمضرائب عمى
مستكل الكعاء كما تكجد مقتضيات مماثمة ليا عمى مستكل قانكف الجبايات
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المحمي كما تيـ مطالبات إيقاؼ األداء أك بإيقاؼ التنفيذ كالمتضمنة أساسا في مدكنة
ة
العمكمي .
ة
التحصيؿ الديكف
كمف ىذا المنطمؽ يمكف التمييز بيف ت

ظمماتات الكعاء كبيف تظممات

التحصيؿ .فما ىي الشركط كالضكابط المتعمقة بكؿ مف الشكايات المتعمقة بالكعاء
كالشكايات المتعمقة بالتحصيؿ.
الفرع األول :الشكايات المتعمقة بالوعاء
ىذا الصنؼ مف الطمبات نجده منصكص عميو أساسا في المدكنة العامة
لمضرائب كمنصكص عميو أيضا في قانكف جبايات الجماعات المحمية

 ،فما ىي

الشركط التي تحكـ ىذه الشكاية.
أوال :الشروط الشكمية
كبخصكص الشركط الشكمية فإف مف يحرؾ المطالبة الممزـ بالضريبة أك مف
ينكب عنو شريطة تكفره عمى ككالة قانكنية تخكؿ لو القياـ كيعفى مف ىذا اإلجراء
األشخاص المفركض تكفرىـ عمييا كالمحامكف كالمكثقكف ،كبالنسبة لؤلشخاص
المعنكية كالشركات فيتـ تقديـ الشكاية أك التظمـ مف طرؼ ممثميا القانكني ،كيجب
أف يدكر في كرقة تحمؿ المراجع القانكنية كالتجارية لمشركة

 ،كيجب أف تكجو

المطالبات بصفة فردية باسـ المعني مباشرة ك يطرح السؤاؿ الذم يفرض نفسو عمينا
إلى مف تكجو ىذه الشكايات.
تجيبنا الفقرة األكلى مف المادة  235مف المدكنة العامة لمضرائب أك حقكقو
بالنسبة لضرائب الدكلة ،أما بالنسبة لقانكف جباية الجماعات اؿترابية فإنيا تكجو إلى
اآلمر بالصرؼ أك مفكضو بالنسبة لجبايات الجماعات المحمية (الترابية) كبخصكص
ىذه النقطة يرل األستاذ أمحمد اقزيبر أنو يمكف تسجيؿ نكع مف عدـ التجانس فيما
يتعمؽ بتأىيؿ اآلمر بالصرؼ بالجماعات المحمية لتمقي المطالبات بخصكص جميع
أنكاع الرسكـ بالرغـ مف أف صبلحية البت في المطالبات يتـ فييا التمييز بيف الرسكـ
التي يتـ استخبلصيا مف طرؼ المصالح الجبائية لمدكلة –

الرسـ الميني كرسـ

السكف ك رسـ الخدمات االجتماعية حيث يبت فييا كزير المالية أك مفكضو كيرل
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أنو كاف مف األكلى إقرار نكع مف التجانس فيما يتعمؽ بالجية المؤىمة لتمقي
المطالبات كالبت فييا لتكحيدىا في نفس الجياز.
كقد يطرح اإلشكاؿ في حالة تكجيو الشكاية إلى جية غير مؤىمة لتمقي
المطالبات ،بالرجكع إلى النصكص القانكنية يتضح أف تكجيو الشكاية أك التظمـ إلى
جية غير مختصة حتى كلك داخؿ األجؿ ال يعتد بو ،ككذلؾ الحاؿ فيما لك تقدـ
الممزـ بمطالبتو إلى الجية المختصة بعد مركر األجؿ حتى كلك سبؽ لو تكجيييا
خطأ داخؿ األجؿ إلى جية معينة.
إال أف القضاء اإلدارم لو كجية نظر معاكسة لمثؿ ىذه الحاالت بحيث نجد
لو اجتيادات ترمي إلى حفظ حقكؽ الممزميف في االعتداد بشكاياتيـ كتظمماتيـ
اإلدارية في العديد مف الق اررات كما ىك الشأف بالنسبة لقرار المجمس األعمى الصادر
بتاريخ  1994/10/19الذم اعتبر أف التظمـ المكجو إلى جية غير مختصة متى
كاف لو صمة بمكضكعو ينتج أثره القانكني بشرط ثبكت عذر عدـ العمـ بالجية
المختصة لدل الطاعف ك بطبيعة الحاؿ فالقضاء لو مبرراتو ألنو يسعى إلى ضماف
حقكؽ الممزميف في مكاجية اإلدارة الجبائية كما أنو يعمؿ عمى تمطيؼ العبلقة ما
بيف الممزـ ك اإلدارة.
أما صيغة الشكاية أك التظمـ فيجب أف تككف كتابية كتتضمف المعطيات
كالبيانات البلزمة لمتعريؼ بالممزـ كبمكضكع النزاع كتعييف الضريبة المتنازع في
شأنيا كفي ىذا الشأف يستحسف إرفاؽ المطالبة بنسخة مف اإلشعار الضريبي أك
بياف التصفية كالكقائع كالكسائؿ التي يستند عمييا الممزـ  ،كالمبلحظ أف عدـ احتراـ
ىذه البيانات يعتبر كعيب في الشكؿ قد يؤدم إلى رفض المطالبة مف طرؼ اإلدارة
الجبائية.
كقد يثار التساؤؿ فيما يتعمؽ بحضكرية المسطرة كىؿ يمكف لمممزـ تقديـ
تظممو عبر البريد أك بطريقة الكتركنية ،حيث نجد قصكر تشريعي عف التنصيص
عمى مثؿ ىذه اإلمكانية بشكؿ صريح ،إال أنو كبالرجكع لمقكاعد العامة كبالضبط
قانكف االلتزامات كالعقكد نجد قانكف  53.05دخؿ حيز التطبيؽ لتتميـ كعدؿ قانكف
االلتزامات كالعقكد فيما يتعمؽ بباب اإلثبات كتبني السند اإللكتركني في إثبات
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المعامبلت كالتخاطب كالتكاصؿ فإنو أصبحت ىذه اإلمكانية متاحة لمممزميف لتقديـ
تظمماتيـ بالطريقة اإللكتركنية كخصكصا كأنو أصبح إثبات المعاممة المقدمة عمى
سند إلكتركني فقبكلو لدل القضاء.
ثانيا :الشروط الموضوعية
تيـ ىذه الشركط محؿ المطالبة النزاعية حكؿ مجمكع أك بعض مبمغ الكاجبات
الجبائية المفركضة عمى الممزـ ،حيث نصت كؿ مف المدكنة العامة لمضرائب ككذا
قانكف جبايات الجماعات المحمية عمى ككف النزاع ينصب عمى ىذه المبالغ سكاء
بشكؿ كمي أك جزئي كقد تحاشى النص القانكني تحديد طبيعة المنازعة ،كانما ىناؾ
صبغة عامة-المنازعة في مبمغ الكاجب الجبائي كىك ما يخالؼ ما ذىبت إليو بعض
الكتابات بحصر أكجو ىذه النزاعات في حاالت محددة مف ضمنيـ عبد القادر
"التيعبلتي" في كتابة "الكجيز في النزاعات الضريبية" ،ك لعؿ مرد ىذا الخمط يعكد
حسب األستاذ أمحمد قزيبر إلى التنصيص في المكاد

 236مف المدكنة العامة

لمضرائب ك  162مف قانكف جبايات الجماعات المحمية عمى الحاالت الثابتة التي
يتكجب فييا عمى كزير المالية أك اآلمر بالصرؼ أك

األشخاص المفكضيف مف

لدنيما لبلستجابة لطمب الممزـ كىي ثبلث حاالت أساسية:
مبالغ زائدة عمى المبمغ المستحؽضرائب أك رسكـ فرضت مرتيفضرائب أك رسكـ فرضت مف غير مكجب صحيحكما يؤكد شمكؿ التظممات النزاعية حاالت أكسع مف ذلؾ ىك أنو بالرجكع إلى
التقنيات الكاردة في المادتيف  221 ، 220مف المدكنة العامة لمضرائب نجدىا تجيز
إمكانية رفع الشكاية أك التظمـ طبقا (لممادة

 )235في حالة عدـ رد الممزـ عمى

رسالة إدارة الضرائب أك عدـ الطعف أماـ المجاف المحمية عند رسالة التصحيح الثانية
داخؿ أجؿ  30يكما ،إال أف المبلحظ ىنا أف آجاؿ ىذا التظمـ غير محددة بنص
كاضح ألنو إذا كاف التظمـ يككف داخؿ أجؿ

 6يكـ بالنسبة لمطمبات التي تفرض

تمقائيا أك داخؿ أجؿ  6أشير مف تاريخ صدكر األمر بالتحصيؿ في حالة فرضيا
عف طريؽ جداكؿ ،فإف آجاؿ التظمـ عند عدـ عرض الممزـ النزاع إلى المجنة
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المحمية أك عدـ رده عمى رسالة التصحيح األكلى غير محددا آجاؿ سريانو ،غير أنو
نرل أماـ عدـ التنصيص حسب ىذه الحالة عمى أجاؿ لرفع التظمـ أف نعتمد عمى
آجاؿ التقادـ الكاردة بالمادة  235أم ستة أشير.
ىذا كتتكسع حاالت التظممات في الكعاء كما سبؽ الذكر لتشمؿ طمبات
تخفيض أك اإلبراء مف الضريبة عمى دخكؿ السكمة الكرائية عند عدـ استيفاءىا كما
ىك مقرر في المادة  ،239كأيضا بالنسبة لطمبات استرداد الكاجبات المستخمصة
برسـ كاجبات التسجيؿ عمى العقكد التي تـ إبطاليا أك فسخيا كالتي سبؽ أداء
كاجبات التسجيؿ عمييا المادة  241مف المدكنة العامة لمضرائب.
كاذا كاف المشرع لـ تيمو المنازعة افتراض كقكع خطأ مف جانب اإلدارة أـ ال،
عمى اعتبار أف ق قد تقع أخطاء مف جانب الممزـ كذلؾ قد تشكب تصريحاتو أك
إق ارراتو كىي حاالت جد محتممة بالنظر لصعكبة استيعاب كاإلحاطة بمقتضيات
التنظيـ الفني لمضرائب.
كما قد يككف أساسيا ال يفترض بداية أم خطأ مف جانب اإلدارة كال مف
ناحية الممزـ كانما أساسيا كاقفة قانكنية متمثمة في المطالبة بتخفيض أك خصـ
الضريبة عمى الدخؿ كما ىك الشأف بالنسبة لؤلكرية التي أثبت الممزـ عدـ استيفاءىا
أك طمب استرداد كاجبات التسجيؿ المستخمصة مف العقكد ك العقكد التي صدر حكـ
بإبطاليا كفسخيا  ،كما سبؽ الذكر.
الفرع الثاني :الشكايات المتعمقة بالتحصيل
نجد الشكايات الكاردة عمى التحصيؿ منصكصا عمييا في الباب السابع مف
مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية كتيـ ىذه الشكايات أك التظممات إما مطالبات إيقاؼ
األداء كتتعمؽ بالتحصيؿ الرضائي ،كاما المطالبات المعترضة عمى إجراءات
التحصيؿ الجبرم.
الفقرة األولى :مطالبات إيقاف األداء
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باستقراء النصكص القانكنية المعنية كخاصة مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية
نجد المادة  117تنص عمى أنو يمكف لممديف الذم ينازع في الديف كمو أك جزء منو
أف يعمؿ عمى إيقاؼ مسطرة األداء شريطة أف يككف قد رفع مطالبو داخؿ

اآلجاؿ

المنصكص عمييا في القكانيف كاألنظمة الجارم بيا العمؿ كأف يككف قد ككف
ضمانات مف شأنيا أف تؤدم إلى تحصيؿ الديكف المنازع فييا ،إضافة إلى كؿ
األشكاؿ الممكنة التي يتمقاىا المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ إال أف ىذه الضمانات
يجب أف تسمح في قيمتيا بتغطية المبالغ الجبائية المتنازع فييا ،كما أنو في حالة
عدـ تككيف الضمانات أك في حالة إذا ما قدر المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ عدـ
كفاية ىذه الضمانات لتغطية الكاجبات الجبائية المتنازع حكليا ،فإف بإمكانو تجاىميا
كمتابعة إجراءات التحصيؿ.
كبخصكص الضمانات يتضح أف مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية ال تمزـ
المحاسب بقبكليا حتى كلك اندرجت ضمف القائمة المحصكرة قانكنا كحتى لك كانت
كافية لتغطية الكاجبات المتنازع فييا ،إذ تمنح لممحاسب سمطة تقديرية ،فيما يتعمؽ
بقبكؿ الضمانات المككنة ،كىك ما قد يفسح المجاؿ إلمكانية التعسؼ .
إف صياغة المقتضيات القانكنية المتعمقة بمسطرة المنازعة في التحصيؿ
بالنظر لغمكضيا تشكؿ مظي ار مف مظاىر ضعؼ تدخؿ المدكنة في ىذا اإلطار

،

لقد اشترطت المدكنة في كقؼ األداء أف يككف قد رفع مطالبتو داخؿ اآلجاؿ
المنصكص عمييا في القكانيف كاألنظمة الجارم بيا العمؿ كتعتبر ىذه الصياغة أكثر
غمكضا إذ ال يعرؼ ىؿ عبارة المطالبة تنصب عمى المنازعة في الديف العمكمي
األساسي الستفادة مف الكقؼ أك تنصب عمى طمب كقؼ األداء
ة
باعتباره أحد الشركط
كقد كاف عمى المشرع أف يككف أكثر كضكحا.
نعتقد أف أجؿ طمب كقؼ األداء ىك نفسو ىنا أجؿ تقديـ التظمـ أك الطمب
الذم ينازع الطالب مف خبلليا في أصؿ الديف كلمتذكير ىنا أف المشرع الفرنسي ألزـ
بشكؿ صريح تقديـ طمب كقؼ األداء مع الشكاية المقدمة في المكضكع .كيمكف ىنا
أف نضرب المثاؿ التالي :نتصكر ىنا أف التظمـ المتعمؽ بالمنازعة في أصؿ الديف
قدـ لدل مصمحة الكعاء الضريبي كأف طمب كقؼ األداء قدـ بصفة مستقمة إلى
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القابض ،فيؿ المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ ممزما بالبحث عف حقيقة كجكد منازعة
في أصؿ الديف؟ ك ما ىك حجـ التنسيؽ بيف الجية المكمفة بالتحصيؿ التابعة لمخزينة
ك الجية المكمفة بتحديد كعاء الضريبة؟
خاصة إذا عممنا أنو في جميع المنازعات التي تطرح |أماـ القضاء اإلدارم إذ
انصبت عمى إجراءات التحصيؿ تدفع مصمحة الكعاء الضريبي بإخراجيا مف الدعكل
عمى اعتبار أف األمر ييـ الخزينة كاذا تعمقت المنازعة بتأسيس الضريبة تدفع
الخزينة بإخراجيا مف الدعكل يككف األمر يتعمؽ بمرحمة تأسيس الضريبة كليس
بمرحمة استخبلصيا عمى الرغـ مف أف المصمحتيف معا تابعتيف لك ازرة المالية.
كما نبلحظ أف المشرع لـ يحدد آثار كقؼ األداء ىؿ تمتد آثاره لغاية صدكر قرار
نيائي في شأف الشكاية أـ لغاية صدكر حكـ في المنازعة مف الجية المختصة  ،لقد
حددت المادة  119نطاؽ المنازعة الخاصة بالمديف في حالتيف:
قانكنية اإلجراء المتخذ مف حيث الشكؿ كعدـ اعتبار أداءات سابقة كالسؤاؿ المطركح
ىك ما إذا كاف مف حؽ المديف أف ينازع أيضا باإلستناد عمى أسباب غير تمؾ
المحددة مف طرؼ المشرع؟ أـ أف ىذا التحديد جاء عمى سبيؿ الحصر كيمنع مف
إثارة أسباب أخرل كنذكر ىنا صعكبة قانكنية في التنفيذ بصدكر حكـ بإلغاء باإلعبلـ
الضريبي كالمطالبة بإيقاؼ التنفيذ لغاية صيركرة الحكـ نيائيا حكليا.
كفي ىذا اإلطار صدر أمر عف رئيس المحكمة اإلدارية بكجدة قضى بإيقاؼ
تنفيذ الضريبة عمى القيمة المضافة لغاية صيركرة الحكـ القاضي بإلغائيا نيائيا بناء
عمى كجكد صعكبة قانكنية في تنفيذه جاء فيو ما يمي " :حيث إف مثؿ ىذا الطمب
تحكمو القكاعد العامة لبلستعجاؿ المنصكص عمييا بالفصؿ مف  149إلى  154مف
قانكف المسطرة المدنية المحاؿ عميو بمكجب الفصؿ  7مف القانكف  90-41ك ليس
شركط إيقاؼ تنفيذ الديف الضريبي كما ىي بمدكنة التحصيؿ المتمثمة في تقديـ
الضمانة الكفيمة الستخبلص الديف الضريبي.
كحيث لما صدر حكـ عف القضاء اإلدارم يقضي بإلغاء الضريبة عمى القيمة
المضافة ذات الجدكؿ عدد  206الجارم تنفيذىا في مكاجية الطاعف تنشأ صعكبة
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قانكنية في تنفيذ الديف الضريبي المذككر لزكاؿ سببو عف طريؽ إلغاء السند التنفيذم
كلك ابتداء.
كمف ثـ يبقى طمب إيقاؼ تنفيذه لغاية صيركرة الحكـ القاضي بإلغاء الضريبة نيائيا
مؤسسا كتبقى حالة االستعجاؿ قائمة تتمثؿ في تعذر تدارؾ نتائج التنفيذ عف طريؽ
الحجز عمى أمكاؿ المديف أك إكراىو بدنيا ألجؿ ذلؾ يبقى الطمب مستجمعا لشرطي
قبكلو كطمب استصدار اإلجراء المذككر عمى ضكئو مبر ار"
كينبغي التمييز في إطار الحديث عف إيقاؼ األداء باعتباره مطالبة إدارية ترفع لدل
إدارة التحصيؿ ،ك بيف طمب إيقاؼ التنفيذ باعتباره طعنا قضائيا.
الفقرة الثانية :المطالبات المعترضة عمى إجراءات التحصيل الجبري
تنص المادة  120مف مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية عمى أنو يمكف لمممزـ
الذم يعترض عمى إجراءات التحصيؿ الجبرم أف يتقدـ بمطالبة إدارية كيمزـ لكي
تككف ىذه المطالبة ذات صبغة قانكنية أف تستكفي مجمكعة مف الشركط ،منيا
العناصر التالية.
الجية التي ترفع إلييا المطالبة ىذه الجية ىي رئيس اإلدارة التي ينتمي إليياالمحاسب المكمؼ بالتحصيؿ أك إلى مف يمثمو.
-أجؿ المطالبة :ينبغي تقديـ المطالبة داخؿ أجؿ

 60يكما المكالي لتاريخ تبميغ

اإلجراء
 تقديـ المستندات المثبتة لتككيف الضمانات ،بمعنى أف تككيف الضمانات شرطلصحة المطالبة.
ككقراءة نقدية ليذا الفصؿ – أم الفصؿ  120مف مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية ،
يبلحظ منذ الكىمة األكلى أف صياغة ىذا الفصؿ جاء بشكؿ مبني لممجيكؿ ترفع
يف أك غير مديف  ،كما
المطالبات يفيد أف الجميع مخاطب بيذه القاعدة سكاء كاف مد ا
يبلحظ أف التظمـ المتطمب في إطار الطعف اإلدارم لـ يعمؿ المشرع عمى تنظيـ
مضمكنو كقد ركز عمى مبدأ الطعف اإلدارم كأغفؿ مضمكف المطالبة مف حيث بياف
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مكضكعيا كاألسباب المبررة ليا كرقـ الجدكؿ الضريبي كالسنة المتعمقة بالنزاع
...إلخ.
أما عدـ اعتبار أداءات بككف الممزـ قد قاـ بيا كبالتالي ربط مكضكع المطالبة
المتعمقة بإجراءات التحصيؿ الجبرم المنصكص عمييا في المادة  120بالمادة 119
كما أف المشرع لـ يمزـ اإلدارة بالجكاب كال تعميؿ ق ارراتيا كذلؾ بإفراغ المسطرة
اإلدارية مف مضمكنيا.
كبخصكص الضمانات يتضح أف ىناؾ نكع مف عدـ االنسجاـ في
المقتضيات القانكنية ،كذلؾ لككف إجراءات التحصيؿ الجبرم عمكما ال تشرع اإلدارة
في تطبيقيا إال في حالة عدـ التمكف مف استيفاء الديف الجبائي بمكجب إجراءات
بمكجب التحصيؿ الرضائي  ،كال تمر بالضركرة عبر مطالبات إدارية التي تقتضي
تككيف ضمانات كبذبؾ يككف ىذا المقتضى المشترط لتككيف الضمانة ال ينسجـ مع
طبيعة إجراءات التحصيؿ الجبرم.
كالتساؤؿ الذم يطرح بإلحاح ىنا عمكما إذا كاف طمب إيقاؼ تنفيذ الديف
الضريبي أك الرسكـ أك الديكف العمكمية األخرل أماـ القضاء اإلستعجالي مشركط
بتقديـ التظمـ كشرط لقبكلو شكبل يبلحظ ىنا أف القضاء اإلدارم قد استقر عمى عدـ
إلزامية المسطرة اإلدارية لممنازعة الجبائية في حالة القكؿ لخرؽ مسطرة فرض
الضريبة أك الرسكـ المماثمة ليا ،ك في حالة ما إذا كاف المعني باألمر غير خاضع
ليا ك مف تـ فإنو ال مكجب لمتنفيذ بالمسطرة اإلدارية لممنازعة ك تقديـ التظمـ لدل
مصمحة الكعاء الضريبي ك يممؾ قاضي المستعجبلت ىنا تقدير جدية السبب
المعتمد في طمب إيقاؼ تنفيذ الديف الضريبي أك الرسـ الذم في حكمو المتعمؽ
بخرؽ مسطرة فرضو الضريبة أك اإلعفاء منيا لبلستجابة لطب إيقاؼ التنفيذ مف
غير اكتراث شرطي التظمـ الذم سبؽ كأف تعرضنا لو بالدراسة كالتفصيؿ.
كعمكما فإف مطالبات التحصيؿ الجبرم أسكة بباقي المطالبات تنص عمى
التبميغ كليس اتخاذ

اإلجراء كشرط الحتساب اآلجاؿ كىك تكجو إيجابي كيشكؿ

ضمانة ىامة لمعارضيف.
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نشير في ختاـ ىذا العنصر إلى أف اإلدارة الجبائية ال تتمقى فقط المطالب
النزاعية ،بؿ تعرؼ أيضا ما يسمى بالطمبات االستعطافية التي يقدميا ممزمكف ال
ينازعكف في أساس الضريبة كال في مبمغيا لكف بسبب ظركفيـ العادية الصعبة
يطمبكف مف اإلدارة إعفائيـ مف الغرامات كالجزاءات المرتبطة بيا كالتي نظميا
المشرع في إطار إجراءات معينة.
المطمب الثالث :أجل تقديم المطالبة
يجب أف تقدـ المطالبة أماـ اإلدارة الضريبية كفؽ آجاؿ محددة قانكنا  ،فيي
تعتبر مف النظاـ العاـ ،إذ أف عدـ احتراـ ىذه اآلجاؿ يؤدم إلى سقكط حؽ تقديـ
المطالبة أماـ اإلدارة كيمتد األمر إلى سقكط الحؽ حتى في مباشرة المسطرة القضائية
أيضا.
نشير إلى أف مسألة عدـ تكحيد اآلجاؿ التي كانت مطبقة قبؿ اعتماد المدكنة
العامة لمضرائب ،إذ غابت عف مفكرة المشرع المغربي مسألة تكحيد آجاؿ تقديـ
المطالبة أماـ اإلدارة الضريبية  ،بؿ كاف ىناؾ اختبلؼ كتنكع في اآلجاؿ المحددة
لممنازعات مف ضريبة إلى أخرل ،خاصة في إطار مسطرة المنازعات الجبائية خبلؿ
المرحمة اإلدارية.
ففي الضريبة عمى القيمة المضافة ألزـ القانكف أك المشرع المكمؼ بالضريبة تكجيوالمطالبة خبلؿ  6أشير المكالية لمشير الذم يجب إيداع اإلقرار فيو (سكاء كاف
اإلقرار شيريا أك ربع سنكم) ،كىي حالة أداء الضريبة تمقائيا ،أك لمشير الكاقع فيو
تاريخ كضع األمر بالتحصيؿ مكضكع التنفيذ كىي حالة الضريبة تمقائيا,
كفي الضريبة عمى الشركات اختمؼ األجؿ حسب األداء العفكم لمضريبة أك األداءعف طريؽ إصدار الجدكؿ ،ففي ىذه الحالة األخيرة يجب تقديـ المطالبة اإلدارية
خبلؿ  6أشير المكالية الذم يكضع خبللو الجدكؿ مكضع التنفيذ ،كنفس األجؿ ( 6
أشير) كاف يسرم عمى حالة األداء العفي لمضريبة كيحتسب مف تاريخ انتياء األجؿ
المحدد إليداع إقرار النتيجة الجبائية .
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كفي الضريبة العامة عمى الدخؿ كاف يستمزـ عمى المكمؼ تقديـ المطالبة لئلدارةالضريبية خبلؿ  4أشير المكالية لمشير الذم كضع فيو مكضع التنفيذ األمر
يب خبلؿ أربعة أشير مف تاريخ كضع األمر بالتحصيؿ محؿ التنفيذ)
بتحصيؿ اؿضر ة
في الضريبة عمى األرباح العقارية عمى الممزـ أف يقدـ مطالبتو اإلدارية خبلؿاألربعة أشير المكالية لمشير الذم تـ فيو كضع األمر بالتحصيؿ مكضع التنفيذ ،أما
إذا فرضت الضريبة بصكرة تمقائية فتنزؿ المدة إلى شيريف,
-في الضريبة الحضرية كرسـ النظافة كاف يطبؽ أجؿ

 4أشير لتقديـ المطالبة

اإلدارية أك يحتسب مف تاريخ كضع األمر بالتحصيؿ مكضع التنفيذ.
في ضريبة نتائج األسيـ أك حصص الشركات كاف يطبؽ أجؿ أربعة أشير كيحتسب
مف تاريخ التبميغ العفكم أك مف تاريخ كضع الجدكؿ محؿ التنفيذ.
في الضريبة المينية كاف يطبؽ أجؿ الشيريف بحيث يجب عمى الممزـ تقديـالمطالبة في غضكف الشيريف المكالييف إلصدار جدكؿ الضريبة.
في كاجب التضامف الكطني كاف عمى الممزـ أف يقدـ مطالبتو خبلؿ شيريف مفتاريخ كضع الجدكؿ مكضع التنفيذ كبالنسبة لمشركات خبلؿ  6أشير المكالية ألجبل
إيداع اإلقرار.
أما في الضرائب كالرسكـ المحمية قبؿ إصبلح  ، 2007فأكجب عمى الممزـ أف يقدـالمطالبة في خبلؿ الشيريف المكالييف لتاريخ كضع األمر بالتحصيؿ مكضع
التنفيذ،.أما حقكؽ التسجيؿ فتتقادـ مطالبة استرجاع الضريبة بعد

 5سنكات مف

تاريخ التسجيؿ أك بعد سنة مف التاريخ الذم أصبحت فيو حقكؽ التسجيؿ قابمة
لئلسترداد.
يتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف في جميع الحاالت –كقبؿ اعتماد المدكنة العامة
لمضرائب سنة -2007ىناؾ تاريخ معيف يفتتح األجؿ كتاريخ آخر يقفمو ،كىي آجاؿ
محددة ال يمكف تجاكزىا  ،كما ال يجكز تقديـ المطالبة فبؿ افتتاح األجؿ  ،فتاريخ
بداية األجؿ يختمؼ مف ضريبة إلى أخرل كمف ممزـ إلى آخر كمف سنة إلى أخرل،
ككاف يستحسف أف ترسؿ المطالبة عف طريؽ البريد المضمكف  24ساعة عمى األقؿ
قبؿ انتياء األجؿ القانكني  ،إذا كاف آخر يكـ مف األجؿ يكـ نياية األسبكع أك عطمة
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تقبؿ اإلدارة المطالبة التي تصميا عف طريؽ البريد في أكؿ يكـ مفتكح مكالي ،كطالما
أف األجؿ لـ ينقض بعد يمكف لمممزـ أـ يقدـ مطالبات متتالية تتعمؽ بنفس الضريبة،
كلكنو في حالة انقضاء األجؿ دكف تقديـ المطالبة تصبح كؿ مطالبة غير مقبكلة ،
كيترتب عف عدـ القبكؿ أف الممزـ يسقط حقو مف المطالبة اإلدارية كالقضائية معا،
كيبلحظ مف الناحية العممية أف المطالبة تعتبر مقبكلة حتى لك كجيت إلى جية غير
ذم صفة طالما تمت خبلؿ األجؿ القانكني ،فاإلدارة الضريبية المغربية ال تعتد
بتاريخ تكصميا بالمطالبة بؿ تراعي في ىذه الحالة تاريخ تقديـ المطالبة كلك قدمت
أماـ جية ال صمة ليا بالنزاع كتباشر التحقيؽ في شأنيا.
أما في إطار المدكنة العامة لمضرائب فقد حددت المادة  235آجاؿ أداء الضريبة،
كما عمؿ المشرع عمى تكحيد ىذه اآلجاؿ سكاء فيما يتعمؽ بجبايات الدكلة أك جبايات
الجماعات المحمية كىذه اآلجاؿ ىي:
 في حالة أداء الضرائب أك الرسكـ بصكرة تمقائية ،خبلؿ الستة أشير المكاليةالنصراـ اآلجاؿ المقررة
 في حالة فرض الضرائب أك الرسكـ عف طريؽ جداكؿ أك قكائـ اإليرادات أك أكامرباالستخبلص خبلؿ الستة أشير المكالية لمشير الذم يقع صدكر ألمر بتحصيميا.
كتعتبر اآلجاؿ مف النظاـ العاـ ،كما أنيا آجاؿ كاممة بحيث ال يعتبر في
حسابيا اليكـ األكؿ مف األجؿ كيكـ حمكؿ األجؿ (المادة

 )245مف المدكنة العامة

لمضرائب.
إال أف ىناؾ آجاؿ خاصة متعمقة ببعض الطمبات ،ك يتعمؽ األمر بالمطالبة
بتحفيظ الضريبة أك اإلبراء منيا بالنسبة لمضريبة عمى الدخؿ المتعمقة باألكرية عند
إثبات الممزـ عدـ استيفاء األكرية حسب المادة  239مف المدكنة العامة لمضرائب،
حيث يتـ الخضكع آلجاؿ التقادـ المنصكص عميو في المادة  232أم إلى حدكد 31
دجنبر مف السنة الرابعة المكالية لتاريخ استحقاؽ الضريبة ك كذا طمبات استرداد
الكاجبات المستخمصة برسـ كاجبات التسجيؿ عمى العقكد التي تـ إبطاليا أك فسخيا
حيث يتقادـ طمب االسترداد بمضي أربع سنكات عمى يكـ التسجيؿ حسب المادة
.241
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كمف الممكف تقديـ تظممات جديدة كفي نفس مكضكع النزاع طالما بقي اآلج اؿ
مفتكحا كساريا ،غير أنو ال يعتد إال بالتظمـ األكؿ المقدـ مف قبؿ الممزـ ،كىذا ما
أكده االجتياد القضائي ،حيث اعتبر أف تقديـ تظمـ جديد ال يفتح أجبل جديدا لمطعف
أماـ القضاء كمف ذلؾ قرار المجمس األعمى

 420بتاريخ  2003/06/26الذم

اعتبر أف أجؿ الطعف القضائي في الضرائب المفركضة عمى إثر مقرر صادر عف
المجنة الكطنية محدد حص ار داخؿ أجؿ شيريف مف تاريخ كضع األمر بالتحصيؿ
مكضع التنفيذ ،ك تقديـ تظمـ جديد ىذا الشأف ال يفتح أجبل جديدا لمطعف.
المطمب الرابع :مـــــآل الشكايـــة
إف معالجة المطالبات تتـ كفؽ مجمكعة مف الضكابط كالجية المصدرة
لمشكاية ،كالجية المستقبمة لو كآجاؿ كضع الشكاية ،فبخصكص البت في الطمبات
مف طرؼ كزير المالية أك الشخص المفكض مف لدنو فيما يتعمؽ بضرائب الدكلة
ككذا الرسـ الميني كرسمي السكف كالخدمات الجماعية بالنسبة لمجماعات المحمية
كالبت الذم يتـ مف طرؼ اآلمر بالصرؼ أك الشخص المفكض مف لدنو بالنسبة
لباقي رسكـ الجماعات المحمية يتضح أف المشرع اعتمد صيغة غير ممزمة لمجية
المختصة بالبت ،إال أنو عمى مستكل قانكف جبايات الجماعات المحمية  47.06أقر
عمى كؿ أف مف كزير المالية أك الشخص المفكض مف لدنو ،أك اآلمر بالصرؼ أك
الشخص المفكض مف لدنو البت في المطالبات كذلؾ بصيغة الكجكب ،إال أف انعداـ
الصيغة اإللزامية لمجية المختصة بالبت قد يجعؿ اإلدارة مع ذلؾ مدفكعة بإرادتيا
إلى البت في الطمبات تجنبا لمجكء الممزـ إلى طرؽ باب القضاء بعد مركر  60يكما،
كيتخذ تعامؿ اإلدارة الجبائية مع مطالبات الممزميف أحد االفتراضييف :
االفتراض األكؿ :عدـ الرد عمى المطالبة كىنا حسب المادة  243إذا لـ تجب اإلدارة
داخؿ أجؿ الستة  6أشير المكالية لتاريخ المطالبة ،جاز كذلؾ لمخاضع لمضريبة
الطالب رفع طمب إلى المحكمة المختصة داخؿ أجؿ الثبلثيف

 30يكما المكالية

لتاريخ انصراـ أجؿ الجكاب.
االفتراض الثاني :رد اإلدارة عمى مطالبة الممزـ إما أف يتـ االستجابة لمطمب كاما أف
يككف ردا سمبيا ال يستجيب لطمب الممزـ كفي ىذه الحالة حسب المادة
21

 243إذا لـ

يقبؿ الخاضع لمضريبة القرار الصادر عف اإلدارة عقب بحث مطالبو ،جاز لو أف
يرفع األمر إلى المحكمة المختصة داخؿ أجؿ الثبلثيف  30يكما المكالية لتاريخ تبميغ
القرار المذككر.
كقد ألزـ القانكف في حاالت محددة كزير المالية أك اآلمر بالصرؼ أك
مفكضييما بضركرة إسقاط الضريبة جميعيا أك بعضيا إذا ثبت أنيا زائدة عمى المبمغ
المستحؽ أك فرضت مرتيف أك فرضت بغير مكجب صحيح –عند استجابة اإلدارة
كالبت فييا -داخؿ أجؿ التقادـ المنصكص عميو في المادة  232الذم يمتد إلى 31
دجنبر مف السنة الرابعة المكالية لؤلجؿ المستحؽ فيو الكاجب الضريبي ،كىذا اإللزاـ
بإسقاط الضريبة الذم قد يأخذ شكؿ استرداد مبالغ أك القياـ بالمقاصة يأخذ زمف
طكيؿ بحيث يجب عمى الممزـ انتظار أجؿ التقادـ الذم قد يقارب عمميا

 5سنكات

حتى يتأكد مف عدـ إسقاط الضريبة لكي يمجأ إلى القضاء ،كىك أجؿ غير متكازف
مع  6أشير المقررة لجكاب اإلدارة عمى الطمبات لكي يمجأ إلى القضاء....
كبخصكص قاعدة المجكء المسبؽ إلى اإلدارة قبؿ طرؽ باب القضاء نجد ىذه
الكسيمة جذكرىا في القانكف اإلدارم العاـ ،ك مفادىا أف القضاء قبؿ البت في دعكل
المتظمـ يجب أف يعرؼ مكقؼ اإلدارة كسند ق ارراىا ،كعمى مستكل القانكف الضريبي
الذم نشأ في أحضاف القانكف اإلدارم ،فقد أجمعت أغمب التشريعات الجبائية عمى
فرض قاعدة التظمـ التمييدم سكاء أماـ اإلدارة نفسيا أك أماـ لجف خاصة قبؿ المجكء
إلى القضاء ،كما أف القضاء المغربي سكاء العادم أك اإلدارم بعد إنشاء المحاكـ
اإلدارية قد حسـ في ىذا األمر بعدة أحكاـ ك ق اررات تقدـ قبكؿ الدعكل المرفكعة
مباشرة أماـ القضاء.
يثر الخبلؼ في مكضكع المنازعة الضريبية المقدمة في غير إطار
إال أنو ا
دعكل اإللغاء ،ك كذا حيث ال يككف المنازعة تستيدؼ إيقاؼ الكفاء بالضريبة ،كقد
يتـ إعفاء الممزـ مف التظمـ في حالة ما لك أقدمت اإلدارة مثبل عمى الفرض التمقائي
لمضريبة ،كلـ تمجأ في ذلؾ إلى مسطرة التصحيح أك مطالبة الممزـ باإلقرار كما جاء
في حكـ صادر عف المحكمة اإلدارية

بفاس .
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كاذا كاف التظمـ اإلدارم اختيارم ،فإنو بالنسبة لممنازعة في الكعاء ككذا
المنازعة في التحصيؿ تعتبر مف حيث المبدأ إلزامية قبؿ مراجعة القضاء كقد سار
القضاء في اتجاه اعتباره مف النظاـ العاـ كىك يصرح بعدـ قبكؿ الدعكل غير
المسبكقة بالتظمـ اإلدارم كقد جاء في حكـ صادر عف المحكمة اإلدارية بفاس أف
الطعف أماـ القضاء في الرسالة التصحيحية قبؿ صدكر اإلعبلـ الضريبي يعتبر
طعنا سابقا ألكانو.
المطمب الخامس :آثار تقديم الشكاية
يعتبر تقديـ الشكاية مف بيف الضمانات الميمة التي منحيا المشرع الضريبي
لمخاضع لمضريبة نظ ار لما تتيحو ليذا األخير مف إمكانية المجكء المباشر إلى اإلدارة
الضريبية مصدرة الضريبة المتنازع بشأنيا لحثيا عمى مراجعة قرارىا كتمتيعو باإلعفاء
أك التخفيض الذم يراه حقا لو .
كيمكف تقسيـ اآلثار المترتبة عف تقديـ الشكاية بأنيا تتميز بمجمكعة
المزايا كاإليجابيات سكاء بالنسبة لمخاضع لمضريبة أك بالنسبة لئلدارة
أف ىذه المزايا ال تمنع مف كجكد مجمكعة مف السمبيات تحد مف

مف

الضريبية ،إال
فعالية تقديـ ىذه

المطالبة .
فبالنسبة لآلثار اإليجابية التي تترتب عف تقديـ ىذه الشكاية تتمثؿ أساسا في
تكريس مبدأ الحكار بيف اإلدارة كالخاضع لمضريبة ،حيث ال يختمؼ اثناف في اعتبار
الحكار مظي ار مف مظاىر الديمقراطية كالتقدـ الحضارم،

كيعتبر مناسبة لئلدارة

الضريبية لمقياـ بدراسة متأنية كمستفيضة لمق اررات التي سبؽ أف أصدرتيا ،كيمكف أف
تخمص عند انتياء ىذه الدراسة سكاء إلى تزكية مطالبة الخاضع لمضريبة إذا اعتبرت
أنيا مبنية عمى أسس معقكلة ،أك إلى

رفضيا إذا تبيف ليا أف تمؾ األسباب غير

جدية .كىذا ما يجعميا تمارس رقابة

ذاتية عمى نشاطيا حيث يمكف أف تتدارؾ
لمضريبة الذم تضرر مف جراء ىذه

األخطاء التي ارتكبتيا كتنصؼ الخاضع

األخطاء دكف حاجة المجكء إلى القضاء خصكصا

كأف أغمبية الشكامات تككف إما

بسبب فرض متكرر لمضريبة ،أك نتيجة أخطاء تشكب الجداكؿ الضريبية سكاء تعمقت
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بمبمغ الضريبة أك بشخص الخاضع لمضريبة ،كما يعتبر كذلؾ تخفيؼ الضغط عمى
المحاكـ اإلدارية مف أىـ إيجابيات تقديـ الشكاية .
كبالرغـ مف أىمية الشكاية ككسيمة لتصريؼ العديد مف النزاعات
كالحيمكلة دكف كصكليا إلى المحاكـ ،كبالرغـ مف الضمانات التي

الضريبية

تخكليا لمخاضع

لمضريبة ،إال أنيا ال تخمك مف سمبيات كعكائؽ تحد مف فعاليتيا
المنازعات ،حيث تتميز بطابعيا غير التكاجيي عكس مسطرة التصحيح
التي تتميز بطابعيا التكاجيي كالحكارم بيف الخاضع لمضريبة كاإلدارة

في حؿ كؿ
الضريبي
الضريبية،

كالذم يعتبر مف بيف أىـ الضمانات المخكلة لمخاضع لمضريبة ،لككنو يدعـ مشاركتو
في نشاط اإلدارة الضريبية كيقكم حظكظ الكصكؿ إلى حؿ يرضي الطرفيف ،كىذا ما
ال ينسحب عمى مسطرة تقديـ الشكاية  ،حيث أف دكر الخاضع لمضريبة يقتصر فقط
عمى تكجيو شكامتو لئلدارة الضريبية لينتظر بعد ذلؾ اتخاذ ىذه األخيرة لقرارىا كقد
تتخذ ىذا القرار دكف أف تراسؿ الخاضع لمضريبة  ،غير أنو يمكف لئلدارة الضريبية
أف تطمب منو مدىا ببعض المعمكمات،

لكف ىذه المراسمة ال تعني فتح حكار مع

الخاضع لمضريبة بؿ فقط استكماؿ ممفو إذا اعتراه نقص معيف ،كال يمكف لو أف يبدم
أم رأم أك مبلحظة ،كقد يقتصر

إبداء المبلحظات في بعض األحياف بطريقة

شفكية.
كتعتبر اآلثار السمبية ؿلشكاية أنيا كاف كانت كسيمة إلثارة انتباه
لمضريبة بإمكانية التسكية الكدية قبؿ الكصكؿ إلى القضاء ،إال أف عدـ

الخاضع
إلزاـ اإلدارة

بالجكاب تحت ترتيب الجزاء يؤدم إلى اعتبار الشكاية إجراءان شكميا غير منتج آلثاره
في مكاجية اإلدارة .إذا ما استثنينا اآلثار بالنسبة لمخاضع لمضريبة ،حيث أف الشكاية
ال تحكؿ دكف التحصيؿ الفكرم لممبالغ

المستحقة كاف اقتضى الحاؿ الشركع في

مسطرة التحصيؿ الجبرم مع مراعاة استرداد مجمكع أك بعض المبالغ المذككرة بعد
صدكر القرار أك الحكـ .
كىذا ما جعؿ ىذه الشكاية مف كجية نظر الخاضع لمضريبة غير ذات جدكل
لقبكؿ مسطرة االسترداد المقركنة بالمقاصة كفؽ المادة

 237مف المدكنة العامة

لمضرائب ،كىناؾ مف يعيب عمى إدارة الضرائب تجاىميا لمعديد مف المطالبات
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كالشكايات كعدـ رغبتيا في التراجع عف ق ارراتيا أك عمى األقؿ تعديميا خصكصا بعد
إلغاء المصالح المكمفة بالمنازعات اإلدارية كاسناد مياميا كاختصاصاتيا

إلى

المصمحة المكمفة بالكعاء أك المراقبة في إطار ما يسمى بكحدة الشخص

كازدكاجية

المياـ أم أف المفتش الذم قاـ بربط الضريبة أك مراقبتيا ىك مف يقكـ بالبت في كؿ
منازعة تتعمؽ بيا حتى تككف ىناؾ مسؤكلية كاممة .
التساؤؿ الذم يطرح في إطار اآلثار المترتبة ،ىك ىؿ تعتبر المطالبة أك
التشكي في حد ذاتيا مطالبة لممنازعة أك أنيا تتحكؿ إلى ذلؾ بعد مركر أجؿ جكاب
اإلدارة بالرفض الضمني أك الصريح ،كىؿ النزاع في حد ذاتو يبدأ مف حيث
العممية القضائية أك اإلدارية  ،أك أف أثار المطالبة ال يمكف حصرىا في
النزاعية ،كانما يمكف أف تبدأ مف المطالبة لمتسجيؿ في الجداكؿ

تبدأ
الحالة

الضريبية -غير

التصريحية  -أك إدراج المطالبة في إطار الكاجب الضريبي الذم يجب أف تنعت بو
الضريبة .
إذا لـ يقبؿ الخاضع لمضريبة القرار الصادر عقب بحث مطالبتو جاز لو رفع
األمر إلى المحكمة داخؿ أجؿ الثبلثيف يكما المكالية لتاريخ تبميغ

المقرر .كاذا لـ

 6أشير المكالية لتاريخ المطالبة جاز

كذلؾ لمخاضع

تجب اإلدارة داخؿ أجؿ

لمضريبة الطالب رفع طمب إلى المحكمة المختصة داخؿ أجؿ الثبلثيف يكما المكالية
لتاريخ انصراـ أجؿ جكاب اإلدارة الضريبية,
كفي ىذا اإلطار تثار إشكالية التبميغ كما يستتبعيا مف آثار سمبية عمى
العممية خاصة في حالة تعذر التبميغ كعدـ إثبات ذلؾ مف طرؼ اإلدارة لكف ىؿ عدـ
تقديـ الدعكل خبلؿ ىذا األجؿ المحدد يسقط الحؽ في إثارتيا كلك بعد مركر األجؿ.
كقد تعامؿ القضاء مع إثبات احتساب آجاؿ التبميغ عف طريؽ كسائؿ

اإلثبات

المنصكص عمييا قانكنا كالتي تبقى عمى عاتؽ اإلدارة الضريبية التي يجب أف تبرر
تاريخ تكصؿ الخاضع لمضريبة بما يفيد جكابيا عف المطالبة كاال انتقؿ العبء عمى
الخاضع لمضريبة في حالة كحيدة كىي تبرير تاريخ إيداع المطالبة مف أجؿ احتساب
األجؿ المطمكب.
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الم طمب السادس :مساطر التحقيق في المطالبة اإلدارية وأىميتيا في
تسوية المنازعات الجبائية
إف الغاية المتكخاة مف مسطرة المطالبة اإلدارية ىي التعجيؿ في البت في
النزاع كاخبار المعني باألمر بقرار اإلدارة حتى يتأتى ليذا األخير إما التخمي عف
مطالبتو في حالة اقتناعو بجكاب اإلدارة أك رفعو لمنزاع أماـ القضاء في حاؿ العكس.
كتمتاز المرحمة اإلدارية في المنازعات الجبائية بأىمية قصكل لما ليا مف مزايا عمى
اإلدارة كالممزـ مف جية كعمى القضاء مف جية أخرل.
الفرع األول :مسطرة المطالبة
إف تقديـ المطالبة أماـ اإلدارة الضريبية تستمزـ مجمكعة مف اإلجراءات
كالضكابط تتمثؿ أساسا في مكضكعيا كشكميا.
الفقرة األولى :موضوع المطالبة وشكميا(محل المطالبة وصيغتيا القانونية)
البند األول :موضوع المطالبة

يمكف التمييز بيف ثبلثة أنكاع مف المطالبات:

-1المطالبات التي تشمؿ إصبلح كمراجعة الخطأ أك األخطاء التي ارتكبتيا اإلدارة
الضريبية
-2المطالبة باإلستفادة مف حؽ منصكص عميو بنص تشريعي أك تنظيمي
-3المطالبات التي ييدؼ مف كرائيا المكمؼ إعادة النظر في ضريبة فرضت عميو
كىي غير مطابقة لنص قانكني أعمى درجة منو,
ففي النكع األكؿ يستعممو الممزـ قصد تصحيح الخطأ أك األخطاء التي
اشتممت عمييا الضريبة التي فرضت عميو ،كما لك فرضت عميو الضريبة مرتيف أك
فرضت عميو خطأ أك أدل مبمغا زائدا ال يطابؽ المبمغ الحقيقي لمضريبة ،فإذا اتضح
لئلدارة الضريبية أنيا ارتكبت خطأ في تحديد أساس الضريبة كسعرىا كاف عمييا
تصحيح الخطأ ،أما إذا كاف الممزـ قد أدل مبمغا مستحقا عمى أسس خاطئة يمكنو
أف يطالب باسترجاع المبمغ الضريبي الذم دفعو كامبل أك جزئيا.
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أما في إطار النكع الثاني كالثالث مف المطالبات فإف الممزـ يستفيد مف حؽ
نص عميو القانكف سكاء تعمؽ األمر بالقانكف المنظـ لمضرائب أك بمقتضيات قانكنية
مكازية كقكانيف اإلستثمارات (ميثاؽ اإلستثمارات).أك في نص اتفاقية ضريبية ثنائية
أك متعددة األطراؼ ،ففي ىذه الحاالت يطالب الممزـ بإسقاط الضريبة كميا أك جزئيا
كيستردىا إذا كاف قد دفع مبمغ الضريبة.
الفرع الثاني :األشخاص المؤىمون لممارسة حق المطالبة
يتكلى الممزـ المعني باألمر تقديـ المطالبة مباشرة إلى اإلدارة الضريبية أك مف
ينكب عنو كفي حالة الككالة يعفى مف تقديميا كؿ مف يفترض القانكف كجكدىا لدييـ
كالمحامكف كالمكثقكف إذا تعمؽ األمر بشخص معنكم يقدـ الطعف اإلدارم الشخص
المخكؿ لو اتخاذ الق اررات باسـ الشخص المعنكم(كالرؤساء كالمديركف
كالمسيركف ،)...كمسألة الككالة ليست ليا قيمة تذكر ماداـ أف المطالبة تكجو عف
طريؽ البريد ،كيجب أف تقدـ المطالبات بصفة فردية باسـ المكمؼ المعني مباشرة
بالضريبة .كتكجو المطالبات كما أشرنا إلى ذلؾ سابقا لمدير الضرائب كما يمكف أف
تكجو لممديريف الجيكييف لمضرائب.
الفرع الثالث :إجراءات التحقيق ونتيجتو
تمر مسطرة المطالبة بإجراءات أخرل تتعمؽ بإجراءات التحقيؽ كتنصب حكؿ
دراسة الكثائؽ كالكسائؿ القانكنية ،كذلؾ يستتبع األمر إجراءات التحريات ،ثـ
المقاصة كتختتـ بالكصكؿ إلى نتيجة لمتحقيؽ.
الفقرة األولى :إجراءات التحقيق

البند األول :دراسة الوثائق والوسائل القانونية
يباشر المفتش دراسة الكقائع المرتبطة بالمطالبة المقدمة لمكقكؼ عمى أىمية
الكقائع  ،كما يتكلى دراسة الكسائؿ القانكنية التي يستند إلييا الطمب كالتأكد مف مدل
مطابقتيا لمنصكص التشريعية كالتنظيمية ،كمف مدل تأثير الدالئؿ كالبيانات المقدمة
عمى المنازعة الضريبية محؿ المطالبة.

البند الثاني :إجراءات التحقيق
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يكاصؿ المفتش إجراءات التحريات قصد استكماؿ عممية التحقيؽ كأف
يستدعي الممزـ بالضريبة مف أجؿ الحصكؿ عمى معمكمات جديدة كدالئؿ إضافية
كتقديـ محاسبتو ،كما يمكف إجراء جميع التحريات الضركرية عمى ضكء الكثائؽ
كالبيانات كالمعمكمات المتكفرة سكاء بعيف المكاف أك بمقرات األشخاص الطبيعييف أك
المعنكييف الذيف ليـ عبلقة بالممزـ كاألبناؾ كالمقاكالت كاإلدارات التي يتعامؿ معيا.
البند الثالث :المقاصة
أحيانا يطمب الممزـ بإسقاط ضريبة أك التخفيض منيا في إطار المطالبة أك
طمب استرداد الضريبة إجراء مقاصة

 compensationبيف مبمغ اإلسقاط أك

اإلسترداد المقرر لفائدة الممزـ كبيف المبمغ الذم ما زاؿ مدينا بو بسبب نقص أك
إغفاؿ في تحديد كعاء أك حساب الضريبة تـ اكتشافو أثناء عممية التحقيؽ.
كلعممية المقاصة شركط:
أف ال يطاؿ الفترة التي لكحظ فييا النقصاف أك اإلغفاؿ /التقادـ الرباعيأف ال ينازع الطالب في اإلغفاؿ أك النقصاف المبلحظكعميو فإف عممية المقاصة ىي الفرؽ بيف ما سيستفيد منو الطالب مف
تخفيض عف الضريبة كبيف ما لكحظ مف إغفاؿ أك نقصاف في ق ارراتو شريطة أف ال
ينازع في ىذا اإلغفاؿ أك النقصاف ،أما إذا نازع في ذلؾ فإف اإلدارة الضريبية تباشر
اإلسقاط أك التخفيض أك االسترداد الناتج عف الطمب ،ثـ تتكلى بعد ذلؾ تصحيح
اإلغفاؿ أك النقصاف المبلحظ في إطار المسطرة المتعمقة بالتصحيح.
الفرع الرابع  :الجية المخولة بالتحقيق واتخاذ القرار
الفقرة األولى :الجياز المكمف بالتحقيق
تتكمؼ بالدراسة كالتحقيؽ في الشكاية ،المصمحة الجيكية لمكعاء الضريبي
التابعة لممديريات الجيكية المتكاجدة بالمممكة كذلؾ ابتداء مف مارس

 ،2006كقبؿ

ىذا التاريخ كانت ىذه الميمة مكككلة لجياز داخؿ ىذه المديريات يسمى المصمحة
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الجيكية لممنازعات اإلدارية كىي المصمحة التي كثر الحديث بشأنيا ،في الفقو بيف
مؤيد كمعارض ،حكؿ استقبلليا عف الكعاء.
كقد اعتبر بعض المحمميف كجكد مصمحة مستقمة لممنازعات الضريبية ضمانة
أساسية لمممزميف بحيث أف المفتش الذم أسس الضريبة ال يمكنو أف يككف طرفا
كحكما في نفس الكقت ،إضافة إلى أف مف شأف ذلؾ تحقيؽ المزايا التالية :
تحسيف عبلقة اإلدارة بالممزميف ؛تحسيف عمؿ اإلدارة كمردكديتيا ؛سرعة تسكية الشكايات ؛البت في الشكايات بأقؿ التكاليؼ كبنزاىة أكثر.كفي إطار اإلصبلحات المتعمقة بإعادة ىيكمة األجيزة المككنة لئلدارة الجبائية
التي ابتدأت منذ  ،2006تـ إدماج المصمحة الجيكية لممنازعات اإلدارية في الكعاء
الضريبي كذلؾ بيدؼ إيجاد مخاطب كحيد يمجأ إليو الممزـ كالمتمثؿ في شخص
المفتش الذم يتكلى تأسيس كتصفية الضرائب باإلضافة إلى القياـ بتصحيح األخطاء
التي قد يرتكبيا ك البت في المطالبات المعركضة عميو ككنو يتكفر عمى الممفات
الخاصة بالممزميف التابعيف لو.
كيعتبر عبئ اإلثبات ىك بيت القصيد بالنسبة لممنازعات الجبائية ،فالقاعدة
العامة التي نشأ عمييا الفقو كالقانكف بصفة عامة ىي «الحجة عمى مف ادعى» أم
أف اإلثبات يقع عمى كؿ مف طالب بحؽ أك شيء كعميو فيتـ التحقيؽ في المطالبة
بدراسة اإلثباتات المدلى بيا كيمكف استدعاء الممزـ المعني باألمر عبر مراسمتو إف
اقتضى الحاؿ لبلستفسار كالتكضيح ككذا تقديـ األدلة التي يراىا المفتش ضركرية.
كيبدم ىذا األخير رأيو في ىذه المطالبة كاالستنتاج الذم خمص إليو مكضحا ما يراه
مناسبا في مآليا .كبعد ذلؾ يحيؿ الممؼ عمى الجية المختصة التخاذ القرار
المناسب.
كتجدر اإلشارة إلى أف المطالبة سيؼ ذك حديف فيي ضمانة لحقكؽ الممزـ
كفي نفس الكقت تضمف حقكؽ اإلدارة في حالة عدـ قياـ الممزـ بالتزاماتو ككاجباتو
بكضع إق ارراتو كتصاريحو.
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الفقرة الثانية :الجياز المكمف باتخاذ القرار
تعكد سمطة اتخاذ القرار إلى المدير العاـ لمضرائب بتفكيض مف كزير المالية
كالذم يفكض بدكره ىذه السمطة إلى مكظفيف آخريف تحت سمطتو كنائبو أك رئيس
القسـ أك المدير الجيكم أك رئيس مصمحة الكعاء أك رئيس التقسيـ التي تتكاجد خارج
المديرية كذلؾ في إطار تقريب اإلدارة مف المكاطف .إال أف ىذا التفكيض يبقى في
حدكد مبالغ معينة.
يبلحظ في مكضكع البت في المطالبة مف طرؼ اإلدارة الجبائية أف المشرع لـ
يمزميا عمى اتخاذ قرار في أجؿ معيف كلكنو لـ يترؾ الممزـ في انتظار رد اإلدارة
عمى مطالبتو مدة ال متناىية بؿ نص صراحة عمى أنو إذا لـ ترد اإلدارة أك إذا لـ
يقبؿ الخاضع لمضريبة القرار الصادر عف ىذه األخيرة داخؿ أجؿ الستة (  )6أشير
المكالية لتاريخ المطالبة جاز لو رفع طمبو إلى المحكمة المختصة داخؿ أجؿ الثبلثيف
 235ك  243مف المدكنة العامة

( )30يكما ألجؿ الجكاب (طبقا لممادتيف
لمضرائب).

كرغـ عدـ إلزاـ المشرع تعميؿ قرار اإلدارة ،فإف ىذه األخيرة بدأت منذ مدة في
تسبيب ق ارراتيا خاصة مف الناحية القانكنية ،كىذا التكجو مف شأنو أف يعزز
الضمانات التي يكفرىا تعميؿ اإلدارة لق ارراتيا خاصة بعد إنشاء المحاكـ اإلدارية،
ماداـ التعميؿ يعتبر شرطا شكميا في القرار اإلدارم ،كذلؾ مف أجؿ تسييؿ الرقابة
عمى أعماؿ اإلدارة باعتبار أف رقابة األسباب أحد األسمحة الرئيسية لمقضاء.
كالجدير بالذكر أف التظممات المقدمة أماـ اإلدارة الضريبية تعرؼ ارتفاعا سنة
بعد أخرل ،مما يؤدم إلى تزايد مخزكف الممفات مع قمة المكارد البشرية كتشعب
المياـ المكككلة لممفتشيف كىك ما

يؤثر بشكؿ مباشر عمى الفصؿ فييا ،كىذا لف

يككف إال سببا في ضياع حقكؽ الخزينة كحقكؽ الممزـ الذم يرل في ىذا التأخير
شططا سمطكيا اتجاىو كمضيعة لكقتو كاضافة مصاريؼ جديدة عميو ،مما قد يؤدم
إلى عدـ إخبلصو في صدؽ إق ارراتو كبالتالي احتراؼ التيرب الضريبي.
كمف جية أخرل يعتقد أغمب الممزميف بأف معالجة المنازعات الجبائية مف
طرؼ اإلدارة تتـ بعقمية تحكميا المناشير كالمذكرات التفسيرية أكثر مف اعتمادىا
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عمى النصكص القانكنية التي لـ تنظـ جميع الحاالت
التساؤؿ عف الجدكل مف الشكاية أك التظمـ

 ،كفي ىذا الصدد يطرح

اإلدارم ،ما لـ يمزـ المشرع اإلدارة

بالجكاب ؟
كلتجاكز ىذه اإلشكالية ،قامت اإلدارة المركزية لمضرائب ىذه السنة ( )2011
بإعطاء تعميماتيا لممديريات الجيكية لمقياـ بحممة لمبت في جميع الممفات القديمة،
أما فيما يخص الشكايات المعركضة حديثا ،فيجب أف ال يتجاكز أجؿ البت فييا
ثبلث شيكر .كتيدؼ ىذه اإلجراءات  -التي جاءت في سياؽ التطكرات كالتحكالت
التي تفرزىا اإلكراىات الدكلية  -إلى إعادة بناء العبلقة بيف اإلدارة كالمتعامميف معيا
عمى أسس كقيـ كسمككيات جديدة تتجو نحك إرضاء الممزـ ،كخمؽ عبلقات متكازنة
تتجاكز مفاىيـ االنغبلؽ كالتعتيـ كتكريس القطبية اإلدارية لتنفتح عمى المفاىيـ
الجديدة لدكلة الحؽ كالقانكف.
كىناؾ قنكات لمصمح تمجأ إلييا اإلدارة لتخفيؼ العبء عمى القضاء كالحيمكلة
دكف إغراقو بالقضايا الضريبية ،كاليدؼ منيا حؿ المنازعات في الضرائب أك الرسكـ
التي فرضت بشكؿ قانكني عبر تخفيض جزئي لمبمغيا األصمي أك لجزء مف
الزيادات كغرامات التأخير يرضي طرفي النزاع كيمتزـ عمى إثره الممزـ بأداء ما تبقى
بذمتو كعدـ رفع النزاع أماـ أم لجنة أك قضاء إدارم .كغالبا ما تشمؿ ىذه الحمكؿ
الضرائب التي تككف مبالغيا مرتفعة .كما أنيا تشمؿ تقديرات القيـ العقارية المفكتة
كالكاجبات التكميمية في حالة نقصاف ثمف البيع ثـ الضرائب الناتجة عف مسطرة
الفحص.
تجدر اإلشارة إلى أف رفع المطالبة أماـ اإلدارة ال يحكؿ دكف المجكء إلى
التحصيؿ ،سكاء أكاف التحصيؿ رضائيا أـ جبريا كبالتالي يصعب عمى الممزـ تقبؿ
القاعدة المتداكلة ’‘ادفع كاشتكي ’‘ خصكصا حينما يعتقد الممزـ أف مبمغ الضريبة
يفكؽ مقدرتو التكميفية أك فرضت خطأ .كحتى إف دفع مبمغ الضريبة مكضكع النزاع
كاستجابت اإلدارة لطمبو ،فإنو يجد صعكبات السترداد المبمغ ،نظ ار لتعقيدات إجراءات
االسترجاع كثقميا كفي أحسف الحاالت ال يسترد إال المبمغ األصمي ،أما الغرامات
الناتجة عف التأخير في األداء فيجب أف يقدـ طمبا منفصبل السترجاعيا ،خبلفا
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لمقكانيف الفرنسية كالمصرية التي أقرت زيادة عمى استرداد المبمغ الذم دفعو ،إضافة
فكائد لتعكيضو عف الضرر الذم تكبده كفقا لنسبة فائدة يحددىا القانكف سنكيا أك بناء
عمى نسبة الفائدة المطبقة بيف األشخاص في الحاالت العادية.
لكف يمكف لمممزـ بالمكازاة مع تقديمو لممطالبة أف يطمب مف الطرؼ المكمؼ
بالتحصيؿ إيقافا مؤقتا لتنفيذ استخبلص المبمغ الضريبي المترتب عميو حتى يتـ البت
في مطالبتو كىك حؽ استثنائي متكقؼ عمى ضمانات تعادؿ أك تفكؽ الديف
الضريبي.
كما أنو يجكز لمقابض المكمؼ بالتحصيؿ أف يتبع أسمكب المقاصة الذم
نصت عميو المادة  237مف المدكنة العامة لمضرائب فيما يتعمؽ بالضريبة أك الرسـ
المعني بيف اإلسقاط المبرر كتمؾ التي ال يزاؿ الخاضع لمضريبة مدينا بيا كىذه
الحالة تتـ عندما يككف الممزـ قد أدل مبمغ الضريبة المتنازع حكليا مسبقا .
الفقرة الثانية :نتيجة التحقيق
بعد إجراء التحقيؽ الذم يباشره مفتش الضريبة  ،كبعد دراسة الطمب يبدم ىذا
األخير برأيو بشأف المطالبة مف الناحية الشكمية كالمكضكعية ثـ يرفع تقرير بشأنو
معمؿ إلى الجية المختصة (المدير الجيكم أك المدير العاـ)التخاذ القرار النيائي
بشأنو عمى ضكء نتيجة التحقيؽ إما باإليجاب أك الرفض ،كبعد اتخاذ القرار النيائي
مف طرؼ الجية المختص ة (اإلدارة الضريبية) كتعميمو يتـ تبميغو إلى الخاضع
لمضريبة المعني باألمر.
كنشير إلى أف المشرع لـ يمزـ في مكضكع البت في الشكاية مف طرؼ اإلدارة
الضريبية عمى اتخاذ ق ارراتيا النيائية في آجاؿ محددة  ،كبالمقابؿ منح لمخاضع
لمضريبة إمكانية رفع القضية أماـ المحكمة المختصة في حالة إذا لـ ترد اإلدارة عمى
شكايتو خبلؿ الستة أشير المكالية لتاريخ تقديـ المطالبة .كذلؾ داخؿ الشير الذم
يمي انصراـ الجكاب(  6أشير)  ،أما إذا حصؿ تبميغ الممزـ بقرار اإلدارة فمو كذلؾ
مدة شير يحتسب مف تاريخ تبميغو القرار لكي يرفع النزاع أما المحكمة.
أما في الضرائب كالرسكـ المحمية فكانت الفقرة الثالثة مف المادة  16مف قانكف
 30-89المحدد بمكجبو نظاـ الضرائب المستحقة لمجماعات المحمية كىيئاتيا عمى
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أنو بعد التحقيؽ في طمب المراجعة يبمغ األمر مقرره إلى الخاضع لمرسـ أك الضريبة
في رسالة مكصى بيا مع إشعار بالتسمـ داخؿ أجؿ ثبلثة أشير مف تاريخ تسمـ طمب
المراجعة  ،كيعتبر عدـ صدكر مقرر داخؿ ىذا األجؿ بمثابة رفض لطمب المراجعة
الفرع الخامس  :أىمية المطالبة اإلدارية في تسوية النزاعات الجبائية
تعتبر المطالبة اإلدارية آلية بديمة لتسكية النزاعات الجبائية ،كتتسـ بالسيكلة
مف حيث إجراءاتيا كشكمياتيا كباالقتصاد في كقتيا كتكاليفيا ،كقد كانت غاية
المشرع األساسية مف إقرارىا كفرض إلزاميتيا خمؽ حكار مباشر بيف اإلدارة كالممزـ،
لتمكيف ىذا األخير مف عرض مكقفو كخبلفو مع اإلدارة مقابؿ تمكيف ىذه األخيرة مف
إجراء مراقبة ﺫاتية عمى عمميا كتدارؾ أخطائيا بما يصحح المراكز القانكنية لمممزـ أك
إقناعو بصحة الضريبة المتنازع فييا مف جية ،كتسكية الخبلفات الناشئة بيف الممزـ
كاإلدارة في مراحميا األكلى ،كبالتالي تخفيؼ العبء عمى القضاء ك كضع حد لتراكـ
القضايا الجبائية أماـ المحاكـ مف جية أخرل.
كعمكما تشكؿ المنازعة الجبائية مرصدا لطرؽ عمؿ اإلدارة ،ككذلؾ لمستكل
جكدة أداء مكظفييا ،كما ترصد سمكؾ الممزـ كمدل درجة فيمو كانخراطو في
الضريبية ،كىي أيضا مف أىـ العناصر لتقييـ عمؿ اإلدارة كمدل تقبمو مف طرؼ
المتعامميف معيا.
فاإلدارة الضريبية في إطار القياـ بكظيفتيا تبقى ممزمة باحتراـ مبادئ التبسيط
كالمساكاة التي يجب أف تميز عبلقتيا مع الخاضع لمضريبة كفي نفس الكقت حريصة
عمى تأميف المداخيؿ الجبائية لمدكلة  ،كيترتب عف المطالبة اإلدارية جممة مف المزايا
سكاء بالنسبة لمممزـ أك اإلدارة أك القضاء ،كيمكف اإلشارة إلى أىميا في ما يمي :
الفقرة األولى  :أىمية المطالبة اإلدارية بالنسبة لمممزم
تكفؿ المطالبة التمييدية لمممزـ العديد مف المزايا التي قد ال تتكفر في غيرىا
مف المطالبات أماـ المجاف الضريبية أك أماـ القضاء كمف ىذه المزايا المرجع:
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الحفاظ عمى خصكصية النزاع كحصره بيف الممزـ كاإلدارة في إطار حكار مباشر،بحيث ال تتدخؿ جيات أخرل كما ىك الشأف في المنازعة القضائية أك المنازعة أماـ
المجاف.
االقتصاد في التكاليؼ بحيث ال تتطمب المطالبة اإلدارية أداء أية رسكـ ك المؤازرة محامي أك خبير.
التعامؿ المرف لئلدارة مع شكايات الممزميف بخبلؼ الدعكل الضريبية التي تتطمباستيفاء مجمكعة مف الشركط تحت طائمة عدـ القبكؿ.
كجكد مصالح خارجية لممديرية العامة لمضرائب بمختمؼ مناطؽ المغرب في إطارسياسة القرب كتفكيض اختصاص البت في المنازعة ليذه المصالح يضمف لمممزـ
مزية القرب كالسرعة في معالجة مطالبتو.
الفقرة الثانية  :أىمية المطالبة بالنسبة لإلدارة والقضاء
بالنسبة لئلدارة :
ال تقتصر مزايا المطالبة اإلدارية عمى الممزـ كحده بؿ تشمؿ اإلدارة كذلؾ بحيث
تضمف ليا:
اإللماـ بجميع العناصر المفيدة في تحديد كعاء الضريبة كفرضيا كتصفيتيا.تصحيح األخطاء القانكنية كالكاقعية التي قد تشكب عممية الفرض الضريبي فيحالة تأكدىا مف كجكد كسائؿ إثبات جدية.
تفادم صدكر أحكاـ قضائية ضدىا مف خبلؿ عمميا عمى تصحيح األخطاءكتسكية النزاعات في مراحميا األكلى.
تحسيف العبلقة مع الممزـ كخمؽ جك مف الثقة يجعؿ ىذا األخير يبادر إلىالمساىمة في تمكيؿ النفقات العمكمية تمقائيا.
أما بالنسبة لمقضاء :
إف تفعيؿ المطالبة اإلدارية كآلية لتسكية النزاعات الجبائية ليا انعكاسات
إيجابية كذلؾ عمى القضاء:
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فمف جية أكلى تقكـ المطالبة اإلدارية بدكر «المصفاة» لمطعكف بحيث ال يصؿمنيا الى القضاء سكل تمؾ التي يككف فييا الخبلؼ منصبا عمى مسائؿ
قانكنية دقيقة ،مما يساىـ في تقميؿ المنازعات التي تحاؿ إلى الؽ لقضاء؛
 كمف جية أخرل تساىـ المطالبة اإلدارية في تحديد إطار الخبلؼ لمقاضيكحصره في الجانب الذم لـ تتمكف اإلدارة مف حسمو كتعطي صكرة كاضحة لممحكمة
عف جميع جكانب الخبلؼ.
المبحث الثاني :الطعن اإلستعطافي
الطعف االستعطافي ىك الطمب الذم يقدمو الممزـ بالضريبة يمتمس فيو إلغاء
الغرامات كالزيادات المفركضة أك التخفيؼ جزئيا أك كميا منيا دكف منازعتو في
أساس الضريبة أك مبمغيا ،فالطمب االستعطافي كسيمة قانكنية كىك حؽ مف حقكؽ
الممزـ نص عميو المشرع المغربي مف خبلؿ القكانيف الضريبية (المادة

 52البند

الثاني مف القانكف الذم كاف ينظـ الضريبة عمى القيمة المضافة ،كالبند الثاني مف
المادة  114مف القانك ف الذم كاف ينظـ الضريبة العامة عمى الدخؿ حيث كانت
تنص عمى أف لمكزير المكمؼ بالمالية أك الشخص المفكض مف قبمو في نطاؽ
سمطنو التقديرية البت في الطمبات الرامية إلى اإلعفاء مف الجزاءات المالية المترتبة
عف بعض المخالفات  ،كالمادة

 53مف القانكف المنظـ آنذاؾ لمضريبة عمى

الشركات ) ،قبؿ اعتماد المدكنة العامة لمضرائب كجاءت ىذه األخيرة لتؤكد عمى
ىذا الحؽ مف خبلؿ نصكص قانكنية كاضحة.
المطمب األول :أنواع التظمم االستعطافي
إف الممزـ الذم يريد أك يسعى إلى الحصكؿ عمى عطؼ اإلدارة يمكنو أف يقدـ
شخصيا طمبا استعطافيا ،كما يمكف تقديمو مف طرؼ القابض المكمؼ باالستخبلص .
الفرع األول :الطعن االستعطافي المقدم من طرف المكمف بالضريبة
في ىذا النكع مف االستعطاؼ يكجو الممزـ بالضريبة طمبو يمتمس مف اإلدارة
الضريبية إعفاءه مف الغرامات كمختمؼ الجزاءات بصفة كمية ،كبذلؾ فإف طمب
االستعطاؼ يستيدؼ الضريبة ال في أصميا أك أساسيا كال في مبمغيا كلكف في
تكابعيا كأف تخفؼ عنو الضريبة كالجزاءات المرتبطة بيا بصفة جزئية مراعاة
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لظركفو الصعبة ،كما يمكف أف يطمب تأجيؿ دفع الضريبة أك دفعيا في شكؿ أقساط
دكرية.
يمكف لمممزـ سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا أف يتقدـ بطمب استعطافي
إلى اإلدارة الضريبية بيدؼ إبرائو الجزئي مف الديف أك تأجيؿ دفع الضريبة أك
تقسيميا  ،كما يمكف لمكزير المكمؼ بالمالية أك الشخص الذم يفكض إليو ذلؾ
اإلبراء أك التخفيؼ مف العبلكات كالغرامات كالذعائر كىك ما تـ تقريره في النصكص
التشريعية الجارم بيا العمؿ (المادة  236البند الثاني مف المدكنة العامة لمضرائب
،ثـ المادة  162مف قانكف جبايات الجماعات المحمية).
كيكتسي الطعف االستعطافي أىمية بالغة لككنو كسيمة كثيرة االستعماؿ مف
طرؼ الممزميف خاصة كأف إجراءات البت في المنازعات الجبائية تتسـ بالبطء
كالتعقيد كالتأخير ،كما ىك الشأف في الطعكف المتعمقة بالمطالبات أك الشكايات .أما
نطاؽ الطعف االستعطافي فيشمؿ أنكاع معينة مف الضرائب كالضرائب المباشرة كال
يمتد إلى غيرىا مع استثناء الضريبة عمى القيمة المضافة.
كالطعكف االستعطافية تمعب دك ار ميما في فض المنازعات الجبائية كتشكؿ
نسبة كبيرة مف الطمبات الكاردة عمى اإلدارة الضريبية مما دفع بالتشريعات الضريبية
بأف تكلييا أىمية خاصة  ،كمع ذلؾ فإ ،الممزـ بالضريبة يقتصر استعطافو فقط عمى
الجزاءات أك الغرامات الضريبية دكف مناقشة أساسيا.
غير أف المشرع الفرنسي منح الممزـ بالضريبة إمكانية مناقشة المبمغ األصمي
لمضريبة مف خبلؿ الطعكف االستعطافية ،كمف ىذا المنطمؽ فإننا ال نرل مانعا في
منح الممزـ المغربي ىذه اإلمكانية ،خاصة كأنو يبلحظ أحيانا أف بعض الزيادات
كالغرامات قد تتجاكز المبالغ األصمية بكثير حدكدىا المعقكلة إضافة إلى أف بعض
الممزميف قد يعرفكف ظركؼ معسرة ال تسمح ليـ بأداء المبالغ األساسية التي ىي في
ذمتيـ عمى أف يتـ دراسة كمعاينة ىذه الحاالت بكؿ جدية كمكضكعية.
الفرع الثاني :الطعن االستعطافي المقدم من طرف القابض

لقد حمؿ قانكف  15-97بمثابة مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية المسؤكلية

لممحاسبيف المكمفيف بالتحصيؿ إذا ترككا أجؿ التقادـ يمر دكف القياـ بإجراء التحصيؿ
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أك إذا شرعكا فييا ثـ تخمكا عنيا إلى أف تقادمت الديكف (المادة  125مف ـ.ت.د.ع
) ،فيتحممكف مف ماليـ الخاص دفع المبالغ غير المحصمة إذا كصؿ عمييا أجؿ
التقادـ  .فاألصؿ أف المبالغ التي تؤدل لفائدة الدكلة سكاء مف مصدر جبائي أك غير
جبائي ،يجب أف تدفع  ،كال يمكف لممكظفيف الذيف ينكبكف عف اإلدارة أف يتنازلكا عف
شيء منيا لفائدة األفراد كالييئات الخاصة،ألف ىؤالء المكظفيف ليسكا إال ككبلء عف
اإلدارة  ،كال يحؽ ليـ التنازؿ عف شيء مف الحقكؽ مثؿ بقية المتصرفيف باسـ غيرىـ
كيمكف لممحاسبيف دفع ىذه المسؤكلية مف خبلؿ تقديـ طمب استعطافي يمتمسكف فيو
ذلؾ ،كقد نصت المادة  126مف مدكنة التحصيؿ عمى أنو "إذا لـ تفض جميع طرؽ
التنفيذ عمى أمكاؿ المديف ك عند االقتضاء عمى شخصو إلى تحصيؿ الديكف
العمكمية،يقترح إلغاء ىذه األخيرة بمبادرة مف المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ ".
كتتعدد األسباب التي تحكؿ دكف تمكيف المحاسبيف مف االستخبلص نذكر منيا:
 عجز المديف عج از تاما عف الكفاء بالديف الضريبي نظ ار لظركفو المعسرة تمكيف المديف مف تيريب أمكالو بشكؿ يحكؿ دكف الحجز عمييا أك لعدـ كجكدىاأصبل.
 فقداف أك كفاة الممزميف المعينيف في جدكؿ التحصيؿ.كقد نصت المادة  126مف نفس القانكف عمى أنو " إذا لـ تفضي جميع طرؽ
التنفيذ عمى أمكاؿ المديف كعند االقتضاء عمى شخصو إلى تحصيؿ الديكف العمكمية
يقترح إلغاء ىذه األخيرة بعبارة مف المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ يتـ اقتراح إلغاء
الديكف غير القابمة لمتحصيؿ بكاسطة قكائـ معززة بالتبريرات الضركرية يمكف أف
تككف عمى الشكؿ التالي:
 محضر عدـ كجكد ما يحجز . محضر التفتيش. شيادة الغياب. شيادة العكف.يرفع الطمب االستعطافي إما مف طرؼ الممزـ بالضريبة أك مف طرؼ القابض
المكمؼ باالستخبلص.
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أقر المشرع المغربي إمكانية تقديـ طمب الطعف االستعطافي مف طرؼ القابض كىي
عبارة عف طمبات إجراء أك إعفاء مف المسؤكلية ،عمى الرغـ مف أف قابض الخزينة
المكمؼ باالستخبلص ممزـ بجباية المبالغ التي عيد إليو بتحصيميا ،كيتحمؿ مف
مالو الخاص دفع المبالغ التي تبقى في ذمتو عميو كيتعذر استخبلصيا لمضي المدة،
كعميو فإف القابض يمكف أف يتممص مف ىذه المسؤكلية بكسيمتيف:
إما بطمب تنزيؿ المبالغ الكاجبة لتعذر استخبلصياأك بطمب اإلعفاء مف المسؤكليةكفي ىذا السياؽ صدرت عف الخزينة العامة مذكرة بتاريخ  9غشت  1972تقر ىذه
اإلمكانية أم إمكانية التخمص مف المسؤكلية بالنسبة لمقابض.
-1تعذر اإلستخالصيتعذر أحيانا اإلستخبلص عمى القابض استخبلص بعض الضرائب رغـ
قيامو بكاجبو عمى أتـ كجو في سبيؿ استخبلصيا ،إما ألف المتابعة قد تمت بدكف
جدكل بسبب عجز المديف عج از تاما عف الكفاء لتمكنو مف تيريب أمكالو بشكؿ
يحكؿ دكف الحجز عمييا أك لعدـ كجكدىا أساسا
أك لعدـ كجكد الممزميف المقيديف في جداكؿ التحصيؿ لفقدانيـ أك لكفاتيـ مع مراعاةما ينص عميو القانكف في ىذه الحالة األخيرة.
كفي ىاتيف الحالتيف يقدـ طمبا لمجية المعنية بغية تنزيؿ الديف الجبائي مف حساباتو
لتكفر األسباب المذككرة آنفا  ،كعميو أف يثبت تعذر اإلستخبلص بمختمؼ الشكاىد
التي تبرر ذلؾ.
أما عكاقب الطمب اإلستعطافي المقدـ مف طرؼ القابض تبرئة ىذا األخير مف
المسؤكلية طالما ال يحرر الممزمكف الذيف يجب متابعتيـ إذا تغيرت ظركفيـ المعسرة
ما داـ أف التقادـ لـ يكتسب بعد ،كال يمنح ىذا اإلبراء إال لمدة سنة كاحدة كىك قابؿ
لمتجديد بناء عمى طمب الحؽ يقدمو القابض المعني باألمر.
 -2طمب اإلعفاء من المسؤوليةأحيانا قد يغفؿ القابض عف تقديـ طمب تنزيؿ أك طرح مبمغ الضريبة نتيجة
تعذر استخبلصيا في الكقت القانكني المحدد كتقديمو لمطمب دكف إثباتات ككثائؽ
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كشكاىد كمحاضر تثبت كتبرر استحالة االستخبلص حتى أصبح الديف الضريبي
متقادما كعمرت ذمة القابض بالمبمغ الكاجب ،فيصير القابض مسؤكال عنيا فيتـ تبرئة
ذمة القابض إذا ما كانت ىناؾ قكة قاىرة تسبب في تحميؿ ذمة القابض أك يقدـ
طمب في شكؿ إعفاء خاص مف الدفع إذا لـ تكف ىناؾ قكة قاىرة.

المطلب الثاني  :خصائص الطلبات االستعطافية
تتميز الطمبات االستعطافية بككنيا :
 ال تخضع لقكاعد شكمية معينة ال تخضع ألجؿ معيف لتقديميا ال يترتب عنو ا كقؼ إجراء التنفيذ ضد الممزـ.فالطمب االستعطافي يرفع في شكؿ رسالة عادية تتضمف البيانات البلزمة
لتحديد ظركؼ الممزـ المعسرة ك يمكف تكجييو إلى اإلدارة الجبائية في أم مرحمة مف
مراحؿ مسطرة فرض الضريبة مف أجؿ إعفائو الكمي أك الجزئي مف مبمغ الضريبة أك
الجزاءات كالغرامات ك الطمبات االستعطافية مفتكحة في كجو جميع الممزميف سكاء
قبؿ رفع النزاع إلى القضاء أك بعده ك يمكف تقديـ الطمب كذلؾ حتى لك تـ أداء
الديف الضريبي مف طرؼ الممزـ .كال بد مف اإلشارة أف تقديـ الطمب ال يترتب عنو
كقؼ إجراءات التنفيذ ضد الممزـ ،ك نفس الش مء أعده التشريع الفرنسي مف خبلؿ
المادة  247مف كتاب المساطر الجبائية (  )LPFإال أنو حدد بمقتضى نفس المادة
ثبلث شركط ك ىي :
 عسر الممزـ بالكفاء بالديف. الفاقة أك فقر الممزـ. أف تككف الضريبة مكضكع الطمب مباشرة.المطمب الثاني :مسطرة التحقيق في الطعون االستعطافية
تكجو طمبات االستعطاؼ أصبل إلى السمطة العميا في اإلدارة المختصة أم
اإلدارة الضريبية كالتي يجسدىا الكزير المكمؼ بالمالية ،إال أنو ليس ىناؾ ما يمنع
مف تفكيض كزير المالية لسمطة البت في التظممات االستعطافية إلى مكظفيف
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ساميف ،كغالبا ما يتعمؽ األمر بمدير الضرائب أك الخازف العاـ لممممكة كؿ في حدكد
اختصاصو.
كمف ىذا المنطمؽ يتـ البت في الطعكف االستعطافية في التجربة المغربية
عمى مستكل اإلدارة المركزية لمديرية الضرائب حتى كاف كانت الطعكف تقدـ أماـ
المديريات الجيكية  ،فيذه األخيرة تقكـ بدراسة الطمب كتبدم رأييا في ىذه الطعكف
كتحيميا عمى اإلدارة المركزية التخاذ القرار النيائي في شأنيا.
أما شركط تقديـ الطعكف االستعطافية فإف المشرع المغربي نص عمى أنيا
تخضع لقكاعد كاجراءات شكمية خاصة معينة يتقيد بيا الطاعف مما يفسر كثرة المجكء
إلى ىذه الكسيمة مف طرؼ الممزميف بالضريبة.
كعميو فإف الطعكف االستعطافية ال تخضع آلجؿ معيف لتقديميا بحيث أف
الطمب االستعطافي يقدـ في شكؿ رسالة تتضمف مجمكعة مف المعمكمات كالبيانات
يظير مف خبلليا الممزـ نيتو الصريحة بيذا الخصكص كتكضح ظركفو االقتصادية
المعسرة كيكجو إلى اإلدارة الجبائية طالما لـ يتقادـ الديف الجبائي حتى ال تمتبس
الطعكف االستعطافية بالطعكف النزاعية.
نشير إلى أف اإلدارة الضريبية ال تمتزـ بتعميؿ ق ارراتيا في ىذا الشأف نظ ار
لمطبيعة االستعطافية ليذه الكسيمة ،إال أف السؤاؿ المطركح ىك مدل قابمية ىذه
الق اررات لمطعف القضائي ،فمبدئيا أف ىذه الق اررات غير قابمة لمطعف أماـ القضاء ،إال
أنو في التشريعات المقارنة خاصة التشريع الفرنسي أجاز الطعف بالشطط في
استعماؿ السمطة في ىذه الق اررات عمى أساس أحد األسباب  ،كعدـ االختصاص ،
كعيب في الشكؿ كالخطأ في القانكف.

انًطهة األٔل ׃ انرحميك في انطهة االسرعطافي
حينما تتكصؿ اإلدارة الضريبية بالطمبات االستعطافية فإنو يتـ تقسيميا إلى
نكعيف
*النكع األكؿ ييـ األشخاص الطبيعييف.
*النكع الثاني ييـ األشخاص المعنكييف.
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إف التحقيؽ في الطمب االستعطافي المقدـ مف األشخاص الطبيعييف

يركز

عمى الكضعية المادية الشخصية لممشتكي ،خاصة الحالة االجتماعية كاالقتصادية
لمممزـ كعمره كمينتو كأعباءه العائمية كمداخيمو األخرل.
كما أف اإلدارة تأخذ في االعتبار حتى بقية أفراد عائمتو الذيف يقيمكف معو،
مف أصكؿ ك فركع  ،فتنظر إلى حالتيـ المادية ك إمكانية مساعدتيـ لو عمى الكفاء
بالضريبة ،بالرغـ مف طابعيا الشخصي.
أما بخصكص الطمب االستعطافي المقدـ مف األشخاص المعنكييف فإف
التحقيؽ في مكضكعو يستيدؼ معرفة الكضعية القانكنية لمشركة ،ككضعية متصرفييا
ك جميع مف يتحممكف معيـ بالتضامف أمر الكفاء بديكنيا.
كمف البدييي أف اإلدارة تسعى إلى معرفة الكضعية المادية لمشركة ،ك الحالة
التي كانت عمييا عند فرض الضريبة ،كلذلؾ فإنيا تطمب مف مفتشي الضريبة ،عدـ
االكتفاء بالكثائؽ المكتكبة المقدمة إلييـ ،بؿ تحثيـ عمى التنقؿ بأنفسيـ إلى عيف
المكاف ،لمبلحظة أحكاؿ الشركة ،ك تقديـ تقرير يأخذ في االعتبار المعطيات التي
كقفكا عمييا.
بالنسبة لمطمبات االستعطافية المتعمقة باإلعفاء الجزئي أك الكمي مف
الغرامات ،فيتكقؼ التحقيؽ فييا عمى معرفة سمكؾ الممزـ ،كمكاقفو مع مصالح
الضريبة أكال ،ككذا عمى معرفة كضعيتو المالية بعد ذلؾ.

انًطهة انصاَي  :انثد في انطهثاخ االسرعطافيح
يتـ البت في الطمبات االستعطافية في المغرب عمى مستكل اإلدارة المركزية
لمديرية الضرائب كاف كانت الطمبات تقدـ أماـ المديريات الجيكية  ،فيذه األخيرة تقكـ
بتجييز الممؼ كتبدم رأييا في الطمب كتحيمو عمى اإلدارة المركزية التي تعكد ليا
صبلحية اتخاذ القرار في شأنو مستعينا في ىذا الصدد باإلضافة إلى رأم المديرية
الجيكية التي قامت بتبميغ الممؼ برأم لجنة الطمبات االستعطافية.
إف البت في الطمبات االستعطافية يدخؿ في إطار السمطة التقديرية لئلدارة
الجبائية ،فقد تصدر ق ار ار في شأنيا إما بقبكؿ الطمب فتخفض مبمغ الضريبة أك
الجزاءات المرتبطة بيا كميا أك جزئيا ،كاما برفض الطمب
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 ،كفي كؿ ىذه الحاالت

فيي ليست ممزمة بتعميؿ ق ارراتيا كىكذا ففي بعض الحاالت فإف الممزـ يككف مستندا
إلى ظركؼ مادية عسيرة حقيقية فيرفض طمبو مف قبؿ السمطة المختصة ،رغـ
المبررات التي احتج بيا.
فتثار ىنا مشكمة ترتبط بمصير القرار الذم أصدرتو اإلدارة الجبائية ،فيؿ
يمكف لمممزـ أف يطعف فيو أماـ القضاء أـ أنو قرار محصف ضد أم مراقبة قضائية؟
فبغض النظر عف إمكانية إعادة تقديـ طمب استعطافي أخر أماـ اإلدارة الضريبية
طالما األجؿ القانكني قائـ فإنو أماـ سككت النص يتعيف الرجكع إلى المبدأ العاـ
لممشركعية الذم يأبى أف تككف ىناؾ ق اررات محصنة ضد أم مراقبة قضائية رغـ
مساسيا بحؽ مف الحقكؽ كنككف إذف في مجاؿ قضاء المشركعية التي تعتبر دعكل
اإللغاء صيغتو الطبيعية كيحؽ بالتالي لمطاعف أف يطالب عف طريؽ دعكل بإلغاء
القرار السمبي لكزير المالية.
كىك ما أكده القضاء الفرنسي حيث أجاز الطعف

بالتجاكز في استعماؿ

السمطة في ىذه الق اررات إذ استند إلى أحد األسباب الخطأ الفادح

في التقدير ،أك

االنحراؼ في الشكؿ أك المسطرة ،أك االنحراؼ في السمطة ليدؼ غير

المصمحة

العامة ،أك عدـ االختصاص  ،فمسألة الطعف في قرار اإلدارة أماـ القضاء مسألة
كاردة كاف كاف مآؿ نجاحو رىيف بصبلبة األسباب التي يستند إلييا الممزـ في دعكاه.
فاألمر ىنا يتعمؽ بالسمطة التقديرية التي خكليا القانكف لمكزير المكمؼ بالمالية
أك مف يفكض لو اختصاصو ،كلكف ىذا األمر ال يحد مف إمكانية الطعف في القرار
بالتجاكز في استعماؿ السمطة ألف أمر ىذا االختصاص يرتبط بمجاؿ المبلءمة التي
تطالو المراقبة القضائية لقاضي اإللغاء

ضمف ضكابط كشركط مف شأنيا ترشيد

ممارسة ىذه السمطة بعيدا عف كؿ تعسؼ أك انحراؼ .
فأماـ ىذه الكضعية التي تتسـ بحظكظ ضئيمة في نيج الممزـ

لمطعف في

القرار أماـ القضاء تبقى إمكانية مفتكحة أماـ الممزـ كىك التظمـ الرئاسي أك التسمسمي
لممكظؼ الذم أصدر القرار .كاذا كاف الرئيس اإلدارم ىك نفسو الذم أصدر

القرار

فميس ىناؾ ما يمنع مف تقديـ طمبات استعطافية جديدة تنصب عمى نفس الضريبة
كمما ظيرت كقائع جديدة غير تمؾ التي استند إلييا في طمبو األكؿ .
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كمف جانب آخر قد تتـ تسكية الخبلؼ الجبائي ،كنتيجة لمطمب االستعطافي،
بإبراـ صمح أك مصالحة بيف الطرفيف ( اإلدارة كالممزـ ) .كقد عرؼ الفصؿ 1098
مف قانكف االلتزامات كالعقكد الصمح بأنو " عقد بمقتضاه يحسـ الطرفاف

نزاعا قائما
أك

أك يتكقياف قيامو ،كذلؾ بتنازؿ كؿ منيما لآلخر عف جزء مما يدعيو لنفسو،

بإعطائو ماال معينا أك حقا" .فإذا كاف أسمكب الصمح ال يجكز مبدئيا المجكء إليو في
المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ كالضرائب مف ىذا النظاـ ،فيك أسمكب تدبير
المشرع في الضرائب الجمركية لتسكية النزاعات التي تنشأ بصددىا

أقره

حيث خكؿ

لممديرية العامة لمجمارؾ الحؽ في إبراـ مصالحة بشأف منازعة بينيا كبيف الممزـ.
كتتمتع المديرية العامة لمجمارؾ بسمطة تقديرية كاسعة في مكضكع الصمح أك
المصالحة مما يثير النقاش بصددىا ،فميا الحؽ أف تبرميا (أم المصالحة) قبؿ أف
ينشر النزاع أماـ القضاء أك بعد ذلؾ .فإذا أبرمتيا قبؿ صدكر الحكـ القضائي يعتبر
ذلؾ بمثابة سقكط الدعكل العمكمية كالدعكل المدنية معا أم سقكط حقكؽ المتابعة
الزجر ،فيكضع حد لممتابعات كاجراءات التقاضي كترفع اإلدارة الجمركية يدىا عمى
األشياء المحجكزة  ، Main levéأما إذا أبرمت المصالحة بعد صدكر الحكـ
القضائي فيمتد أثرىا إلى سقكط الدعكل المدنية فقط كتبقى آثار الدعكل العمكمية
قائمة.
خبلصة القكؿ فاإلدارة الضريبية ك عمى إثر الصبلحيات الممنكحة إلييا تبقى
ىي صاحبة القرار في قبكؿ أك رفض الطمبات االستعطافية ،لذلؾ فإنيا تبقى ضمانة
نسبية رىينة بالسمطة التقديرية لئلدارة الضريبية.
أما في الحاالت التي تستعمؿ فييا اإلدارة الجبائية حقيا في تصحيح األسس
الضريبية أك في إعادة تقكيـ األثمنة ك القيـ التي أدلى بيا الممزـ في إق ارره ،ك تبنت
أسسا جديدة غير تمؾ التي صرح بيا الممزـ فيعني ذلؾ أنيا شككت في األسس
المصرح بيا كدخمت في نزاع مفتكح مع الممزـ ،كعمى إثر ىذا فإنو ال يمكف تصكر
تقديـ مطالبة أماـ طرؼ يعتبر خصما ك حكما في نفس الكقت  ،ليذا أكجد المشرع
مسطرة أخرل يرفع فييا الطعف أماـ جية منفصمة عف اإلدارة كىي المجاف الضريبية
قبؿ طرح النزاع أماـ القضاء.
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المطمب الثالث :تقدير الطعون اإلدارية لممنازعات الضريبية
تعتبر المرحمة اإلدارة في فض المنازعات الجبائية بيف اإلدارة الضريبية
كالممزـ في غاية األىمية مف نظيرتيا في المرحمة القضائية لككف جؿ الممزميف
يفضمكف المجكء إلى اإلدارة الضريبية مباشرة خاصة كأف مختمؼ التشريعات الضريبية
المعاصرة تمزـ الممزميف بتقديـ طعف إدارم قبؿ المجكء إلى القضاء ،مف ىنا تبرز
الحمكؿ اإلدارية في فض المنازعات الجبائية  ،كمع ذلؾ تتخمؿ ىذه المسطرة في
إطار ىذه المرحمة مجمكعة مف اإلكراىات كالمشاكؿ التي تحكؿ دكف تحقيؽ
األىداؼ المتكخاة مف تطبيؽ ىذه الكسيمة.
الفرع األول :إيجابيات المسطرة اإلدارية لممنازعات الضريبية
لمسطرة المرحمة اإلدارية في فض المنازعات الجبائية بيف اإلدارة كالممزميف
أىمية بالغة  ،بحيث تساىـ في إيجاد الحمكؿ المناسبة كالمبلئمة لمطرفيف  ،كتدعـ
في كثير مف األحياف ضمانات الممزميف  ،مما يكضح عمى أف ىذه المسطرة تتميز
بمجمكعة مف المميزات كاإليجابيات.
أوال ،لكف أغمبية الممزميف بالضريبة يفضمكف سمكؾ المسطرة اإلدارية في فض

منازعاتيـ كبالتالي فإنيـ يتكجيكف إلى اإلدارة الجبائية مباشرة صاحبة القرار في ذلؾ،

خاصة كأف مختمؼ التشريعات الضريبية تمزـ الممزميف بتقديـ طعف إدارم أكال قبؿ
المجكء إلى القضاء ،كاقتناعيـ بيذه المسطرة اإلدارية ألنيا تتسـ بالبساطة كالسيكلة
كأكثر مبلءمة كمناسبة أيضا.
ثانيا :يبلحظ عمى أف نسبة ميمة مف الخبلفات بيف الممزميف كإلدارة الضريبية يتـ
تسكيتيا عف طريؽ ىذه المسطرة خاصة كأف الممزـ يدخؿ في تفاكض كحكار مباشر
مع اإلدارة صاحبة القرار ،لككف طبيعة أغمبية الطمبات التي تتمقاىا اإلدارة تتعمؽ
معظميا بطمبات تصحيح األغبلط كاإلىماالت المرتبطة بتقدير األساس الضريبي أك
تحديد مبمغ الضريبة كبالتالي فإف اإلدارة غالبا ما تفضؿ تسكية ىذه الخبلفات بنفسيا
عمى أف يتكلى القضاء ىذه الميمة.
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كما أف الطعكف اإلدارية تمكف اإلدارة الضريبية مف الكقكؼ عمى أخطائيا
كتصحيحيا بنفسيا كىي عممية اقتصادية زمنيا كماديا  ،كيمكف أحيانا مف ترقيـ
اإلطار الذم لو اختصاص النظر في ىذه الطعكف.
ثالثا :كمف إيجابيات الطعكف اإلدارية في المنازعات الجبائية أنيا تحاكؿ أحيانا
الجمع بيف دالئؿ المبلءمة كالقانكف معا ،كتجنب المجكء إلى ميداف المنازعات
الحقيقية مما يكضح طبيعتيا اإلجبارية ،كعمى ىذا األساس فإف المرحمة ما قبؿ
القضائية في المنازعات الضريبية ىي مرحمة ميمة  ،كيمكف اعتبارىا شؽ ميـ في
فض المنازعات الجبائية كليس مرحمة تمييدية فقطكما يعتبرىا البعض.
الفرع الثاني :إكراىات الطعون اإلدارية في المنازعات الضريبية
تعرضنا فيما سبؽ إليجابيات مسطرة الطعكف اإلدارية في المنازعات الضريبية
ىذه ال يمنع مف القكؿ عمى أف المسطرة أك المرحمة تعرؼ مجمكعة مف اإلكراىات
التي تحكؿ دكف تحقيؽ األىداؼ المسطرة كالمتكخاة مف ىذه الكسيمة ،كنعتقد أف
مختمؼ ىذه اإلكراىات كالمعكقات ترتبط ارتباطا كثيقا ببنية كتنظيـ اإلدارة المغربية
بصفة عامة كتتجمى أساسا بتعقيد كبطء كطكؿ إجراءات العمؿ اإلدارم  ،كأخرل
تتعمؽ ببنية اإلدارة الضريبية المعنية بفض المنازعات الجبائية  ،كأخي ار ىناؾ
إكراىات ترتبط ببلمركزية اإلدارة المعنية بالمنازعات الضريبية.
الفقرة األولى :إكراىات مرتبطة بتعقيد المساطر اإلدارية

عمى الرغـ مف المجيكدات المبذكلة مف طرؼ السمطات العميا (الحككمة) ألم

إصبلح اإلدارة بصفة عامة  ،فإف اإلدارة الضريبية التي ىي جزء مف ىذا الكؿ ما
زالت تعرؼ مجمكعة مف العراقيؿ بدكرىا  ،كما يعاب عمى عمؿ اإلدارة أنو يتسـ
بالتعقيد كالبطء كطكؿ المدة ،مما يؤدم إلى تكديس ممفات الممزميف لدل المصالح
الضريبية كىذا األمر يؤثر عمى المكمؼ مف الناحية المادية كالنفسية كالى فقداف الثقة
في اإلدارة.
فمثبل يعاب عمى المشرع الضريبي في إطار آجاؿ تقديـ الطعكف بحيث لـ
يكحد ىذه اآلجاؿ خصكصا قبؿ اعتماد المدكنة العامة لمضرائب ،مما انعكس آنذاؾ
عمى الطابع النكعي لمنظاـ الضريبي المغربي  ،مما أدل حتما إلى ضياع حقكؽ
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الممزميف كضماناتيـ خاصة كأف معظميـ يجيمكف اآلجاؿ القانكنية ليذه الطعكف.
إضافة إلى مشكؿ اآلجاؿ ىناؾ إكراىات تتعمؽ بتعقيد اإلجراءات أماـ اإلدارة
الضريبية شكبل كمضمكنا  ،كتعقد النصكص التشريعية كتشعبيا  ،قبؿ اعتما المدكنة
العامة لمضرائب ،كغياب التنسيؽ بيف المصالح المختمفة حتى عمى مستكل اإلدارات
الضريبية.
الفقرة الثانية :إكراىات مرتبطة باإلدارة الضريبية نفسيا
يقاؿ عمى أف ككف اإلدارة الجبائية تككف خصما كحكما في نفس الكقت  ،كىذااألمر يتنافى مع العدالة البلزمة ،مما سيغيب شركط الحياد كاالستقبللية كالمكضكعية
كالنزاىة عمى ق ارراتيا.
ىناؾ مشاكؿ مرتبطة بالمكارد البشرية التي تتسـ بالضعؼ مف الناحية الكميةكالكيفية أك النكعية  ،إضافة إلى ضعؼ اإلمكانيات المادية كالمالية المستعممة ،إذ ال
زالت اإلدارة تعتمد عمى أدكات ككسائؿ قديمة كتقميدية نسبيا  ،كبصفة عامة فإف
بنيتيا متأثرة بالصبغة النكعية لمنظاـ الضريبي المغربي.
كما أف اإلدارة الضريبية ال تبذؿ مجيكدا كبي ار في اعتماد التقنيات الحديثة(النسبية) كالحكاسيب مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات في كقت قصير كمعالجة
الشكايات بطريقة حديثة مما انعكس عمى مردكدية اإلدارة ،كما أف ىذه األجيزة تيسر
كتسيؿ عممية التنسيؽ بيف مختمؼ اإلدارات الجيكية كالمركزية.
ىناؾ أيضا إشكالية عدـ االنفتاح عمى المكاطنيف  ،كغياب قنكات االتصاؿ كالحكاركبالتالي يؤسس لعبلقة عدـ الثقة بيف الطرفيف.
إضافة إلى غياب الظركؼ المبلئمة كالحكافز الكافية التي تحفز األطر كالعامميفباإلدارة عمى تحسيف المردكدية كالقياـ بالكاجب عمى أحسف كجو.
إضافة إلى ىذه المعكقات  ،ىناؾ إكراىات مرتبطة ببلمركزية المصمحة المختصةبفض المنازعات الضريبية كغياب التنسيؽ بيف ىذه المصالح مما يؤدم إلى تضارب
الق اررات بينيا حتى في المسألة الكاحدة  ،كغياب الكسائؿ كاإلمكانيات المادية كالمالية
كضعؼ المكارد البشرية المخصصة لمقياـ بيذه الكظيفة زد عمى ذلؾ مشاكؿ مرتبطة
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بتنظيـ مختمؼ المصالح المرتبطة بالمنازعات الضريبية  ،كيتمثؿ األمر في غياب
الدقة في التنظيـ.
الفقرة الثالثة :بعض المقترحات لتجاوز سمبيات الطعون اإلدارية لممنازعات اإلدارية
إف نجاح أم نظاـ ضريبي رىيف باإلدارة الضريبية التي تضعو حيز التنفيذ
األمر الذم يتطمب معو تطكير إجراءات كنظـ العمؿ في اإلدارة الضريبية كإعادة
تنظيـ كىيكمة ىذه اإلدارة كجعميا مبلئمة لمتطكرات المالية كاالقتصادية كاإلدارية
الحديثة حتى تساىـ في تحقيؽ اإلصبلح الضريبي الحقيقي.
استعماؿ الكسائؿ كاألجيزة الحديثة في اإلدارة الضريبية لتحسيف مردكديتيا كتثبتفعاليتيا بتحفيز المكارد البشرية كتكفير الظركؼ المبلئمة ليذه الفئة ماديا كمعنكيا.
إنشاء مراكز لمبحكث الضريبية مف أجؿ ضماف التككيف المستمر لؤلطر العاممةباإلدارة الضريبية.
تبسيط اإلجراءات كالمساطر المتعمقة بالطعكف اإلدارية كتكسيع نطاؽ الطعفكمجاؿ الضمانات الممنكحة لممكمفيف كتدعيميا.
اإلسراع في إصبلح النظاـ الضريبي المغربي إصبلحا جذريا كشامبل كاعتمادإستراتيجية كاضحة المعالـ في ذلؾ.
تحسيف العبلقة بيف اإلدارة الضريبية كالممزميف بمختمؼ مشاربيا تعتبر ضركرةممحة لمحد مف ظاىرة التيرب الضريبي كذلؾ عف طريؽ تكسيع قنكات االتصاؿ
كالحكار كتطبيع ىذه العبلقة كتعميـ كنشر القكانيف كالدكريات التي تصدرىا اإلدارة،
كذلؾ قصد إعبلـ الممزميف بمختمؼ حقكقيـ ككاجباتيـ.
كمسألة تحسيف العبلقة بيف الممزميف كاإلدارة الضريبية مسألة بالغة األىمية  ،يجب
أف تككف إحدل أكلكيات اإلدارة كأحد اىتمامات األساسية بالنسبة لممشرع المغربي
يؤخذ في االعتبار عند كؿ إصبلح ضريبي.
المطمب الرابع:التخفيض التمقائي
قد ترتكب اإلدارة الضريبية أحيانا خطأ ،كأف تفرض ضريبة مزدكجة أك تككف
قد أخطأت في حسابيا أك أصدرت الضريبة في غير محميا أك زيادة عف ما يمزـ فإف
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ىذا الخطأ يتـ إصبلحو عفكيا أك تمقائيا مف طرؼ اإلدارة الضريبية كتسمى ىذه
العممية بالتخفيض التمقائي  ،ككانت المادة

 52مف الضريبة عمى القيمة المضافة

كالمادة  114مف الضريبة العامة عمى الدخؿ كالمادة

 53مف الضريبة عمى

الشركات ،كيعتبر الكزير المكمؼ بالمالية كالشخص المفكض لو بذلؾ أف يتكلى داخؿ
أجؿ التقادـ بإسقاط الضريبة كميا أك جزئيا متى ثبت أنيا صادرة زيادة عف ما يمزـ أك
أنيا مزدكجة أك في غير محميا بمجرد اكتشاؼ الخطأ.
الفرع األول :التمييز بين المطالبة والتخفيض التمقائي
يمكف التمييز بيف المطالبة كالتخفيض التمقائي مف خبلؿ العناصر التالية:
التخفيض التمقائي ال يباشر إال في حالة األخطاء التي ال دخؿ فييا لمممزـبالضريبة.
إف تقديـ المطالبة ييدؼ إلى إصبلح أخطاء تتعمؽ بأساس الضريبة أك بحسابيا كىك
ما يتـ أيضا في التخفيض التمقائي  ،فإف ىذه األخطاء المقصكدة باإلصبلح في
إطار التخفيض التمقائي ىي تمؾ التي ترتكبيا اإلدارة كال يككف الممزـ بالضريبة فييا
أم دخؿ كمف ىذه األخطاء:
فرض الضريبة بكيفية مزدكجةإصدار ضريبة في غير محمياإصدار ضريبة زيادة في غير محمياالتخفيض التمقائي ال يستدعي تقديـ طمب كتابيتقدـ المطالبة كتابة أما التخفيض التمقائي ال يستكجب تقديـ طمب كتابي ،إذ أفاإلدارة بمجرد تأكدىا مف الخطأ المرتكب تبادر بإصبلحو تمقائيا،
إال أنو يبلحظ أف الممزـ ىك الذم ينبو اإلدارة لمخطأ المرتكب ما داـ الممزـ ىك
المتضرر مف ىذا الخطأ ،كعميو فإف مف صدرت بحقو ضريبة خطأ أك في غير
محميا أك بكيفية مزدكجة أك زيادة عف ما يمزـ ،إما أف يتقدـ لمصمحة الكعاء التي
يقع في دائرة اختصاصيا مقره اإلجتماعي كمقر عممو أك مكطنو الضريبي ،مرفكقا
بالجدكؿ الضريبي مكضكع النزاع قصد تخفيض تمقائي (طمب شفكم) ،كاما أف يقدـ
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طمب كتابيا لنفس المصمحة يككف مكضكعو طمب التخفيض التمقائي  ،كذلؾ مف
أجؿ إصبلح الخطأ المرتكب بكيفية مستعجمة.
مسطرة التخفيض تكقؼ أداء الضريبةأشرنا فيما سبؽ إلى أف المطالبة أك الشكاية ال تكقؼ أداء الضريبة  ،لكف
مسطرة التخفيض التمقائي ال تكقؼ أداء الضريبة  ،حيث يتـ التنسيؽ مع القباضات
التابعة لمخزينة مف أجبل كقؼ المتابعة.
كعميو ال يمكف إكراه مف صدرت في حقو ضريبة خطأ ال عمى األداء كال عمى
تقديـ الضمانات ما داـ أف الممزـ ال عبلقة لو بالضريبة كال عبلقة لو بالخطأ
المرتكب مف قبؿ اإلدارة
الفرع الثاني :قرار التخفيض التمقائي
يعكد اختصاص اتخاذ القرار المتعمؽ بالتخفيض التمقائي سكاء أكاف تخفيضا
كميا أك جزئيا ضمف اختصاصات المديريات الجيكية  ،أيا كاف مبمغ التخفيض ،إذ
تتكلى ىذه األخيرة صدكر ق اررات التخفيض كتكجيييا لمممزميف بالضريبة ،كما تصدر
رسكما باإللغاء الكمي أك الجزئي لممحاسبيف المكمفيف بالتحصيؿ مف أجؿ إلغاء
المتابعة.
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الفصل الثاني :الطعن أمام المجان الضريبية
نص المشرع المغربي إضافة إلى الضمانات السابقة ،عمى ضمانات أخرل
ميمة لفائدة الممزميف بالضريبة كمنح إمكانية الطعف في األسس الضريبية المصححة
مف طرؼ اإلدارة كالتي لـ يقبؿ بيا الخاضع لمضريبة.
فاإلدارة الضريبية قد تعتد إلى ممارسة حقيا في االطبلع كالمراقبة عمى
البيانات كالمعمكمات التي قدميا الممزـ في شكؿ تصريح كبالتالي فإنو تحاكؿ الكقكؼ
عمى الكضعية الحقيقية كالفعمية ألساس الضريبة التي يحاكؿ الممزـ أحيانا التستر
عمييا ككتمانيا مف خبلؿ إخفاء العناصر الخاضعة لمضريبة ،كاخفاء القيمة الحقيقية
لكعائيا ،.كاذا تبيف ليا ما يستكجب تغيير األسس مف خبلؿ تصحيح اإلق اررات
المقدمة أك تعمد إلى إعادة تقكيـ األثمنة أيضا.
كلفض ىذا النزاع المتمخض عمى إثر مباشرة اإلدارة لمسطرة التصحيح خكؿ
المشرع الجبائي الخاضع لمضريبة حؽ الطعف في األسس الضريبية الجديدة المعتمدة
أماـ لجاف ضريبية تختمؼ تسميتيا باختبلؼ أنكاع الضرائب المتنازع بشأنيا.
كتكمف أىمية الطعكف المقدمة أماـ

المجاف في استقبلؿ ىذه األخيرة

عف

اإلدارة الضريبية كذلؾ أنو عمى خبلؼ مسطرة المطالبات التي في إطارىا تككف
اإلدارة حكما كخصما في نفس الكقت ،فإنيا أماـ المجاف تككف عمى قدـ المساكاة مع
الممزميف كىي تككف مطالبة كممزمة بإثبات جدية تقديراتيا.
كىذه المجاف بالنسبة لمضرائب الرئيسية لمدكلة تككف عمى درجتيف  ،درجة
ابتدائية تمثميا المجنة المحمية لتقدير الضريبة ،كدرجة استئنافية تمثميا المجنة الكطنية
لمنظر في الطعكف الضريبية ،كاليدؼ مف إنشاء ىذه المجاف ىك تدعيـ ضمانات
الممزميف بالضريبة كالحد مف الطابع اإلنفرادم لفرض الضريبة كازالة بعض
التجاكزات الجبائية.
المبحث األول  :الطعن أمام المجان المحمية لتقدير الضريبة
إف المنازعة الجبائية تعني مف جية الحالة القانكنية الناشئة عف كجكد خبلؼ
بيف المكمؼ ك اإلدارة الجبائية بمناسبة قياـ ىذه األخيرة بتحديد كعاء الضريبة أك
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تصفيتيا أك تحصيميا  ,كمف جية أخرل تعني المسطرة اإلدارية أك القضائية المقرر
قانكنا سمككيا لتسكية ىذا الخبلؼ .
كمف خصكصيات المنازعة الجبائية أنيا منازعة عمى مراحؿ ،أم أنيا ال ترفع
مبدئيا إلى القضاء ابتداء ،بؿ ال بد مف المركر مف مرحمة الطعف اإلدارم ثـ المجكء
إلى القضاء ،كذلؾ مف أجؿ تخفيؼ العبء الضريبي عمى القضاء ،كتصفية
المنازعات في ميدىا إضافة إلى تكفير كقت كجيد الممزـ.
كنذكر أنو يقصد بالمنازعة اإلدارية في ميداف الضرائب كؿ مطالبة شفكية أك
كتابية يتكخى منيا الممزـ دفع إدارة الضرائب إلى التراجع عف مكقفيا اتجاه االلتزاـ
الضريبي المتعمؽ بو سكاء باإللغاء أك بالتخفيض أك منح الحؽ ،كىكذا يمكف أف
ندخؿ في ىذا التعريؼ جميع أنكاع العبلقات التنازعية القائمة بيف إدارة الضرائب
كالممزـ كالتي يمكف إيجاد حؿ ليا بكاسطة قرار مف إدارة الضرائب نفسيا أك بتدخؿ
مف ىيئة إدارية.
كتنقسـ المنازعة الجبائية في المرحمة اإلدارية إلى قسميف ،قسـ أكؿ يشمؿ
الطعف أماـ اإلدارة نفسيا كقسـ ثاني يتعمؽ بالطعف أماـ المجاف كتشمؿ ىذه األخيرة
نكعيف مف المجاف المجنة المحمية كالمجنة الكطنية.
حاكؿ المشرع الضريبي مف خبلؿ المجاف المحمية لتقدير الضريبة ضماف
تمثيمية لمممزميف الضريبييف كصكت معادؿ لصكت اإلدارة الضريبية في ىذه المجاف
كضماف حياد ىذه المجاف بمناسبة نظرىا في النزاع الضريبي .كال ينبغي أف نفيـ
ىذا كما يذىب البعض إلى أف ممثؿ الممزـ يقكـ بدكر المحامي عنو كممثؿ لئلدارة
يدافع عف اإلدارة ،فكجكد ممثميف عف الطرفيف ىك فقط لضماف عدالة مسطريو كلككف
ممثؿ الممزـ عمى معرفة كاضطبلع بخبايا كأعراؼ المينة .
تـ إحداث المجنة المحمية لتقدير الضريبة بمقتضى مرسكـ مؤرخ في

8

جمادل األكلى  1408المكافؽ  30دجنبر  1987قصد النظر ابتدائيا في الطعكف
المتعمقة بالضريبة عمى الشركات كالضريبة العامة عمى الدخؿ كالضريبة عمى القيمة
المضافة ،لكف ابتداء مف قانكف المالية لسنة  2001تكسع اختصاصيا ليشمؿ أيضا
الطعكف المتعمقة بضريبة التسجيؿ كالضريبة عمى األرباح العقارية ،بعد ما كاف ذلؾ
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مف اختصاص المجنة المحمية لمتقييـ التي تـ إلغاؤىا ككرثت المجنة المحمية لتقدير
الضريبة جميع اختصاصاتيا .كعميو يجكز لمخاضع لمضريبة كطبقا لمقتضيات
المادتيف  220ك  221مف المدكنة العامة لمضرائب أف يطعف في األساس الضريبي
المحدد أك المقدر مف طرؼ مفتش الضرائب المختص ،أماـ المجنة المحمية لتقدير
الضريبة كمجنة درجة أكلى.
المطمب األول  :تشكيل المجنة المحمية لتقدير الضريبة.
يمكف الحديث في ىذا المستكل عف نكعيف مف التشكيؿ كيتعمؽ األمر إما
بتشكيؿ عادم لمجنة عندما يتـ في ظركؼ عادية كبحضكر كافة األطراؼ
المنصكص عمييـ قانكنا أك بتشكيؿ استثنائي عندما يتعذر ذلؾ.
الفرع األول  :التركيب العادي
تتككف كؿ لجنة محمية لتقدير الضريبة مف األعضاء اآلتييف :
أ ػ قاضي يرأس المجنة كلـ يحدد المشرع في الميداف الجبائي أم نكع مف القضاة
كدرجتو ،غير أف مرسكـ الكزير األكؿ الصادر بتاريخ  22نكنبر  1963عيف رئيس
المحكمة االبتدائية أك احد نكابو  ،كىك ما أكدتو أيضا دكرية لمكزير األكؿ صادرة في
 2مام . 1988
كيرل بعض الفقو أف يعيد لرئاسة ىذه المجاف إلى قضاة المحاكـ اإلدارية
نظ ار لتمرسيـ كدرايتيـ نسبيا بالمنازعات الضريبية ،كلك أف القاعدة القانكنية تمنع
عمى قاض أف يبت قي نزاع سبؽ كاف أحيؿ عميو كىذا ما يمكف أف يقع لقضاة
المحكمة اإلدارية إف تـ الطعف أماميـ.
ب ػ ممثؿ لعامؿ العمالة أك اإلقميـ الكاقع مقر المجنة بدائرة اختصاصو ،كىي ظاىرة
فريدة يختص بيا التشريع الضريبي المغربي بالمقارنة مع التشريعات الفرنسية،
المصرية كالتكنسية التي ال تعترؼ بضركرة تمثيؿ السمطة المحمية أك أم سمطة
إدارية أخرل باستثناء إدارة الضرائب المعنية مباشرة بتأسيس الضريبة كمراقبتيا
كبالتالي يككف مف غير المفيد في نظرنا كجكد ممثؿ عف السمطة المحمية في تشكيمة
المجنة المحمية كلك أف المكظؼ الذم سيمثؿ العامؿ غالبا ما يككف معينا في القسـ
االقتصادم التابع

لمعمالة.
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ج ػ رئيس المصمحة المحمية لمضرائب أك ممثمو الذم يقكـ بميمة الكاتب المقرر كفي
الكاقع العممي فاف أحد المفتشيف المحققيف ( اإلشارة إلى تاريخ المقابمة في اليامش )
ىك الذم يقكـ بيذا التمثيؿ نظ ار إللمامو بنقط الخبلؼ في المنازعة كاألسس المعتمدة
في التصحيح.
د ػ ممثؿ الخاضعيف لمضريبة يككف تابعا لمفرع الميني األكثر تمثيبل لمنشاط الذم
يزاكلو الطالب ،كيتـ تعييف ىؤالء الممثميف كفؽ الشركط التي نصت عمييا المادة
 225مف المدكنة العامة لمضرائب.
فبالنظر لتشكيمة ىذه المجاف ،لمممزـ ضمانتيف ىامتيف تحصنو مف سيطرة
لئلدارة ك تمس باستقبلؿ المؤسسة القضائية ،كالضمانة الثانية لفائدة الممزـ تتمثؿ في
تمثيمو أماـ المجاف المحمية لتقدير الضريبة عبر الفرع الميني األكثر تمثيبل ،يعني
ضماف مشاركة الممزـ في صنع القرار الضريبي ،لكف عمى ما يبدك أف ما أعطاه
المشرع باليد اليمنى سرعاف ما سحبو باليد اليسرل.
فضمانة تمثيؿ الممزـ مف طرؼ المنظمات المينية األكثر تمثيبل ثـ إفراغيا
مف محتكاىا عمى اعتبار أف ممثميف الممزميف يعينكف مف طرؼ عامؿ العمالة أك
اإلقميـ لمدة  3سنكات مف بيف األشخاص المدرجيف في القكائـ التي تقيميا المنظمات
المينية األكثر تمثيبل مما جعؿ إستقبللية المجاف المحمية عمى المحؾ

 .كعميو

يستحسف اعتماد تقنية االنتخاب بدؿ التعييف كذلؾ لضماف تمثمية حقيقية لمممزـ بدؿ
ىذه التمثيمية المقنعة.
كال ينبغي أف نفيـ ىذا كما يذىب البعض إلى أف ممثؿ الممزـ يقكـ بدكر
المحامي عنو كممثؿ لئلدارة يدافع عف اإلدارة ،فكجكد ممثميف عف الطرفيف ىك فقط
لضماف عدالة مسطريو كلككف ممثؿ الممزـ عمى معرفة كاضطبلع بخبايا كأعراؼ
المينة.
الفرع الثاني  :التركيب االستثنائي

في حالة ما إذا تعذر تمديد فترة انتداب الممثميف المنتيية مياميـ ،أك لـ يتأت

تعييف األعضاء الجدد قبؿ فاتح أبريؿ كجب إخبار الطاعنيف بذلؾ ،كيمكنيـ عندئذ
أف يمتمسكا مف السيد رئيس المصمحة المحمية لمضرائب االكتفاء بالمثكؿ أماـ المجنة
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كىي مككنة فقط مف الرئيس ،كممثؿ العامؿ ،كرئيس مصمحة الضرائب عمى أف
يكضع ىذا الممتمس داخؿ أجؿ ال يتعدل ثبلثيف يكما مف تاريخ التكصؿ برسالة
اإلخبار.
أما إذا انتيى األجؿ المذككر كلـ تتكصؿ اإلدارة بأم طمب مف ىذا القبيؿ،
فإنيا تعرض النزاع عمى المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف الضريبية ،كتخطر بذلؾ
الخاضع لمضريبة داخؿ اجؿ عشرة أياـ مف تاريخ إحالة الممؼ عمييا.
إف ما يمكف القكؿ في مكضكع ىذا التشكيؿ االستثنائي لمجنة ىك أف إتاحة
الفرصة لمصمحة الضرائب لكي تستغني عف المثكؿ أماميا ،كتكتفي برفع النزاع
مباشرة إلى المجنة الكطنية ،أف فيو كثير مف الحيؼ بالنسبة لمخاضع لمضريبة.
ككما ىك معمكـ أف الخاضع لمضريبة ال يد لو في تعييف العضك الذم يمثمو
عادة بالمجنة ،كانو إذا ما تقاعست الغرؼ أك الييآت المينية عف القياـ بكاجبيا ،كلـ
تسمـ لمجيات المعنية الئحة المرشحيف لعضكية المجنة ،فميس مف اإلنصاؼ في
شيء أف تنالو كحده نتائجيا.
كما أف إعطاء الفرصة لئلدارة لكي تتكجو مباشرة إلى المجنة الكطنية ،سيحرـ
الخاضع لمضريبة مف درجة أكلى مف درجات الطعف أماـ المجاف كىي درجة جاءت
ضمانة لحقكقو في الدرجة األكلى.
كتجدر اإلشارة إلى أنو يمكف لمجنة االستعانة فيما يخص كؿ قضية بخبيريف
اثنيف عمى األكثر يعيناف مف بيف المكظفيف أك الخاضعيف لمضريبة كيككف ليما
صكت استشارم فقط .
كيتضح مما سبؽ أف الممزـ مخير بيف المثكؿ أماـ المجنة المحمية مجردا مف
ضمانة تمثيمية أماميا أك تجاكزىا كالتكجو لمجنة الكطنية ،عمما بأف الممزـ ال يد لو
في تعييف العضك الممثؿ لو كاذا ما تقاعست الغرؼ أك الييئات المينية عف القياـ
بكاجبيا  .كمرد ىذا المشكؿ بطريقة التعييف التي يجب التخمي عنيا لفائدة االنتخاب
لضماف تكفير جسر مف التكاصؿ بيف الطرفيف.
كتبت المجاف المحمية لتقدير الضريبة في النزاع المحاؿ عمييا كىي متركبة
مف  3أعضاء عمى األقؿ بمف فييـ الرئيس كممثؿ الخاضع لمضريبة  .كتتخذ مقررىا
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بأغمبية أصكات األعضاء الحاضريف ،فإف تعادلت رجح الجانب الذم يكجد فيو
الرئيس كذلؾ بدعكة مف رئيسيا لبلجتماع إضافة إلى أنو يجب أف تككف مقررات
المجنة المحمية معممة ،كثبت في النزاع كىي متقيدة بمساحة زمنية ال تتجاكز
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شي ار حتى إذا لـ تبت داخؿ األجؿ المذككر آنفا أشعر المفتش الضريبي الممزـ
بإمكانية تقديـ طعنو أماـ المجنة الكطنية داخؿ أجؿ

 60يكما تحت طائمة فرض

األسس المعتمدة في الرسالة الثانية.
المطمب الثاني  :اختصاص المجنة المحمية لتقدير الضريبة
إف االختصاص المنعقد لمجنة المحمية لتقدير الضريبة يمكف تقسيمو إلى
نكعيف كىما :االختصاص النكعي كاالختصاص المحمي أك المكاني.
الفرع األول  :االختصاص النوعي
تنظر المجاف المحمية في جميع المنازعات المتعمقة بتحديد

أسس الرسكـ

كالضرائب ،كيجب أف ترفض النظر في المسائؿ التي تتعمؽ بتفسير القكانيف أك
المكائح .كىي مدعكة إلى تأكيد أك نفي األسباب التي تسكقيا األطراؼ حكؿ تفسير
القكانيف أك المكائح لتقرر بصكرة صحيحة عمى الكقائع كما

أنيا يمكنيا التدخؿ إذا

تعمؽ األمر باالتفاقات خبلؿ المساطر.
إذا كاف الممزـ مكضكعا لضريبة لعدـ الرد في غضكف الفترة القانكنية لئلعبلـ
األكؿ أك الثاني إذا لـ يطمب الممزـ في الرسالة الثانية مف األخطار المجكء إلى المجنة
المحمية تختص المجنة المحمية في النظر في جميع النزاعات التي تحاؿ عمييا
المتعمقة بالضرائب كيجب عمييا أف تصرح بعدـ اختصاصيا في المسائؿ التي ترل
أنيا تتعمؽ بتفسير نصكص تشريعية أك تنظيمية.
كىكذا فقد حصر المشرع الضريبي اختصاص ىذه المجاف في البت في
المسائؿ الكاقعية ،أم المسائؿ التي تتعمؽ بتقدير أسس الضريبة كرقـ األعماؿ
كالمصاريؼ الحقيقية القابمة لمخصـ كاألرباح كنسبة االستيبلؾ .كقد خمؽ ىذا التكجو
صعكبات في التطبيؽ ليس بالنسبة لمممزـ فقط بؿ حتى بالنسبة ليده المجاف ،إذ أف
ىنالؾ حاالت كثيرة صعب فييا التمييز بيف المسائؿ المرتبطة بالكاقع كتمؾ المتعمقة
بالقانكف .كقد قمد المشرع المغربي نظيره الفرنسي في إطار ما يعرؼ بالمجنة اإلقميمية
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لمضرائب ،كما أف ىذه الكضعية كانت سائدة في مصر قبؿ صدكر القانكف رقـ 97
لسنة  1952الذم نص عمى انو تختص لجاف الطعف بالفصؿ في جميع أكجو
الخبلؼ بيف الممكؿ كالمصمحة سكاء المتعمقة منيا بالمسائؿ القانكنية أك الكاقعية.
كأماـ صعكبة التمييز بيف ما يعتبر مف مسائؿ الكاقع كما يعتبر مف مسائؿ
القانكف ،ذىب اتجاه فقيي إلى اعتبار أف ىذه المجاف يجب أف تختص بالفصؿ في
النزاع الذم يعرض عمييا دكف تمييز بيف ما يعتبر مف قبيؿ الكاقع كبيف ما يعتبر
تفسي ار لمقانكف كيستند ىذا االتجاه في تبرير مكاقفو عمى ما يمي :
أوال  :صعكبة التمييز بيف المسائؿ المرتبطة بتفسير القانكف كالمسائؿ الكاقعية ،فإذا
كانت ىناؾ أمكر ترتبط بتأكيؿ مقتضيات قانكنية كاستبعدتيا المجنة كأصدرت قرارىا
فقط فيما اعتقدتو مف اختصاصيا أم في المسائؿ الكاقعية ،فاف قرارىا سيككف معيبا
قانكنا باعتبار أنيا جزأت الطعف المقدـ ليا ،كفصمت فيو جزئيا ،كبالتالي فاف النزاع
الزاؿ قائما عمى األقؿ في الجزء المتعمؽ بتفسير القانكف.
ثانيا  :إف العمؿ عمى تجزئة النزاع إلى مسائؿ كاقعية كمسائؿ قانكنية كترؾ
اختصاص ىذه األخيرة إلى القضاء معناه تقسيـ النزاع إلى جزأيف احدىما خاص
بالناحية الحسابية حيث يتـ عرضو عمى ثبلث درجات كىي المجاف الضريبية
كمحكمة الدرجة األكلى ثـ محكمة الدرجة الثانية ،في حيف أف ما يتعمؽ بالجانب
القانكني سيعرض عمى درجتيف فقط أم محكمة الدرجة األكلى كمحكمة الدرجة
الثانية.
لكف المشكؿ األساسي الذم يثار دائما مرتبط بصعكبة التمييز بيف النقط
القانكنية كالنقط الكاقعية  ،فالمجاف الضريبية في المغرب غالبا ما تعتدم عمى
اختصاص القاضي الضريبي فتبت ،عف قصد أك عف غير قصد ،في مسائؿ قانكنية
 ،كاذا كانت بعض التشريعات الضريبية قد كصمت إلى إقرار حؿ ليذا اإلشكاؿ
كالقانكف المصرم مثبل ،فاف التشريع الضريبي المغربي الزاؿ عاج از عف إيجاد حؿ
مناسب تكضع بمكجبو حدكد الختصاص كؿ مف المجاف المحمية كالمحاكـ القضائية
كفي ىذا االتجاه يرل األستاذاف محمد مرزاؽ كعبد الرحماف ابميبل أف تختص كؿ
جية في حدكد المجاؿ المحدد ليا مف طرؼ القانكف إذا أمكف فصؿ المسائؿ الكاقعية
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عف تمؾ المرتبطة بالقانكف ،أما في حالة العكس يجب أف يعكد االختصاص في
نظرىما إلى المحاكـ القضائية بكصفيا صاحبة الكالية العامة مف جية ،كمف جية
أخرل لككنيا تمارس رقابة عمى عمؿ ىذه المجاف.
كما أف ىذه المجاف ال يمكف ليا النظر في :
ػ النزاعات الناشئة عف التضريب التمقائي الذم فرض عمى الممزـ نتيجة إىمالو
الجكاب عف الرسالة األكلى كالثانية.
ػ التصحيحات التي حظيت بالقبكؿ ككقع االتفاؽ بشأنيا ،في إطار المسطرة
التكاجيية.
ػ حالة اإلجابة عمى رسالة التبميغ الثانية ،دكف تضمينيا طمب المثكؿ أماـ المجنة
المحمية بشكؿ صريح.
الفرع الثاني  :االختصاص المكاني
تعتبر االختصاصات الترابية لمجنة المحمية لتقدير الضريبة مف اختصاصات
اإلدارة حيت أف ىذه األخيرة ىي التي تقكـ بتحديد المجاؿ الترابي لمجنة
المجنة المختصة ىي التي يكجد داخؿ

كتعتبر

إطارىا الترابي المقر الجبائي لمممزـ كيقصد

بالمقر الجبائي بالنسبة لؤلشخاص المعنيكف المقر الرئيسي

آك المؤسسة الرئيسية

كبالنسبة لؤلشخاص الذاتييف مقر السكف كالمؤسسة الرئيسية أما بالسبة لغير المقيميف
فيك المقر المعيف مف طرفيـ ليككف مق ار رئيسيا  ،غير انو فيما يخص الضريبة عمى
الدخؿ عمى األرباح العقارية ك كاجبات التسجيؿ فاف المكطف الضريبي ىك محؿ
العقار األصؿ التجارم آك العقارات مكضكع التصحيح لضريبي تكجد المجنة المحمية
لتقدير الضريبة في عدة جيات مف المممكة ،كيعكد إلى اإلدارة تحديد مقر كؿ لجنة
كتحديد اختصاصيا.
كقد حددت الفقرة األكلى مف المادة  225مف المدكنة العامة لمضرائب
االختصاص المحمي ليذه المجنة كىك مكاف فرض الضريبة حيث نصت ىده الفقرة
عمى ما يمي... ":تنظر المجاف المذككرة في المطالبات التي يقدميا في شكؿ عرائض
الخاضعكف لمضريبة الكائف مقرىـ االجتماعي أك مؤسستيـ الرئيسية داخؿ دائرة
اختصاصيا".
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كحسب ىذه الفقرة فاف االختصاص الترابي أك المكاني يتحدد كما سمؼ ذكره في
المكاف المفركضة فيو الضريبة كالذم يدخؿ في دائرة نفكذ المجنة.
فمثبل بالنسبة لمضريبة عمى الشركات يعكد االختصاص لمجنة التي يكجد
بدائرتيا مكقع الشركة االجتماعي كما يمكف أف تككف المجنة التي يكجد بدائرتيا مكقع
مؤسستيا الرئيسية .أما بالنسبة لمضرائب المفركضة عمى األشخاص الطبيعييف
تككف المجنة المختصة ىي لجنة مكقع إقامتيـ الرئيسي أك مكقع استخبلص
الضريبة.
المطمب الثالث :مسطرة الطعن أمام المجنة المحمية لتقدير الضريبة و طبيعتيا
القانونية.
نصت المقتضيات المتعمقة بسير مسطرة الطعف أماـ المجاف المحمية عمى
إطبلؽ الطعف أماـ ىذه المجاف إذ لـ يبؽ مرىكنا بإرادة مفتش الضرائب .كما تـ الرفع
مف أجالو ك تبسيط شكمياتو ,ك ىك ما يسيؿ لجكء الممزـ إلى ىذه المجاف .أما
مداكالتيا فقد عكست طابع التحكيـ ,ذلؾ أف كؿ طرؼ يتمتع بالقدر البلزـ مف
الكسائؿ لمدفاع عف كجية نظره.
الفرع األول :المسطرة المتبعة أمام المجنة المحمية لتقدير الضريبة

يعتبر الطعف أماـ المجنة المحمية لتقدير الضريبية مرحمة ابتدائية في حياة

المنازعة أماـ المجاف ،كيبقى حؽ عرض النزاع عمييا قاص ار عمى الممزـ كحده دكف
اإلدارة ،كذلؾ بالتعبير صراحة عف رغبتو في تقديـ الطعف أماميا عند جكابو عف
الرسالة التبميغية الثانية كداخؿ األجؿ القانكني.
الفقرة األولى  :الشروط الشكمية لمجوء إلى المجنة المحمية

قبؿ اإلصبلح الضريبي لمرحمة الثمانينيات كخصكصا مع اعتماد قانكف

اإلطار سنة  ،1984كانت إدارة الضرائب في شخص مفتش الضرائب تتمتع بسمطة
تقديرية كاسعة في تحديد ما إذا كانت المنازعة مع المكمؼ تسمح بعرضيا عمى
المجنة أـ ال ،كبالتالي كاف بإمكاف اإلدارة الضريبية أف تمتنع عف االستجابة لطمب
المكمؼ بعرض النزاع عمى المجنة المحمية عندما يبدك ليا انو متعمؽ بمسائؿ قانكنية.
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أما اآلف فإف المجاف ىي التي أصبحت تحدد طبيعة النزاع المعركض عمييا ،أم ما
إذا كاف يدخؿ أك ال يدخؿ في نطاؽ اختصاصيا.
كارتباطا بالشركط التي يجب احتراميا عند الطعف أماـ المجنة المحمية ىناؾ
شرط األجؿ كالذم يتحدد في  30يكما التالية لتاريخ تسمـ رسالة التبميغ الثانية
كتجاكز ىذا األجؿ مف طرؼ الممزـ يفقده الحؽ في الطعف ،كما يترتب عف عدـ
احتراـ األجؿ فرض الضريبة باعتبار األساس المبمغ في الرسالة المذككرة.
كتجدر اإلشارة انو قبؿ سنة  2011لـ تكف اإلدارة ممزمة بأجؿ معيف مف أجؿ
إحالة عريضة الطعف عمى الجنة المحمية إال أنو بعد صدكر قانكف المالية لسنة
 2011أصبحت اإلدارة مقيدة بأجؿ أربعة أشير كىك ما نصت عميو المادة  220مف
المدكنة.
باإلضافة إلى شرط األجؿ ىناؾ شركط شكمية أخرل كمنيا أف تككف عريضة
الطعف كتابية يعبر مف خبلليا الممزـ عف إرادتو الصريحة بشكؿ ال لبس فيو  ،إلى
جانب ذلؾ ىناؾ شرط يتعمؽ بتكقيع الممزـ كلك أف المشرع الضريبي لـ ينص صراحة
عمى ىذا الشرط عمى خبلؼ ما نص عميو المشرعيف الفرنسي كالجزائر إال أف ىذا
اإلجراء يعد إجراءا جكىريا إذ ىك ضمانة أساسية لمممزـ نفسو كيفيد بأف ما كرد
بالعريضة مف صنعو.
الفقرة الثانية  :مسطرة البت في النزاع أمام المجنة المحمية
يعرض ممؼ المنازعة بإحالتو عمى المجنة مف طرؼ إدارة الضرائب  ،كتقكـ
المجنة التي أحيؿ عمييا الممؼ باستدعاء األطراؼ المعنية ،حيث يستدعي رئيس
المجنة ممثمي الخاضع لمضريبة كممثمي خمسة عشر يكما عمى األقؿ قبؿ التاريخ
المحدد لبلجتماع كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة .219
كتبت المجنة في األمر بصكرة صحيحة إذا حضرىا ثبلثة عمى األقؿ مف
أعضائيا مف بينيـ الرئيس كممثؿ الخاضعيف لمضريبة .كتتداكؿ بأغمبية أصكات
األعضاء الحاضريف ،فإف تعادلت رجح الجانب الذم يككف فيو الرئيس .كتبت أيضا
بصكرة صحيحة خبلؿ اجتماع ثاف بحضكر الرئيس كعضكيف آخريف فاف تعادلت
األصكات رجح الجانب الذم يككف فيو الرئيس.
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تستمع المجنة إلى الطرفيف كؿ عمى حدة أك ىما معا إما بطمب مف أحدىما
أك إذا ارتأت أف ىذه المكاجية ضركرية.
كبما أنو يمكف أف تعرض عمى المجنة قضايا ذات صبغة خاصة تحتاج إلى
خبرة معينة ،فإنو يمكنيا أف تضيؼ إلييا فيما يخص كؿ قضية خبيريف اثنيف عمى
األكثر يتـ تعيينيما مف بيف المكظفيف أك الخاضعيف لمضريبة كيككف ليما صكت
استشارم.
عند استكماؿ استجماع العناصر التي تمكف مف البت في الممؼ يتـ حجزه
لمتداكؿ في شأنو كالبت في النقاط المعركضة عمى أنظار المجنة ،كينبغي لمقررات
المجنة أف تككف مفصمة كمعممة.
كيحدد بأربعة كعشريف  24شي ار بالنسبة لضرائب الدكلة كاثني عشر 12
بالنسبة لمرسكـ المحمية ،األجؿ األقصى الذم يجب أف يفصؿ بيف تاريخ تقديـ
الطعف كتاريخ صدكر المقرر المتخذ في شأنو.
كاذا انصرـ األجؿ المشار إليو أعبله كلـ تتخذ المجنة المحمية لتقدير الضريبة
مقررىا،

كجب عمى المفتش أف يشعر الخاضع لمضريبة ،كفؽ اإلجراءات

المنصكص عمييا في مسطرة التبميغ ،بانتياء األجؿ القانكني كبإمكانية تقديمو لطعف
أماـ المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة داخؿ أجؿ الستيف  60يكما
التالية لتاريخ تسمـ اإلشعار.
كفي حالة عدـ تقديـ طعف داخؿ أجؿ الستيف  60يكما السالؼ الذكر يفرض
مفتش الضرائب الضريبة استنادا لؤلسس المعتمدة في رسالة التبميغ الثانية ،كال يجكز
أف ينازع فييا إال في إطار الدعكل القضائية.
الفرع الثاني :طرق اتخاذ الق اررات في الجنة المحمية لتقدير الضريبة

 1تقرير المفتش  :لكؿ ممؼ يقكـ مفتش الضرائب بإعداد تقرير يحدد المقترحات
كالتعميقات مف الممزـ كاإلدارة ،في مختمؼ نقاط الخبلؼ ك كؿ المعمكمات لتنكير
المجنة.
2انعقاد الجمسة :تجتمع المجنة بناء عمى مبادرة مف رئيسيا.
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بعد مكافقة الرئيس يقكـ المحرر

بإرساؿ الدعكات ألعضاء المجنة كمنحيـ أجبل

معقكال حتى يستطيعكا االطبلع عمى الممؼ يجب أف تشمؿ ىذه اإلشعارات ما يمي:
الئحة التقاضي .نسخ مف التقارير التي أعدت ليذا الغرض.يقكـ المحرر ،رئيس مصمحة الكعاء أك مف ينكب عنو ،أف يخطر أيضا الممزـ بتاريخ
اجتماع لمجنة لتمكينو ،إذا رغب بذلؾ طمب االستماع أك لتكفير دعـ لطمبو الصريح
بمعمكمات إضافية لجعؿ أعضاء المجنة عمى عمـ حكؿ طبيعة النزاع كأىمية كحقيقية
نشاطو.
يمكف لمجنة عندما ترل ذلؾ مناسبا،

أف تطمب مف اإلدارة إلجراء المزيد مف

التحقيقات .كلكف عمى أم حاؿ ،ال يمكف ليذا االختبار الجديد يؤدم إلى المزيد مف
التصحيحات.
جمسة المداكلة ق اررات المجنة تعتبر صحيحة عندما ال يقؿ عدد أعضائيا عف ثبلثة،
بمف فييـ الرئيس كممثؿ الممزـ.،
تتخذ الق اررات بأغمبية أصكات األعضاء الحاضريف .في حاؿ تساكم األصكات يككف
لمرئيس صكتا حاسما.
تعتبر الق اررات سارية المفعكؿ خبلؿ لقاء ثاف بحضكر الرئيس كعضكيف آخريف
بغض النظر عف نكعيتيا.
يجب أف تككف ق اررات المجنة المحمية مفصمة كمبررة ،كفقا ألحكاـ الفقرة الرابعة مف
II-Aمف المادة  16ؾ ـ ج
يجب عمى المجنة تحديد القكاعد الضريبية كتعمف نفسيا غير مؤىؿ لمبت في المسائؿ
التي تعتبرىا تفسير لمقكانيف ك المقتضيات
ق اررات المجنة المحمية تسجؿ في التقارير مصممة ليذا الغرض ،كالتي يجب أف
تككف مكقعة مف قبؿ األعضاء الذيف يحؽ ليـ كحدىـ يقرركف أتناء التداكؿ.
آجال اتخاذ الق اررات:
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لمجنة المحمية فترة مف  24شي ار مف تاريخ المجكء إلييا ،التخاذ ق ارراتيا ،عمى
أف يككف مفيكما أنو في غضكف (

 )24شي ار تبدأ مف تاريخ تسمـ المفتش طمب

المجكء إلى المجنة المحمية
عند انقضاء ىذه الفترة

كلـ تتخذ المجنة المحمية ق اررا،يقكـ المفتش بإببلغ

الممزـ عمى النحك المنصكص عميو في المادة  10مف قائمة ؾ ـ ج  ،بانقضاء تمؾ
الفترة ،كاف لو الحؽ في إحالة الممؼ

في غضكف أياـ (  )60ستيف يكما مف تاريخ

استبلـ اإلشعار إلى الجنة الكطنية مع تضمينو المعمكمات كتبيف العنكاف الدقيؽ ليذه
المجنة.
في حاؿ لـ يقدـ الممزـ االستئناؼ أماـ المجنة الكطنية

في غضكف
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يكما ،يحؽ لممفتش أف يحدد مبمغ الضريبة كفقا لؤلسس المحددة في اإلخطار
الثاني.
انًطهة الراتع :ذمييى عًم انهجاٌ انضريثيح
تعرؼ المجاف المحمية عدة مشاكؿ كمعكقات تحد مف فعاليتيا ،كمف أبرز ما
يبلحظ عمى تنظيـ المجاف المحمية ىي مسألة اآلجؿ األقصى المحدد في

 24شي ار

كما يرتبط بو مف حرماف الممزـ مف درجة ثانية لتقديـ طعنو خاصة كأف عدـ انتداب
ممثميف جدد لمممزميف ال يتحمؿ كزرىا الممزـ الضريبي .
فإذا كانت كثرة الممفات كبط ء مسطرة البت يشفعاف لممشرع الضريبي بيذا
المقتضى فإف ذلؾ ال يجب أف يككف عمى حساب الممزـ الضريبي بؿ بتأىيؿ المكارد
البشرية كتككينيا.
إضافة إلى تقييد المشرع لمجاف بالبت في المسائؿ الكاقعية فقط دكف تفسير
المقتضيات القانكنية أك التنظيمية فتقييد المجاف بيذا المقتضى صعب صعكبة التمييز
أك الفصؿ بيف ما ىك كاقعي كما ىك قانكني  .ىذا فضبل عف اعتماد تقنية التعييف
بالنسبة لممثميف الممزميف مما يشكؿ ضربا لبلستقبللية ىذه المجاف كيحد مف فعاليتيا،
ىذا إضافة إلى مجمكعة مف المعكقات :
تغيب ممثمي الممزميف مما يدفع المجنة إلى تأجيؿ جمساتيا لممرة الثانية؛62

ممثمكا الممزميف ال يحضركف في المجنة بناء عمى تخصصيـ بؿ المبلحظ أف ممثبلكاحدا يحضر مناقشة جميع الممفات عمى اختبلؼ مكاضيعيا؛
عدـ تفرغ السادة القضاة ،مما يفكت عمييـ المناقشة المستفيضة لمممفات.ىذا ك في إطار تقييـ عمؿ المجنة المحمية لتقدير الضريبة  ،تبرز لنا إشكالية
حقيقية تتعمؽ أساسا بحدكد اختصاص ىذه المجنة بيف الب ت في الكاقع أك تطبيؽ
القانكف ،كمف بيف الحاالت التي تثير ىذه اإلشكالية ،حالة اإلعبلـ بالتحقيؽ ،فقبؿ
إقداـ اإلدارة عمى الفحص ال بد ليا مف تكجيو إعبلـ بالتحقيؽ إلى الممزـ

 15يكـ

عمى األقؿ قبؿ بداية التحقيؽ ،ك النص الضريبي كاضح ىنا بحيث استعمؿ مصطمح
التكجيو أم العبرة بالتكجيو قبؿ  15يكـ كليست العبرة بالتكصؿ ،ك قد أحيمت عمى
المجنة المحمية لتقدير الضريبة بعض الممفات التي اتضح مف خبلليا أف المدة التي
تفصؿ بيف تكجيو اإلعبلـ بالتحقيؽ ك بداية الفحص تقؿ عف  15يكـ فأصدرت ق ار ار
يمغي مسطرة الفحص.
ك في اعتقادنا ،ىذه حالة مف حاالت تفسير القانكف التي ُيفترض فييا المجكء
إلى القضاء اإلدارم ،ىذا األخير الذم صدر عنو حكـ ذىبت فيو المحكمة اإلدارية
بكجدة إلى أنو " يجب عمى المجنة المحمية لتقدير الضريبة ك المجنة الكطنية أف
تصرح بعدـ اختصاصيا في المسائؿ التي تتعمؽ بتفسير نصكص تشريعية أك
تنظيمية ك أف ذلؾ يعني أف المجاف المذككرة يمنع عمييا تفسير نص قانكني
ضريبي".
أما عمى مستكل تشكيؿ المجاف ،فالمبلحظ كما قمنا أف األسمكب المتبع في
تشكيميا ىك التعييف ،األمر الذم يككف لو انعكاس عمى استقبللية المجنة ،كما أف
منح صبلحيات تعييف ممثمي الممزميف لمكزير األكؿ يعتبر مسا بحقكؽ الممزميف،
بحيث كاف مف المفركض أف يتـ تعييف ىؤالء مف طرؼ ىيئة مستقمة عف السمطة
التنفيذية ،تتكفر فييا جميع شركط الحياد ك النزاىة ك الشفافية كالييئات المينية التي
ينتمي إلييا الممزمكف مثبل أك باألحرل يترؾ الحؽ لمممزـ في اختيار مف يمثمو.
ك ىذه بعض اإلحصائيات حكؿ دكر المجاف المحمية في تسكية النزاعات الضريبية:
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نسبة الطعون في قرارات ال لجان
المحلية امام ال لجنةالوطنية

المسجلة
59,55%
251,47%
29,17%
23,72%

الطعون امام اللجنة الوطنية
المسجلة
240
171
112
200

المحكومة
371
235
228
116

السنة
2005
2006
2007
2008

الطعون امام اللجان
المحلية
المسجلة
المحكومة
403
204
68
198
384
155
843
117

يتضح مف خبلؿ قراءة الجدكؿ أف المجاف المحمية تساىـ في فض النزاعات
بالمائ مف القضايا المطرحة لمتسكية.
ة
الضريبية بنسبة قد تتعدل 50
إف تفعيؿ القضاء الجبائي كتحسيف مستكاه ال يمكف أف يتـ إال بتحمؿ الجامعة
المغربية مسؤكليتيا في ىذا المجاؿ ،ذلؾ أف القاضي قبؿ أف يمتحؽ بسمؾ القضاء،
فيك خريج إحدل كميات الحقكؽ حيث يتعرؼ عمى المادة الضريبية ضمف مادة
المالية العامة كذلؾ بصكرة مقتضبة كبصكرة أكسع إذا تمكف مف متابعة دراستو في
إطار السمؾ الثالث كدراسة القانكف الضريبي ،كأنو لذلؾ يتعيف إدخاؿ تعديبلت جذرية
لتطكير بنيات البحث العممي ،كتككينو ليككف جدي ار بمحراب العدالة سكاء أصبح
قاضيا أك محاميا كترجمة شعب عممية كالقانكف الضريبي كالمنازعات الجبائية.
تقييم عمل المجنة المحمية لسطات
كارتباطا بمسطرة البت التي تحدثنا عنيا نكرد بعض اإلحصائيات المتعمقة بإحدل
المجاف المحمية كالتي تدخؿ ضمف المجاؿ الترابي لممديرية الجيكرية لمضرائب لجية
الشاكية كرديغة كالمبينة حسب الجدكؿ التالي :
جدكؿ يبيف تطكر عدد الطعكف ما بيف سنكات  2009ك 2011
السنة

عدد الطعكف المقدمة مف عدد الطعكف المحالة إلى

طرؼ الممزميف.
136
2009
145
2010
النصؼ األكؿ مف سنة 100
2011
381
المجمكع
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المجنة المحمية.
90
91
100
281

السنة
2005
2006
2007
2008

المصدر  :تركيب شخصي
كالمبلحظ مف معطيات ىذا الجدكؿ أف سنة  2009عرفت تقديـ 136
طعف مف طرؼ الممزميف إلى إدارة الضرائب كأحالت ىذه األخيرة  90ممفا عمى
المجنة المحمية.
كقد عرفت سنة  2010تقديـ  145طعنا إلى اإلدارة التي أحالت بدكرىا مف
ىذا العدد  91ممفا عمى المجنة المذككرة.
كخبلؿ الستة أشير األكلى مف سنة  2011قامت اإلدارة الضريبية بدراسة ما
يناىز  100ممؼ كأحالت ىذه الممفات كميا عمى المجنة مما يدؿ عمى أف الطمبات
المتعمقة بالطعف في تزايد مستمر مف جية ،كمف جية ثانية أف اإلدارة تراجعت عف
القياـ ببعض العمميات التي ال تدخؿ ضمف اختصاصيا كمف ىذه العمميات إلغاء
بعض الطعكف قبؿ عرضيا عمى المجنة كىك ما الحظناه عمى مستكل الفرؽ بيف عدد
الممفات المقدمة لئلدارة كعدد الممفات المحالة عمى المجنة خبلؿ سنتي 2009
ك.2010
كاذا عممنا أف المجنة المذككرة قد بتت في الطعكف المقدمة خبلؿ السنكات
الثبلث بنسبة  %98لصالح اإلدارة ،كأف المقررات التي صدرت عنيا تـ الطعف فييا
أماـ المجنة الكطنية كالقضاء بنسبة  ،%99فإف سؤاال ميما يجب طرحو حكؿ دكر
ىذه المجاف كالغاية مف كجكدىا أصبل ،إذا كانت ال تحقؽ أىداؼ تخفيؼ العبء
الضريبي عمى القضاء كتصفية المنازعات في ميدىا إضافة إلى تكفير جيد ككقت
الممزـ.
المبحث الثاني :المجنة الوطنية لمطعون الضريبية

أحدثت المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة بمكجب القانكف

المتعمؽ بالضريبة عمى القيمة المضافة  ،ك تبت المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف
المتعمقة بالضريبة ،التي ترفع إلييا مف قبؿ المجاف المحمية لتقدير الضريبة كالنزاعات
المشار إلييا في المادة  225مف المدكنة العامة لمضرائب ك تككف المجنة المذككرة
تابعة ؿؿسمطة المباشرة ؿرئيس الحككمة كيكجد مقرىا بالرباط  ،ىذا العنصر نناقشو مف
خبلؿ تركيبة المجنة الكطنية(المطمب األكؿ) ،كاختصاصاتيا ( المطمب الثاني).
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المطمب األول :تكوين المجنة لمنظر في الطعون المتعمقة بالضريبة
تتككف المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة مف رئيس ( الفقرة
األكلى) إلى جانب ممثميف عف اإلدارة الضريبية ( الفقرة الثانية) كآخريف عف المكمفيف
بالضريبة (الفقرة الثالثة).
الفقرة األولى :رئيس المجنة الوطنية

يرأس المجنة الكطنية ك يسير عمى تسييرىا قاض ينتمي إلى السمؾ القضائي يعينو
الكزير األكؿ باقتراح مف كزير العدؿ كينكب عنو في حاؿ غيابو رئيس لجنة فرعية
يعينو الرئيس كؿ سنة  ،كمف شأف تعييف رئيس مستقؿ عف اإلدارة أف يضمف نكعا
مف النزاىة كالمساكاة  ،كتضـ المجنة الكطنية باإلضافة إلى الرئيس سبعة قضاة
يعينكف مف طرؼ الكزير األكؿ باقتراح مف كزير العدؿ.
الفقرة الثانية :ممثمو اإلدارة الضريبية

يمثؿ اإلدارة الضريبية في المجنة

الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة

بالضريبة ثبلثكف مكظفا ؛ يعينيـ الكزير األكؿ باقتراح مف كزير المالية؛ يتكفركف
عمى تككيف جبائي أك محاسبي أك قانكني أك اقتصادم؛ ك ليـ عمى األقؿ رتبة مفتش
أك رتبة مدرجة في سمـ مف سبللـ األجكر يعادؿ ذلؾ.
الفقرة الثالثة :ممثمو المكمفين
تضـ المجنة مائة عضك مف ميداف األعماؿ يعينيـ الكزير األكؿ لمدة ثبلث
سنكات بصفتيـ ممثميف لمخاضعيف لمضريبة ؛
باقتراح مشترؾ لكزراء المالية كالتجارة كالصناعة كالصناعة التقميدية كالصيد البحرم.
كيختار ىؤالء الممثمكف مف بيف المنخرطيف في المنظمات المينية األكثر تمثيبل
المزاكليف نشاطا تجاريا أك صناعيا أك خدماتيا أك حرفيا أك في الصيد البحرم ؛ ككؿ
مف رؤساء غرؼ التجارة ك الصناعة كالخدمات كغرؼ الصناعة التقميدية كغرؼ
الفبلحة كغرؼ الصيد البحرم.
إضافة إلى ىذه التركيبة فقد تـ إحداث منصب الكاتب العاـ لمجنة الكطنية بمقتضى
المرسكـ رقـ  02-09-606المؤرخ في  30-12-2009الصادر تطبيقا لممادة 226
مف المدكنة العامة لمضرائب.
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كيعيف الكاتب العاـ مف طرؼ الكزير األكؿ باقتراح مف كزير المالية ك حدد المرسكـ
المذككر ميامو في:
تدبير المكارد البشرية اإلداريةطمب عناصر المسطرة مف إدارة الضرائبتكزيع الممفات عمى المكظفيف أعضاء المجنة كعمى المجاف الفرعيةبرمجة الممفات أماـ المجنة الفرعيةتنظيـ جمسات المجاف الفرعيةكتنقسـ المجنة الكطنية إلى سبع لجاف فرعية كتتألؼ كؿ لجنة فرعية مف:
قاض كرئيسمكظفيف اثنيفممثميف اثنيف لمممزميفكاتب مقرر لحضكر اجتماعات المجنة الفرعية دكف أف يككف لو الحؽ فيالتصكيت.
انطبلقا مما سبؽ ،يمكف القكؿ عمى أف إسناد رئاسة المجنة الكطنية لقاض،
يعكس رغبة المشرع في استقبلؿ ىذه المجنة في عمميا عف السمطة اإلدارية ،أما
بالنسبة لعدد المكظفيف ،فقد رفع التشريع الضريبي الحالي عددىـ مف

 25إلى 30

عضك ،ك ذلؾ إلعطاء نكع مف الديناميكية كالفعالية ك بالتالي تفادم البطء في سير
عممية التحكيـ ،ك نفس اليدؼ كاف مف كراء كجكد سبع لجاف فرعية كذلؾ لئلسراع
في معالجة الممفات العالقة.
المبلحظ عمى مستكل تشكيؿ المجنة ،أف األسمكب المتبع ىك التعييف ،األمر
الذم يككف لو انعكاس عمى استقبللية المجنة ،كما أف منح صبلحيات تعييف ممثمي
الممزميف لرئيس الحككمة يعتبر مسا بحقكؽ الممزميف ،بحيث كاف مف المفركض أف
يتـ تعييف ىؤالء مف طرؼ ىيئة مستقمة عف السمطة التنفيذية ،تتكفر فييا جميع
شركط الحياد ك النزاىة كالشفافية كالييئات المينية التي ينتمي إلييا الممزمكف مثبل أك
باألحرل يترؾ الحؽ لمممزـ في اختيار مف يمثمو ،كما يعاب عمييا أنو ينقصيا الكاتب
العاـ ك قانكف تنظيمي.
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المطمب الثاني :اختصاصات المجنة الوطنية لمنظر في الطعون المتعمقة بالضريبة
لقد عمؿ المشرع الضريبي عمى تكسيع نطاؽ الطعف أماـ المجنة الكطنية
ضد ق اررات المجاف المحمية لتقدير الضريبة رغـ حصره الختصاصيا في البث في
المسائؿ الكاقعية دكف القانكنية .ك يمكف تقسيـ االختصاص المخكؿ لمجنة الكطنية
الى اختصاص مكاني(الفرع األكؿ) كاختصاص مكضكعي ( الفرع الثاني).
الفرع األول :االختصاص المكاني
إذا كاف المشرع الضريبي قد حدد االختصاص المكاني لنشاط المجاف المحمية
كذلؾ بنظرىا في المطالبات التي يقدميا الممزمكف الكائف مقرىـ االجتماعي أك
مؤسستيـ الرئيسية داخؿ دائرة اختصاصيا فإنو مف الطبيعي أف ال يذكر المشرع
االختصاص المكاني لمجنة الكطنية ألنو يشمؿ التراب الكطني بأكممو كبالتالي
فالمجنة الكطنية التي يكجد مقرىا بالرباط تختص بالنظر في الطعكف المرفكعة ضد
ق اررات المجاف المحمية لتقدير الضريبة.
الفرع الثاني :االختصاص الموضوعي

أثارت قضية االختصاص المكضكعي لمجاف عمكما كالمجنة الكطنية لمنظر

في الطعكف المتعمقة بالضريبة خصكصا جدال فقييا كاسعا خاصة عندما منع المشرع
عمى المجنة البت في المسائؿ المتعمقة بتفسير المقتضيات التشريعية أك التنظيمية
حيث جاء في المادة ..." 226كتبت في النزاعات المعركضة عمييا كيجب أف تصرح
بعدـ اختصاصيا في المسائؿ التي ترل أنيا تتعمؽ بتفسير نصكص تشريعية أك
تنظيمية" كيتبيف مف خبلؿ ىذا النص أف المشرع الضريبي حصر اختصاص المجنة
الكطنية كما ىك الشأف في المجاف المحمية في المسائؿ الكاقعية دكف القانكنية كىذا ما
اعتبره بعض الفقو انتقاصا مف الضمانات المخكلة لمممزميف كيبرر ىذا االتجاه مكقفو
بصعكبة الفصؿ بيف المسائؿ الكاقعية كالقانكنية  .كبذلؾ يتـ تشطير النزاع إلى
شطريف في المكضكع كفي االختصاص .كما أف استبعاد المجنة لممسائؿ القانكنية
كاصدارىا لمق اررات بناء عمى المعطيات الكاقعية يجعؿ ىذه الق اررات معيبة مف الناحية
القانكنية.
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في حيف يرل اتجاه فقيي ثاني أف حصر اختصاص المجنة الكطنية بالبت في
المسائؿ الكاقعية بشكؿ ضمانة ميمة لمممزميف ذلؾ لك انو كاف اختصاصيا يمتد إلى
النظر في المسائؿ القانكنية لما كاف مف حقيـ المجكء إلى القضاء .
ىذا كفي الكقت الذم حصر فيو المشرع المغربي اختصاص المجنة الكطنية
في المسائؿ الكاقعية كبالضبط في تحديد األساس الضريبي نجد التشريعات الضريبية
المقارنة تكسع مف اختصاص المجاف ليشمؿ البت في منازعات الكعاء كالتحصيؿ.
تختص المجنة الكطنية بالنظر في الطعكف المرفكعة ضد ق اررات المجاف
المحمية لتقدير الضريبة سكاء تعمؽ األمر بالضريبة عمى الشركات أك الضريبة عمى
الدخؿ أك الضريبة عمى القيمة المضافة أك حقكؽ التسجيؿ.
سكاء تعمؽ األمر بالمسطرة العادية أك السريعة لتصحيح الضرائب

فإف

المسطرة تمر بمرحمة رسالة التبميغ األكلى كجكاب الخاضع لمضريبة عمييا  ،كرسالة
التبميغ الثانية كجكاب الممزـ عمييا كفي حالة كجكد تصحيحات مطعكف فييا مف
طرؼ الخاضع لمضريبة ،فيحاؿ الطعف المقدـ بشأنيا إلى المفتش الذم يسممو بدكره
إلى المجنة المحمية داخؿ أجؿ أربعة أشير ،كليذه المجنة أجؿ أقصى لمبت في
النزاعات المعركضة عمييا محدد في أربعة ك عشريف شي ار ابتداء مف تاريخ تقديـ
الطعف .كيمكف الطعف في ق اررات المجنة المحمية خبلؿ ستيف يكما مف تاريخ التبميغ
مف طرؼ الممزـ أك اإلدارة.
غير أف الق اررات الصادرة عف المجاف المحمية كالمتعمقة بالضريبة عمى الدخؿ
بخصكص األرباح العقارية كحقكؽ التسجيؿ تصدر بصكرة نيائية إذا كاف مبمغ أصؿ
الحقكؽ ال يتعدل

 50.000درىـ كال يجكز تبعا لذلؾ الطعف فييا أماـ المجنة

الكطنية .إال أف قانكف المالية  2012جاء بتعديؿ ييـ ىذه المادة.
مجاؿ اختصاص المجنة الكطنية ال ينحصر في النظر في الطعكف المقدمة
ضد مقررات المجاف المحمية بؿ جعميا المشرع مختصة كذلؾ في المنازعات التي لـ
تتخذ المجنة المحمية بصددىا مقرر بعد انصراـ أجؿ  24شي ار.
ثـ ىناؾ اختصاص آخر أشار إليو المشرع في المكاد  49ك  227مف المدكنة
العامة لمضرائب كالمتعمؽ بالبت في الطعكف المقدمة مف طرؼ رئيس الغرفة
69

الفبلحية ،أك مدير الضرائب أك الشخص المفكض إليو ذلؾ  ،بالنسبة لمقررات المجنة
المحمية عمى مستكل الجماعة.
قكاعد االختصاص التي تخضع ليا المجاف المحمية ىي نفسيا التي تخضع
ليا المجنة الكطنية .مثؿ عدـ جكاز البت في المسائؿ القانكنية كاالكتفاء بالمسائؿ
الكاقعية .كالنظر في الطمبات المرفكعة إلييا .أما فيما يتعمؽ بمجاؿ اختصاص المجنة
الكطنية فيذه األخيرة تغطي كامؿ التراب الكطني .
الفرع الثالث :آليات اشتغال المجنة الوطنية لمطعون الضريبية وتقييم عمميا
المفركض مف قرار التحكيـ في الميداف الضريبي أف تنظـ مسطرة الطعف أماـ
اؿؿجنة الكطنية لمنظر في الطعكف الضريبية بالشكؿ الذم يجعميا تمارس رقابة فعالة
عؿل المجاف المحمية  ،كقد تمثؿ ذلؾ في تبسيط شركط المجكء إلي المجنة الكطنية

،

حيث يجب أف يرفع إلييا طمب المثكؿ كتابة سكاء كاف مف طرؼ الممزـ أك مف
طرؼ اإلدارة نفسيا كىكذا تعتبر مسطرة المجكء إؿ ل المجنة الكطنية مسطرة كتابية .
كتعتبر المجنة الكطنية ىيئة استئنافية في مسمسؿ المنازعات الضريبية ،تستكجب
شركط لرفع الطعف أماميا (الفقرة األكلى) ،كما يستمزـ اتباع مسطرة خاصة لمنظر
في ىذه الطعكف (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :شروط المجوء إلى المجنة الوطنية
أوال  :أجؿ تقديـ الطعف إلى المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف الضريبية

ألزـ قانكف المالية لسنة  ، 2001المجنة المحمية بالبت داخؿ أجؿ أقصاه 24

شي ار ابتداء مف تاريخ تقديـ الطعف إلى تاريخ صدكر القرار المتخذ في شأنو كاذا لـ
تبت المجنة داخؿ األجؿ المذككر ،كجب عمى مفتش الضرائب المعني أف يخبر
الطاعف كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا بالمادة  219مف المدكنة العامة لمضرائب،
بانتياء األجؿ المحدد لمجنة المحمية مف أجؿ الب ت في ممفو كبإمكانية رفعو الطعف
مباشرة أماـ المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة داخؿ أجؿ الستيف
( )60يكما المكالية لتاريخ تكصمو برسالة اإلخبار ،خصكصا أف أجؿ  60يكـ يسمح
لو بدراسة مكقفو القانكني بتأف ك تييئ أكجو دفاعو ،كما يمكنو مف تعميؿ عريضة
الطعف التي يتقدـ بيا أماـ المجنة الكطنية بكيفية شاممة .كفي حالة إذا لـ يقـ الطاعف
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بتقديـ طعنو داخؿ األجؿ األخير ،يفرض المفتش الضريبة اعتمادا عمى األسس التي
تـ تحديدىا في رسالة التبميغ التصحيحية الثانية  ،كال يجكز أف ينازع فييا إال كفؽ
الشركط التي تـ التنصيص عمييا بالمادة  235مف المدكنة العامة لمضرائب ،لكف إذا
ما بتت المجنة المحمية في الطمب ،كانتيى األمر بصدكر قرار عنيا ،بعد استدعاء
مفتش الضرائب كالممزـ بالضريبة كاالستماع إلييما في إطار المسطرة التكجييية ،فإف
ىذا القرار قد يتـ الطعف فيو مف الطرفيف أحدىما أككبلىما أماـ المجنة الكطنية لمنظر
في الطعكف المتعمقة بالضريبة.
كميما يكف القرار الذم أصدرتو المجنة المحمية سكاء كاف ابتدائيا أك نيائيا أك
تـ التصريح فيو بعدـ االختصاص ،فإف عمى مفتش الضرائب المختص أف يبمغو إلى
المعني بو ،حتى يتسنى ليذا األخير الطعف فيو سكاء أماـ القضاء اإلدارم أك أماـ
المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة باعتبارىا لجنة استئناؼ .
ككما ىك الحاؿ بالنسبة لمجنة المحمية ؼ إف تحديد أجؿ الطعف أماـ المجنة
الكطنية ركعي تدعيـ ضمانات المكمفيف في ىذه المرحمة لذلؾ اعتبر أجؿ ستيف يكـ
أجبل كافيا مف طرؼ جؿ المكمفيف ،خاصة الييئات المكمفة منيـ أجبل كافيا كمناسبا
لتحديد مكقؼ مناسب مف قرار المجنة المحمية .كمف ثـ اعتبر تمديد ىذا األجؿ مف
المكاسب الميمة التي أتل بيا اإلصبلح الجبائي ،كىذا األجؿ يسرم في حؽ اإلدارة
الضريبية التي تمتزـ ىي األخرل بالطعف في مقررات المجاف المحمية أماـ المجنة
الكطنية داخؿ نفس األجؿ ،كاال اعتبر مكقفيا قبكال ضمنيا لمقرراتيا ،كيتـ احتساب
أجؿ  60يكما مف تاريخ تبميغ مقرر المجنة المحمية .
كإف كنا نرل أف المساكاة بيف اإلدارة الضريبية كالمكمفيف في تعييف بداية
احتساب ىذا األجؿ غير منطقي لذلؾ كاف مف البلزـ أف تبد

أ ميمة االعتراض

بالنسبة لئلدارة الضريبية اعتبا ار مف صدكر ىذا القرار ،عؿ ل عكس المكمفيف الذيف
ال يعممكف بمقررات المجاف المحمية إال بعد تبميغيا ليـ كعؿ ل أية حاؿ ؼإف فرض
المشرع لمساكاة اإلدارة بالمكمؼ في ضركرة احتراـ اجؿ معيف لتقديـ الطعكف أماـ
المجنة الكطنية يعتبر ضمانة جديدة لممكمؼ .
ثانيا  :شروط تعميل طعن الممزم أمام المجنة الوطنية لمنظر في الطعون الضريبة
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جؿ النصكص الضريبية المنظمة لطمب المثكؿ أماـ المجاف الضريبة ركزت
عؿل ضركرة تعميؿ الطمب كتضمينو تحميبل كعرضا ألسباب الطعف ككذا المرجعية
القانكنية ليذا الطعف .كىذا ما نقرأه مثبل في المادة  220مف المدكنة العامة لمضرائب
( يقدـ الخاضع لمضريبة طعنو في صكرة عريضة تكجو إلي المجنة المذككرة في
رسالة مضمكنة الكصكؿ مع إشعار بالتسميـ........كتحدد عريضة

الخاضعيف

لمضريبة مكضكع الخبلؼ ،كتتضمف عرضا لمحجج المستند إلييا).
كالحقيقة أف النصكص المنظمة لرفع طمب المثكؿ أماـ المجنة ،يمكف أف
تؤدم إلى تأكيبلت مختمفة ،فمف جية تع تبر اإلدارة أف الطمب يجب أف يتضمف
تعبي ار صريحا لممثكؿ أماـ المجنة كليس فقط معارضة رأم المفتش ،ذلؾ أف المشرع
المغربي لـ يعط إمكانية إحالة أم نزاع عؿ

ل لجنة محمية معينة بمجرد كقكع

االختبلؼ كما ىك حاؿ النظاـ الفرنسي مثبل  ،حيث تقكـ اإلدارة بعرض أم نزاع
حكؿ تقدير الضريبة عؿ ل إحدل المجاف االستشارية المثبتة قانكنا ،في حيف أف
القانكف الضريبي المغربي نص في جميع مكاده المتعمقة بالمطالبات المكجية إؿ

ل

المجاف الضريبية عؿل كجكب التعبير صراحة عؿل رغبة الممزـ في ذلؾ.
كمف جية ثانية يمكف التساؤؿ مف لو االختصاص في رفض الطمب غير المعمؿ أىك
مفتش الضريبة نفسو الذم يتمقى الطمبات في أكؿ األمر أـ أف ىذا األخير يجب
عميو تكجيو الطمب إلي المجفة التي مف اختصاصيا النظر في قضية التعميؿ ؟
لقد تصرفت اإلدارة م ار ار بمنطؽ النص نفسو فحينما يككف النص متضمنا
لكجكب إحالة الطمب عؿل المج فة المختصة بمجرد تعبير الممزـ عف رغبة المثكؿ
أماميا.
إال أف اإلدارة غالبا ما ال تحيؿ الطمب غير المعمؿ عؿ ل لجنة التحكيـ لكننا نرل أف
ؼف المنطؽ
في ذلؾ حيفا كاضحا ألنو عندما يتعمؽ األمر بخبلؼ حكؿ تقدير القيمة إ
يفرض أف يحاؿ النزاع مباشرة عؿ ل المجاف المختصة كلك لـ يأت ذكرىا في رسالة
الممزـ.
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كقد جرت العادة أف يقكـ الممزـ بتحميؿ لما جاء في مقرر المجنة ما داـ أف
ىذا المقرر ىك نفسو معمؿ كمفصؿ كبذلؾ غالبا ما يتسنى لمممزـ الطاعف مف تناكؿ
النقط التي ال زاؿ الخبلؼ قائما بشأنيا.
كباإلضافة إؿل ذلؾ يمكف القكؿ أف مكضكع الطعف غالبا ما يككف ذم طابع
تقني مما يفيد أف الممزـ في غفل عف االستناد إؿل أسس قانكنية في طعنو بؿ يكتفي
بذكر مبلحظاتو التقنية ليككف طعنو مقبكال أماـ المجنة الكطنية .
الفقرة الثانية :مسطرة المجوء و إجراءات البت في الطعون أمام المجنة الوطنية
عمؿ المشرع عمى تنظيـ مسطرة ك إجراءات البت في الطعكف أماـ المجنة
الكطنية لبلضطبلع باألدكار المنكطة بيا كتحقيؽ الغاية مف إنشائيا الشيء الذم
يستدعي تقييـ أدائيا.
البند األول :مسطرة المجوء إلى المجنة الوطنية و إجراءات البت في الطعون
في إطار المجنة الكطنية أصبح لمممزـ كاإلدارة الضريبية الحؽ في تقديـ
الطعكف أماـ ىذه المجنة في حالة عدـ اقتناع الطاعف بق اررات المجنة المحمية؛ شريطة
االلتزاـ باألجؿ القانكني ك تقديـ عريضة معممة لمطعف (أكال) مما يستدعي البت كفؽ
اإلجراءات المنصكص عمييا قانكنيا ( ثانيا) .
أوال :اآلجل القانوني لتقديم الطعون في شكل عريضة معممة

يمكف لمممزـ الذم تكصؿ بقرار مف إحدل المجاف المحمية القابؿ قرارىا

لبلستئناؼ أف يتقدـ بطعف داخؿ اجؿ ستيف يكما لدل المجنة الكطنية ك ذلؾ حسب
منطكؽ الفقرة الرابعة مف المادة  220مف المدكنة العامة لمضرائب.
إف أجؿ ستيف يكما يسرم كذلؾ عمى اإلدارة الضريبية التي تمتزـ ىي األخرل بالطعف
في مقررات المجنة داخؿ نفس اآلجؿ ؛ كاال اعتبر مكقفيا قبكال ضمنيا لمقررات
المجنة المحمية.
يتـ احتساب اجؿ ستيف يكما مف تاريخ تبميغ مقرر المجنة المحمية إلى الممزـ بالنسبة
لطرفي العبلقة الضريبية.
تنص الفقرة الرابعة مف المادة  220ـ.ع.ض عمى ما يمي" يقدـ الخاضع لمضريبة
طعنو في صكرة عريضة تكجو إلى المجنة المذككرة في رسالة مضمكنة مع إشعار
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بالتسمـ؛ ك يقدـ طعف اإلدارة مف لدف المدير العاـ لمضرائب أك الشخص الذم
يفكضو ليذا الغرض ك يكجيو إلى المجنة المذككرة كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا
في المادة  219ـ.ع.ض.
تحدد عريضة الخاضعيف لمضريبة مكضكع الخبلؼ ك تتضمف عرضا لمحجج
المستند إلييا.
مف خبلؿ ىذا النص عمؿ المشرع عمى تمتيع المكمفيف بالضريبة ك المعنييف
خاصة بنشاط المجنة الكطنية بمجمكعة مف الضمانات األساسية:
أف التنصيص عمى أف عريضة الطعف تكجو إلى المجنة الكطنية مباشرة أمر لوكجاىتو كأىميتو؛ ذلؾ انو مف جية يستغنى عف كساطة اإلدارة الضريبية الطرؼ
اآلخر في المنازعة؛ كمف جية ثانية تتمكف المجنة المذككرة مف التكصؿ بالعريضة
في اجؿ مناسب كبالتالي إمكانية البت فييا في األجؿ المحدد قانكنا لذلؾ.
أف تكجيو العريضة في رسالة مضمكنة مع إشعار بالتسمـ يجعؿ تكصؿ المجنة
بالعريضة ام أر شبو مؤكد ك يمكف الطاعف مف إثبات تقديمو الطعف في األجؿ
القانكني.
إف شكميات الطعف المعمكؿ بيا أماـ المجنة الكطنية أصبحت بفعؿ التعديبلت التيما فتئ المشرع يدخميا عمييا تقترب مف الشكميات المتعمقة برفع الدعكل أماـ
المحاكـ؛ مما يساىـ في تدعيـ ضمانات المكمفيف ك مع ذلؾ ال يجب االستناد إلى
قكاعد المسطرة المدنية ما داـ األمر ال يتعمؽ بييئة قضائية.
إف مدير الضرائب يقدـ طعف اإلدارة الضريبية مع ضركرة مراعاتو ىك اآلخرلشكميات الطعف أماـ المجنة الكطنية؛ كىذا النكع مف المساكاة مف شأنو آف يكلد في
نفكس المكمفيف الثقة ك االطمئناف في عمؿ المجنة الكطنية.
تركز النصكص الضريبية المنظمة لطمب المثكؿ أماـ المجنة الكطنية عمى ضركرةتعميؿ الطمب ك تضمينو تحميبل ك عرضا ألسباب الطعف ك كذا المرجعية القانكنية
ليذا األخير.
يقكـ الممزـ بتحميؿ ما جاء في المقرر المجنة المحمية المطعكف فيو المعمؿ كالمفصؿ
اصالة؛ كبالتالي يكتفي بذكر مبلحظاتو التقنية ليككف طعنو مقبكال أماـ المجنة
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الكطنية عمى اعتبار أف المكضكع غالبا ما يككف ذا طابع تقني؛ يعفي الممزـ مف
االستناد عمى أسس قانكنية في طعنو.
ثانيا :إجراءات البت في الطعن أمام المجنة الوطنية
تتمثؿ في إجراءات سابقة الجتماع المجاف الفرعية ك أخرل مرتبطة بانعقادىا
لمتداكؿ في الطعكف المقدمة إلييا قصد الخركج بمقررات نيائية .أ-إجراءات سابقة
الجتماع المجاف الفرعية حسب الفقرة الخامسة مف المادة  220مف ـ.ع.ض " يجب
عمى المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة عندما يرفع إلييا طعف مف
قبؿ الخاضعيف لمضريبة أك اإلدارة:
" أف تخبر الطرؼ األخر"......." أف تطمب لئلدارة .........تسميميا الكثائؽ المتعمؽ بإجراءات المسطرة التكاجيية "يعمؿ القاضي رئيس المجنة عندما يقدـ طعف أماـ المجنة الكطنية عمى إخبار الطرؼ
األخر داخؿ اجؿ ثبلثيف يكما المكالية لتاريخ تسمـ الطعف بكاسطة رسالة مضمكنة
مع اإلشعار بالتسمـ آك بإحدل الكسائؿ األخرل المنصكص عمييا في المادة 219
مف ـ.ع.ض؛ مع تبميغو بنسخة مف العريضة المرفكعة إلييا؛ ك فائدة ىذا اإلجراء انو
يمكف الطرؼ المطعكف عميو مف تييئ دفاعو.
تنظر المجنة في النزاع منذ عرضو عمى المجنة المحمية بؿ كقبؿ ذلؾ منذ
االتصاالت األكلى مع مفتش الضريبة عبر مطالبة اإلدارة اإلدالء بالممؼ الضريبي
المتعمؽ بالفترة محؿ النزاع ك ذلؾ بغية أف يككف مقررىا النيائي مؤصبل ك مقبكال.
كما ألزـ المشرع اإلدارة الضريبية تقديـ الممؼ إلى المجنة الكطنية داخؿ اجؿ شير
مف تكصميا بنسخة مف عريضة الطعف ك ذلؾ تحت طائمة صرؼ النظر
ثالثا :انعقاد المجان ومداوالتيا
ترؾ المشرع االختيار لمرئيس لتحديد تاريخ انعقاد الجمسة أخذا بعيف االعتبار
كمية الطمبات المعركضة ك مراعاة لظركؼ عمؿ المجنة مع االلتزاـ بإخبار الطرفيف
ثبلثيف يكما قبؿ حمكؿ مكعد االجتماع.
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يعيد القاضي رئيس المجنة الكطنية المكجو إلييا الطعكف ببحثيا إلى كاحد أك
أكثر مف المكظفيف المككنيف لمجنة .عمى أف تكزع ىذه الممفات عمى المجنة الفرعية
التي تجتمع بمسعى مف رئيسيا.
ألزـ المشرع رئيس المجنة الفرعية القياـ باستدعاء األطراؼ المتنازعة كذلؾ
قصد االستماع إلييا كؿ عمى حدة أك ىما معا إما بطمب مف احدىما أك إذا ارتأت
المجنة أف ىذه المكاجية ضركرية .ك يجكز لمممزـ أف ينيب عنو مف يمثمو إذ ليس
ضركريا أف يستمع إليو شخصيا .كتعتبر ىذه المنحة مف أىـ الضمانات حيث
بإمكاف المكمؼ المجكء إلى محامي ينكب عنو أك خبير في الضرائب ما داـ المشرع
لـ يحدد كنو الككيؿ.
يمكف لمجنة الفرعية أف تضـ إلييا خبي ار أك خبيريف مكظفيف أـ ال لبلستعانة
بخبرتيـ كيككف رأييـ استشاريا  .كتعقد المجنة العدد البلزـ مف الجمسات لمنظر في
المنازعة كاتخاذ القرار المناسب .عمى أف مداكالتيا تككف صحيحة إذا حضر الرئيس
كعضكاف آخراف فقط.
تتكج اجتماعات المجنة باتخاذ مقرر نيائي لـ يحدد المشرع شكمو يحمؿ
بيانات ال يمكف إغفاليا منطقيا(اسـ المجنة تاريخ انعقاد الجمسة أطراؼ النزاع
مكضكع المنازعة ( نكع الضريبة ك السنكات المعينة) التعميؿ منطكؽ القرار أعضاء
المجنة كتكقيعاتيـ) كالتي تعبئيا المجنة في المطبكعات الخاصة بمقرراتيا الصادرة.
تككف المصادقة عمى القرار بأغمبية األصكات التداكلية كفي حالة التساكم
يرجح صكت الرئيس كما تجدر اإلشارة إلى أف الكاتب المقرر ال يشارؾ في
التصكيت كما ال يمكف اتخاذ القرار بحضكر الخبير أك الخبيريف في حالة المجكء إلى
استشارتيـ.
يبمغ القاضي المشرؼ عمى سير المجنة الكطنية المقرر إلى الطرفيف داخؿ
اجؿ ستة أشير المكالية لتاريخ صدكر ىذا األخير متضمنا لؤلساس الضريبي
المعتمد .كتكتسي مسألة تبميغ المقررات إلى األطراؼ أىمية كبرل نظ ار لضماف حؽ
اإلعبلـ الذم يعد مف الحقكؽ المعترؼ بيا قانكنا لفائدة أم طرؼ في المنازعة
الضريبية.
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يجب أف تبت المجنة في الطعف المرفكع إلييا قبؿ اثنا عشر شي ار مف تاريخ تقديـ
الطعف ليا.
رابعا :مقررات المجنة
يجب أف تككف مقررات المجنة الفرعية مفصمة ك معممة ( المادة  226مف
المدكنة العامة لمضرائب ) كذلؾ بذكر الكقائع كاجراءات المسطرة ثـ تعميؿ القرار
الذم يبرز الجيد المبذكؿ مف طرؼ المجنة لتكضيح األسباب الكاقعية كالقانكنية التي
بني عمييا القرار؛ ك التعميؿ ييدؼ إلى اعتناء المجنة بقرارىا ك تكخي العدالة كيقؼ
حاج از ضدا عمى تحيز أك تحكـ محتمؿ مف طرؼ المجنة؛ كيبيف مدل احتراـ حقكؽ
الدفاع كذلؾ بمناقشة أكجو دفاع األطراؼ كىك كسيمة إلقناعيـ بكجية نظر المجنة؛
كأخي ار يمكف لممحكمة عند عرض النزاع عمييا مف مراقبة مدل صكابية قرار المجنة.
كتثير طبيعة الق اررات الصادرة عف المجنة الكطنية مجمكعة مف التساؤالت
حيث يرل اتجاه أنيا تدخؿ ضمف المنازعات اإلدارية الصادرة عف ىيئة إدارية
تخضع لمجياز التنفيذم؛ إذ تنص المادة  226مف ـ.ع.ض عمى أف المجنة الكطنية
لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة تخضع لمسمطة المباشرة لمكزير األكؿ كما أف
جميع أعضاءىا يعينكف مف طرؼ السمطة التنفيذية؛ باإلضافة إلى أف ق ارراتيا يطعف
فييا أماـ المحاكـ اإلدارية باعتبارىا ق اررات إدارية كليست أحكاما؛ ذلؾ أف األحكاـ
تصدر عف المحاكـ كما ىي محددة في التنظيـ القضائي كمف طرؼ قضاة ينتمكف
إلى السمؾ القضائي كتصدر باسـ جبللة الممؾ ؛ باإلضافة إلى أف المشرع منع عمى
المجنة الكطنية تفسير المقتضيات القانكنية أك التنظيمية كذلؾ باعتبارىا ىيئة إدارية ك
ليست ىيئة قضائية.
كق اررات المجنة الكطنية ال تعتبر تحكيمية لؤلسباب التالية :
 التحكيـ يعتبر قضاء خاصا إذ يختار األطراؼ قضاتيـ لمفصؿ بينيـ. التحكيـ ىك اتفاؽ األطراؼ عمى المجكء إلى التحكيـ إما بمقتضى شرط يضمف فيالعقد الرابط بيف الطرفيف؛ أك بمقتضى عقد يبرـ بيف الطرفيف بالمجكء إلى التحكيـ
عند نشكب النزاع بينيما؛ كيختار الطرفاف القكاعد.
المطمب الثاني :الطبيعة القانونية لمجنة الوطنية وتقييم عمميا
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خبلؿ ىذا المطمب الثاني نقؼ عند استجبلء الطبيعة القانكنية لمجنة الكطنية(الفقرة
األكلى) ،ثـ نحاكؿ تقييـ عمميا(الفقرة الثانية).
الفقرة األولى:الطبيعة القانونية لمجنة الوطنية
تعتبر طبيعة المجاف التي خصيا المشرع بعناية خاصة كمنحيا سمطات
كاسعة كتشكيؿ مختمط حيث يترأسيا قضاة متأثريف بياجس تطبيؽ القانكف كتمثيمية
اإلدارة التي تدافع عف التصحيحات التي قامت بيا كالممزـ كممثؿ الذيف يدافعكف عف
خصكصية النشاط الميني كمحاكلة تكييؼ القانكف الضريبي مع متطمبات التدبير
اليكمي لممقاكلة كاكراىاتو؟
البد مف التذكير في البداية بأف المشرع لـ يشر إلى الطبيعة القانكنية ليذه
المجف كذلؾ خبلفا لممشرع المصرم الذم منح لجف الطعف كالية قضائية كخصيا
بإمكانية البت في جميع أكجو المنازعة سكاء أكانت كاقعية أك قانكنية.
بحث الطبيعة القضائية لمجن الضريبية
مف خبلؿ استقراء مضمكف المكاد القانكنية المنظمة لمجنة الكطنية لمطعكف
الضريبية يتضح أكال عمى أنيا ىيئة مستقمة عف اإلدارة كال تخضع ألية سمطة كلك أف
مديرية الضرائب تتحمؿ نفقات تسيير المجنة الكطنية لكف دكف أف يؤثر ذلؾ عف
استقبلليتيا،إف المجنة الكطنية تتبع مجمكعة مف القكاعد اإلجرائية المعمكؿ بيا في
مجاؿ القضاء ،كتعميؿ ق ارراتيا كاتباع إجراءات التحقيؽ  ،كما أف ىذه المجف يترأسيا
قاض كتتبع النظاـ الجماعي في سير أعماليا مف خبلؿ تشكيؿ مختمط يضـ ممثمي
اإلدارة أك ممثمي الممزميف.
كذلؾ تقدـ الطعكف في شكؿ عرائض تتضمف كسائؿ دفاع الطرؼ الطاعف،
كما يمكف لمجاف االستعانة بالخبرة أثناء بحث قضايا المطركحة عمييـ ،كذلؾ
اعتمادىا لقاعدة التكاجو.
إال أنو ك رغـ تطكر المعايير التي تتجو إلى إطفاء الصبغة القضائية عمى
المجنة الكطنية فإنيا تفتقد إلى بعض القكاعد الجكىرية كمنيا مبدأ حجية الشيء
المقضي بو ،حيث أكد األستاذ شارؿ ديباش في مؤلفو المنازعات اإلدارية بأف الييئة
التي تتكفر عمى سمطة قضائية ىي التي يمكنيا أف تعالج المنازعات بصكرة نيائية
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بناء عمى قكة الشيء المقضي بو عف طريؽ اتخاذ قرار مبلئـ يتكفر عمى قكة ك
منطكقو يسرم عمى األطراؼ .ك مف جية أخرل يبلحظ أف الطعف أماـ القضاء
اإلدارم ال يتـ في مكاجية قرار المجنة بؿ في األمر بالتحصيؿ.
بحث الطبيعة اإلدارية لمجن الضريبية:
الييئات اإلدارية تختص في األعماؿ اإلدارية المتمثمة في الق اررات االنفرادية
ك إبراـ عقكد إدارية ،كبالتالي فإف ق اررات المجنة الكطنية ال يمكف الطعف فييا أماـ
المجمس األعمى لمقضاء بسبب الشطط في استعماؿ السمطة نظ ار إلمكانية الطعف
المكازم أماـ القضاء اإلدارم كىذا ما أكدتو ق اررات المجمس األعمى لمقضاء الناذرة
في ىذا المجاؿ التي اعتبرت ق اررات المجنة الكطنية مف قبيؿ الق اررات اإلدارية.
كما نبلحظ أف بعض الممزميف تبنكا نفس المكقؼ حينما تقدمكا بطعكف أماـ
المحكمة اإلدارية ضد مقررات المجنة الكطنية نظ ار لجيميـ بضركرة انتظار صدكر
الجدكؿ الضريبي ،ككذلؾ لمرغبة في االستفادة مف مزايا الطعف بسبب الشطط في
استعماؿ السمطة قصد إلغاء القرار الضريبي برمتو ،كأيضا لتجنب أداء الرسكـ
القضائية النسبية ،كقد رفض القضاء الضريبي ىذه الطعكف اعتمادا عمى ككف ق اررات
المجنة ال تعتبر ق اررات إدارية .
الطابع التحكيمي لمجنة الوطنية
تجدر اإلشارة إلى أف القاعدة العامة في القانكف العاـ ىك أف مبدأ التحكيـ
يجب أف يككف مقر ار بنص تشريعي.
ال تعتبر ق اررات المجنة الكطنية أحكاـ تحكيمية لؤلسباب التالية :
التحكيـ يعتبر قضاء خاص إذ يختار األطراؼ قضاتيـ لمفصؿ بينيـ .
التحكيـ ىك اتفاؽ األطراؼ عمى المجكء إلى التحكيـ إما بمقتضى شرط يضمف في
العقد الرابط بيف الطرفيف أك بمقتضى عقد يبرـ بيف الطرفيف بالمجكء إلى التحكيـ عند
نشكب نزاع بينيما كيختار الطرفاف القكاعد.
كخبلصة القكؿ بعد البحث كمحاكلة استجبلء الطبيعة القانكنية لمجنة الكطنية
مف خبلؿ خميط مف المعايير أك المؤشرات التي تطبع الييئات القضائية أك اإلدارية
أك ىيئات التحكيـ  ،نخمص إلى التأكيد بأف ىذه المجنة تتسـ بطبيعة خاصة ما دامت
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ال تنصير في أم قالب قانكني مف القكالب المعركضة التي سبؽ استعراضيا، .أما
رأينا في المسألة فنعتبر أف ىذه المجاف (المحمية كالكطنية) ذك طبيعة مختمطة
كخاصة بحيث تجمع بيف اإلعتبارات القضائية كاإلدارية.
الفقرة الثانية :تقييم عمل المجنة الوطنية
إف المجنة الكطنية كبالنظر لسمطاتيا الكاسعة ككفاءة العناصر البشرية العاممة
في حظيرتيا مما ينتج عنو المناقشة المستفيضة لعناصر المنازعة ،زيادة عمى
استقبلليا حيث تتبع مباشرة لرئيس الحككمة كيتكمؼ أحد أعضائيا {المقرر} بدراسة
الممؼ كاعداد التقرير المقدـ ألعضاء المجنة خبلفا لمجنة المحمية حيث يقكـ المفتش
المحقؽ بإنجاز ذلؾ التقرير ،فإف المجنة الكطنية الزالت تشكك مف مجمكعة مف
اإلكراىات تحد مف فعاليتيا في حؿ إشكاليات الفحص الضريبي كلذلؾ نختـ ىذا
المحكر بتقديـ بعض المقترحات :
مسألة استقبلؿ المجنة :رغـ أف المجنة الكطنية تابعة مباشرة لرئيس الحككمة،
فإنيا الزالت تحتاج إلى مديرية الضرائب فيما يخص الكسائؿ البشرية كالمادية كتكفير
المقر كبعض كسائؿ العمؿ الضركرية لممارسة كظيفتيا ،فالمجنة ال تتكفر عمى أية
ميزانية كال كسائؿ لكجيستيكية كالحكاسيب كغيرىا زيادة عمى أف المكظفيف أعضاء
المجنة كلك أنيـ تابعكف لمكزير األكؿ ،فإف ترقيتيـ كتدبير كضعيتيـ اإلدارية ترجع
لمديرية الضرائب مما قد يؤثر عمى استقبللية ىذا الصنؼ مف أعضاء المجنة لذلؾ
يجب التفكير في كضع إطار قانكني مبلئـ كمنحيا الكسائؿ المادية الكفيمة
بمساعدتيا عمى االضطبلع بمياميا في أحسف الظركؼ ككذلؾ لمعمؿ :1
عمى نشر ق ارراتيا حيث طاؿ انتظار الباحثيف كخبراء المحاسبة كالمستشاريف
الجبائييف كحتى أطر اإلدارة الضريبية كجميكر الممزميف ،ماداـ السبب في نظر
أعضاء المجنة ىك ضعؼ الكسائؿ المادية ،حيث أكصى الكزير األكؿ سنة
{1997السيد عبد المطيؼ الفيبللي}حيف استقبالو ألعضاء المجنة الكطنية بنشر
أعماؿ المجنة لتشكؿ مرجعا لكؿ الميتميف بالمادة الضريبية ،خصكصا كأف
اختصاصيا تكسع ليشمؿ منازعات حقكؽ التسجيؿ كتقكيـ الربح العقارم ،كبالتالي
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نقترح إحداث رسـ شبو قضائي يدفعو الطرؼ الطاعف يككف قا ار كليس نسبيا بحسب
مبمغ المطالبة كما ىك معمكؿ بو في مجاؿ الرسكـ القضائية لكي ال يككف معيقا
لمممزـ لممارسة حقو في الطعف ،فمثبل إذا تـ إقرار رسـ بمبمغ  500درىـ مثبل عمما
بأف المجنة تبت في  500ممؼ في السنة كما سبؽ ،سيؤدم ذلؾ إلى تكفير مبمغ
إجمالي يقارب  250ألؼ درىـ قد تكفي لمنشر كتنظيـ أياـ دراسية كندكات كتنظيـ
تداريب فنية كاعادة تككيف أعضاء المجنة كمدىـ بالكثائؽ كالمراجع األساسية كمنح
بعض تعكيضات التنقؿ لبعض أعضائيا المقيمكف بعيدا عف الرباط ،كقد ذىب أحد
المشاركيف في األياـ الكطنية لمضريبة السالفة الذكر إلى اقتراح إلغاء المجف المحمية
نظ ار لضعفيا كمحدكدية تدخبلتيا كتعكيضيا بمجف كطنية جيكية تعمؿ بنفس القكاعد
المعمكؿ بيا مف طرؼ المجنة الكطنية التي ستبقى حسب ىذا التصكر كييئة
استئنافية ،أك أف تقدـ الطعكف في ق اررات المجف الجيكية لمقضاء مباشرة مع حذؼ
المجنة الكطنية.
المطمب الثاني تقييم أداء المجنة الوطنية لمنظر في الطعون المتعمقة بالضريبة
ييدؼ نظاـ الطعف أماـ المجنة الكطنية إلى ضماف حفظ حقكؽ الخاضع
لمضريبة كادارة الضرائب عمى حد سكاء مف حيث ىفكات كأخطاء لجنة الدرجة األكلى
(المجاف المحمية) .إلى أف عمؿ ىذه المجنة قد تحد مف فعاليتو عدة صعكبات كحدكد.
ىذا كتبرز لنا إشكالية حقيقية تتعمؽ أساسا بحدكد اختصاص ىذه المجنة بيف
البت في الكاقع أك تطبيؽ القانكف ،كمف بيف الحاالت التي تثير ىذه اإلشكالية ،حالة
اإلعبلـ بالتحقيؽ ،فقبؿ إقداـ اإلدارة عمى الفحص ال بد ليا مف تكجيو إعبلـ
بالتحقيؽ إلى الممزـ  15يكـ عمى األقؿ قبؿ بداية التحقيؽ ،كالنص الضريبي كاضح
ىنا بحيث استعمؿ مصطمح التكجيو أم العبرة بالتكجيو قبؿ  15يكـ كليست العبرة
بالتكصؿ ،ك قد أحيمت عمى المجنة الكطنية بعض الممفات التي اتضح مف خبلليا
أف المدة التي تفصؿ بيف تكجيو اإلعبلـ بالتحقيؽ ك بداية الفحص تقؿ عف  15يكـ
فأصدرت ق ار ار يمغي مسطرة الفحص.
كفي اعتقادنا ،ىذه حالة مف حاالت تفسير القانكف التي ُيفترض فييا المجكء
إلى القضاء اإلدارم ،ىذا األخير الذم صدر عنو حكـ ذىبت فيو المحكمة اإلدارية
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بكجدة إلى أنو " يجب عمى المجنة الكطنية أف تصرح بعدـ اختصاصيا في المسائؿ
التي تتعمؽ بتفسير نصكص تشريعية أك تنظيمية كأف ذلؾ يعني أف المجنة المذككرة
يمنع عمييا تفسير نص قانكني ضريبي".
عمى مستكل تشكيؿ المجنة ،فالمبلحظ كما قمنا أف األسمكب المتبع في

أما

تشكيميا ىك التعييف ،األمر الذم يككف لو انعكاس عمى استقبللية المجنة ،كما أف
منح صبلحيات تعييف ممثمي الممزميف لمكزير األكؿ يعتبر مسا بحقكؽ الممزميف،
بحيث كاف مف المفركض أف يتـ تعييف ىؤالء مف طرؼ ىيئة مستقمة عف السمطة
التنفيذية ،تتكفر فييا جميع شركط الحياد ك النزاىة ك الشفافية كالييئات المينية التي
ينتمي إلييا الممزمكف مثبل أك باألحرل يترؾ الحؽ لمممزـ في اختيار مف يمثمو.
كعمى

أم ،كرغـ الصعكبات كاالختبلالت ،فإنو كحسب بعض اإلحصائيات

فإف المنازعات الجبائية المحالة عمى المجنة الكطنية كالتي تقارب  500طعف سنكيا،
تتـ تسكيتيا كال ترفع منيا إلى القضاء إال حكالي  10 %مف الطعكف ،ترفعيا مديرية
الضرائب بسبب تجاكز المجنة الختصاصاتيا.
ك في ما يمي نعرض جدكال يبيف تطكر عدد الطعكف المقدمة أماـ المجنة
أماـ

المجمس أماـ المحكمة اإلدارية أماـ

المجنة أماـ المجاف أماـ
المحمية

األعمى(سابقا) ضد اإلدارة كالمجاف الكطنية

اإلدارة نكع

الضريبية

التظمـ

السنكات

 229طعف

 883طعف

 350طمب  2001طمب  76262تظمـ

[2002]7

 227طعف

 1063طعف

 674طمب  3570طمب  80200تظمـ

]8[2003

المصدر :المديرية العامة لمضرائب  ،تقرير حكؿ أنشطتيا لسنة 2003-2002
كبتحميؿ بسيط ليذه المعطيات نبلحظ ارتفاع الطعكف المقدمة أماـ المجنة
الكطنية سنة بعد أخرل ( ارتفاع عدد الطعكف المقدمة أماـ المجنة الكطنية بنسبة
تقارب  100بيف سنتي  ، ) 2003-2002الشيء الذم يؤدم إلى تراكـ الممفات
كىك ما يؤثر بشكؿ مباشر عمى الفصؿ فييا  ،كىك لف يككف إال سببا في ضياع
حقكؽ الممزـ تارة كحقكؽ الخزينة تارة أخرل.
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صحيح أف المشرع المغربي كفر مجمكعة مف الضمانات لمخاضع لمضريبة
كمف بينيا إمكانية الطعف أماـ المجاف الضريبية بصفة عامة كالمجنة الكطنية بصفة
خاصة ،إال أف ىذا ال يمنعنا مف القكؿ بأف عمؿ ىذه األخيرة مازاؿ يشكبو مجمكعة
مف النكاقص كاإلكراىات التي تدفعنا إلى إبداء المبلحظات التالية :
إذا كنا نتفؽ مع ككف عدـ البت داخؿ األجؿ القانكني مف طرؼ المجنة الكطنية( 12
شير) يحرـ الخاضع لمضريبة مف مرحمة تحكيمية ميمة  ,فإننا ال نتفؽ مع التكجو
التشريعي فيما يخص الجزاء الذم رتبو عمى عدـ احتراـ المجنة المذككرة ألجؿ الب ت
في الطعف المعركض عمييا ،إذ كيؼ يعقؿ أف يككف الجزاء عف خرؽ النصكص
القانكنية مف طرؼ المجنة الكطنية ىك عدـ إدخاؿ أم تصحيح بالمرة ،في الكقت
الذم تككف فيو اإلدارة ك الخاضع لمضريبة قد احترما جميع المقتضيات القانكنية
المنظمة لممسطرة  ,لذلؾ نرل أف المشرع قد رتب عقابا قاسيا في ىذه المرحمة خاصة
كأف مسطرة التصحيح قد استغرقت كقتا طكيبل كاستنفدت مجيكدا كبي ار.
تنظيـ المشرع المغربي لمطعف أماـ المجنة المحمية ثـ المجنة الكطنية ،مف جية فيو
إطالة لممسطرة ،كمف جية أخرل أثبتت التجربة العممية أف المجنة الكطنية ىي أقؿ
مردكدية مف المجنة المحمية لسببيف ،أكليما أف ممثمي الخاضعيف لمضريبة ك كذا
القاضي في المجنة المحمية يككناف مف نفس منطقة الكعاء الضريبي ،فيككناف بالتالي
أدرل بظركؼ المنطقة ك درجة ركاجيا ك مشاكميا ك كذا كسائؿ التعامؿ االقتصادم
بيا ,السبب الثاني ىك أف الممثؿ في المجنة الكطنية قد يككف مف منطقة ال تمت بأية
صمة لمنطاؽ الجغرافي لمكعاء الضريبي ،بؿ ك قد يككف ممثبل بعيدا عف الحرفة أك
المينة مكضكع المنازعة.
أماـ كؿ ما سبؽ نرل ضركرة تفعيؿ ما يمي :
ضركرة إعادة النظر في الجزاء المترتب عف عدـ بث المجنة الكطنية داخؿ األجؿالقانكني ك االكتفاء فقط بإلغاء قرار المجنة الكطنية الصادر خارج األجؿ القانكني
كمنح الطرفيف كؿ الضمانات القانكنية أماـ القضاء لعرض كؿ طرؼ لحججو ك
دفكعاتو.

83

االكتفاء بالطعف أماـ لجنة كاحدة تككف إقميمية عكض الطعف أماـ لجنتيف ك ذلؾمف أجؿ اإلسراع في البت في المنازعات الضريبية ك تفادم اإلضرار بالذمة المالية
لمخاضع لمضريبة ،فيذا األخير ينتظر قرار المجاف في حيف يستمر عداد فكائد
التأخير في الدكراف.
إلزاـ الجيات المعنية بإطبلع الممزميف بكافة حقكقيـ ك الضمانات المخكلة ليـ فيالميداف الجبائي بما فييا إعبلميـ بكجكد لجاف لمطعف الضريبي.
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القسم الثاني :مسطرة المنازعات الضريبية في المرحمة
القضائية
تعتبر المرحمة القضائية في المنازعات الضريبية أىـ مف المرحمة اإلدارية
السابقة ،بحيث إذا كانت اإلدارة الضريبية تبدكا في المرحمة الثانية الخصـ كالحكـ في
نفس الكقت كبالتالي فإنيا تستأثر بمجمكعة مف االمتيازات في ىذا اإلطار ،فإنيا في
المرحمة القضائية يسكد مبدأ االستقبللية ،كتكسب األحكاـ كالق اررات التي تصدرىا
الييئات القضائية حجية المر المقضي فيو ،كبالتالي تشكؿ دعامة حقيقية لضماف
حقكؽ الممزميف ،إضافة إلى االطمئناف النفسي خاصة كأف العدالة تشترط أف ال
يككف أحد طرفي النزاع حكما كخصا في نفس الكقت ،كمف ثـ فإف الفرؽ بيف يككف
كاضحا بيف الرقابة اإلدارية كالرقابة القضائية ،مف حيث اإلجراءات كالبت كاآلثار ،
كىكذا فإف القاضي يككف ممزما بالنظر في كؿ دعكل مرفكعة ضد اإلدارة الضريبية
كاال ارتكبت جريمة إنكار العدالة أما في المرحمة اإلدارية فإف اإلدارة الضريبية تككف
غير ممزمة بالبت في شكايات كتظممات الممزميف ،كما أف مسألة البت في إطار
المراقبة القضائية تشترط مباشرة مجمكعة مف اإلجراءات القانكنية كاال اعتبر الحكـ
الغيا كباطبل لعيب في الشكؿ أما الرقابة اإلدارية فمساطرىا بسيطة  ،إذ صاحب
الطعف يعفى مف الرسكـ كعدـ إجبارية االستعانة بالمحامي  ،إضافة إلى أف الرقابة
القضائية ال يممؾ حؽ النظر في العمؿ اإلدارم إال في نطاؽ الشرعية أك في نطاؽ
اختصاصيا المحدد كال تمتد إلى جانب المبلئمة ،أما في الرقابة اإلدارية فإنيا تشمؿ
الجانبيف معا أم جانب الشرعية كالمبلءمة.
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الفصل األول :التطور التاريخي لممنازعات الضريبية

تمعب المكارد الجبائية دك ار ميما في تمكيؿ خزينة الدكلة باإلضافة إلى

المساىمة في التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،كليذه األسباب عيد المشرع
لئلدارة نفسيا باعتبارىا سمطة عامة أمر فرض الضرائب كجبايتيا كىدا التدخؿ
المستمر إلدارة الضرائب بحكـ كظيفتيا في خكض كتحصيؿ الضريبة يثير لدل
الممزـ كثير مف الخبلفات ،ككما ىك معمكـ فالنظاـ الضريبي المغربي نظاـ متشعب
كمتشابؾ كبالغ التعقيد ،كما يزيد في صعكبة اإلحاطة بو كفيمو ،التعديبلت
المستمرة الكاردة في القكانيف المالية السنكية أك التعديمية مما يعني أننا بصدد ظاىرة
عدـ االستقرار الجبائي الذم ينتج عنو ازدياد في حجـ النزاعات بيف أطراؼ العممية
الجبائية أم الممزـ كاإلدارة الجبائية.
كتصنؼ النزاعات الجبائية إلى نزاعات في الكعاء ك نزاعات في التحصيؿ.
كنعيد التذكير بأف النزاع الضريبي عمكما ىك  :ذلؾ الخبلؼ القائـ بيف اإلدارة
الضريبية ك الممزـ كيفما كاف نكعو إذ يدفع فيو كؿ طرؼ بمكقؼ متعارض مع مكقع
الطرؼ األخر بكثائؽ تبكثية أماـ جياز قضائي يفصؿ بينيما بإصدار حكـ تنفيذم ك
ممزـ.
كفي مفيكـ أكسع يعرؼ النزاع الجبائي بأنو " :مجمكعة األساليب القانكنية
التي يتـ بمقتضاىا فض النزاعات التي تنشأ عف تطبيؽ قانكف الضريبة مف طرؼ
اإلدارة الجبائية عمى الممزـ".
كيبقى القضاء جية الحسـ النيائية في فض المنازعة الجبائية التي ال يمكف
أف يمجأ إلييا الممزـ إال بعد أف يستنفد المرحمة التمييدية (اإلدارية) سكاء حينما يتقدـ
بمطالبتو أماـ اإلدارة الضريبية ،كلـ يرضو قرارىا أك عندما لـ تجبو ىذه األخيرة عف
مطالبتو خبلؿ اآلجاؿ المحددة.
كمف خصكصيات المنازعة أنيا تمر عمى مراحؿ ،أم أنيا ال ترفع مبدئيا إلى
القضاء بؿ البد مف المركر مف مرحمة الطعف اإلدارم آك أماـ المجاف الضريبية
حسب الحاالت ،فتقديـ المطالبة النزاعية أماـ اإلدارة الجبائية في مجاؿ منازعات
الكعاء الضريبي ،إجراء إلزامي قبؿ نشر الخبلؼ أماـ أنظار القضاء اإلدارم
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كخاصة المحاكـ اإلدارية التي تختص في تطبيؽ النصكص التشريعية كالتنظيمية
المتعمقة باالنتخابات ك الضرائب ك نزع الممكية ألجؿ المنفعة ،آك البث في الدعاكل
المتعمقة بتحصيؿ الديكف المستحقة لمخزينة العامة .
النزاع الضريبي ليس كليد الحاضر بؿ ىك قديـ قدـ الجباية إال أننا سنقتصر
في عرضنا عمى مسايرة النزاع الضريبي بالمغرب في مرحمة ما قبؿ إحداث المحاكـ
اإلدارية (مبحث أكؿ) ك خاصة مرحمة ما قبؿ االستقبلؿ (مطمب أكؿ) كفي مرحمة ما
بعد االستقبلؿ (مطمب ثاني) ثـ التطرؽ إلى المراحؿ التاريخية التي عرفيا بعد
إحداث المحاكـ اإلدارية (مبحث ثاني) كخاصة في مرحمتي ما قبؿ صدكر المدكنة
العامة لمضرائب (مطمب أكؿ) ك بعد صدكر المدكنة العامة لمضرائب (مطمب
ثاني).

انًثحس األٔل  :انًُازعاخ انجثائيح لثم إحذاز انًحاكى اإلداريح
يمكف تصنيؼ المنازعات الجبائية بالمغرب خبلؿ ىذه المرحمة إلى فترتيف

رئيسيتيف كىما  :فترة ما قبؿ الحماية ك فترة الحماية.
انًطهة األٔل  :انًُازعاخ انجثائيح خالل فررج يا لثم االسرمالل
 فررج يا لثم انحًايح :
يجب اإلقرار بأف تاريخ الجباية المغربية في عمقيا التقميدم القديـ يتطابؽ كالى
أبعد الحدكد مع الخاصيات ك المسار الذم ميز ممارسة السمطة ك الحكـ السياسي
في مغرب ما قبؿ الحماية .خاصة خبلؿ منظكمة "المخزف الجبائي" الذم سيعمد
إلى تكظيؼ مكثؼ ك متنكع لمجباية سكاء كانت ذات طابع سيادم تقميدم ،أك ذات
طابع جمركي.
كخبلؿ ىذه الفترة عرفت بعض الجبايات كاف المستفيد األكؿ منيا المدينة في
إحدل منشاتيا آك إنشاء تجييزات تتطمبيا الحاجات المحمية بما تسمى المستفادات
آك المستفاد.
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كالمغرب كاف يعتمد أساسا عمى مبادئ ك أحكاـ الديف اإلسبلمي ك خاصة في
المجاؿ الضريبي فإلى جانب الضرائب السيادية (اليدية ،السخرة ،الحركة ،الغرامة،
الذعيرة ،المبلقاة ،النايبة ).....كانت ىناؾ ضرائب دينية كالزكاة كاألعشار ،الجزية
كالخراج باإلضافة إلى ضرائب تجارية جمركية كالمككس عند أبكاب األسكاؽ كالمدف
كالمستفاد أك المستفادات.
كتمزـ اإلشارة إلى أف ثنائية أساسية ميزت البنية الجبائية التقميدية القديمة
(الضرائب الشرعية كالضرائب غير الشرعية) ،فالضرائب الشرعية كيقصد بيا المكارد
المالية األساسية التقميدية لمدكلة اإلسبلمية كىي إما مكارد دكرية أك غير دكرية،
فالمكارد الدكرية تتككف مف الزكاة الخراج كالجزية ،أما المكارد غير الدكرية فتتككف مف
الغنائـ كالفيء كالتركة التي ال كارث ليا .أما الضرائب غير الشرعية فتتمثؿ في
المككس كاليدايا كالمؤنة كالسخرة كالذعيرة كىي جبايات ممزمة لمجميع باستثناء بعض
الشرفاء كأرباب الزكايا كقبائؿ الكيش كالمحميكف كالقضاة كالعمماء الذيف يقكمكف
بعممية التدريس.
كتجدر اإلشارة إلى أف كؿ الضرائب الشرعية تحكلت إلى ضرائب سيادية تنتزع
بالقكة مف جيكب الممزميف مما أثقؿ كاىؿ الممزميف الذيف امتنعكا عف أداءىا فظيرت
بعض االنتفاضات مثؿ (انتفاضة الدباغيف بفاس سنة  1875كانكلتاف بدمنات سنة
.)1894
كفي حالة النزاع يتـ المجكء إلى ديكاف المظالـ الذم يعتبر شبو محكمة استئناؼ
كقضاء إدارم يمجأ إليو المكاطنكف بخصكص الحيؼ ك الظمـ الذم يطاليـ مف جباة
الضرائب ككاف السمطاف نفسو ينظر في بعض ىذه الشكايات كيستعيف بييأة مف
المعاكنيف كالمستشاريف كالقضاة كالعدكؿ  ،كىذه الشكايات كانت تحت إشراؼ كزير
الشكايات.
 فررج انحًايح :
إف الظركؼ االقتصادية كالمالية الصعبة التي ميزت المسار التاريخي لحكـ األيالة
الشريفة خبلؿ فترة القرف  19ستعجؿ بالخضكع لمتأثيرات ك التكجييات اإلصبلحية
88

لمقكل االستعمارية األجنبية انطبلقا مف معاىدة الجزيرة الخضراء (  )1906كباألخص
إثر خضكع المغرب المباشر لنظاـ الحماية سنة .1912
كستعمؿ ىذه المعاىدة في مرحمة أكلى عمى تكريس التكجو اإلصبلحي
كالتحديثي المدشف بكاسطة معاىدة الخزيرات ،كما ستككف فاتحة رسمية لمتأثر كاألخذ
بالنظاـ الجبائي لمدكلة الحامية (فرنسا) ،كذلؾ مف خبلؿ إحداث ضرائب جديدة
كاالقتطاع مف المرتبات كاألجكر كالضرائب كالرسكـ غير المباشرة كالرسكـ عمى
السكر كالزيكت كالكحكؿ إلى جانب رسكـ التسجيؿ كالتمبر.
كلقد تميزت ىذه الفترة بخاصيتيف اثنتيف رئيسيتيف تمثمت األكلى في االىتماـ
باالعتبارات المالية المسطرة لخدمة الدكلة الحامية ،أما الثانية فسيتـ تكجيييا لخدمة
حاجيات التمكيؿ لفائدة الكحدات البمدية.
إف الجباية المغربية في ىذه الفترة تأثرت بالجباية الفرنسية حيث قامت فرنسا
بإدخاؿ عدة إصبلحات ىمت النظاـ القضائي المغربي بمكجب ظيير

 12غشت

 1913حيث تـ إحداث (المحاكـ الفرنسية) التي كانت تتككف مف محاكـ الصمح
كالمحاكـ االبتدائية ،كفيما يخص االستئناؼ فكاف يتـ بمحكمة الرباط االستئنافية
كالتي كانت كحيدة ك تـ تدشينيا سنة .1913
كىذه األخيرة كاكبت التطكر الحاصؿ في القكانيف التنظيمية كقكانيف الشكؿ
كالمكضكع  ،فمارست دكرىا كمحكمة الدرجة الثانية بعد إقرار مبدأ التقاضي عمى
درجتيف.
لقد فضمت فرنسا تطبيؽ نظاـ كحدة القضاء ،ليس أخدا عف النظاـ
"االنجمكسكسكني" بؿ عف النظاـ التكنسي المنبثؽ بدكره عف النظاـ االيطالي بناء
عمى اتفاقية كاف قد تـ إبراميا بيف فرنسا ك ايطاليا .
كفيما يخص المنازعات الضريبية في ىذه الفترة فقد تـ إحداث لجنة التحكيـ
بمقتضى المادة  20مف قانكف  ، 37.89المتعمؽ بالضريبة الحضرية.
كلقد استقر القضاء المغربي عمى تطبيؽ قكاعد قانكنية متميزة عف قكاعد
القانكف الخاص في المكاد اإلدارية كمنيا المنازعات الضريبية ،كيؤكد (األستاذ محمد
مرغيني) عمى أف ىذه القكاعد كانت مستمدة مف اجتيادات القضاء التكنسي كما
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استعيف في تفسير ىذه النصكص باألكضاع القائمة بتكنس التي كجدت في ظركؼ
كأكضاع متشابية ك لكنيا أسبؽ في كضع نظاميا القانكني.
ال يمكف إنكار أف القضاء اإلدارم المغربي تطكر عما كاف عميو في فترة ما
قبؿ الحماية مما سيشكؿ تمييدا لمتطكر أكثر فأكثر خبلؿ مرحمة ما بعد االستقبلؿ.
انًطهة انصاَي  :انًُازعح انجثائيح تعذ االسرمالل
بعد حصكؿ المغرب عمى االستقبلؿ سنة

 1956بدأ في تأسيس لبنات

اإلصبلحات السياسية كاالقتصادية ك االجتماعية كاإلدارية ك المالية ،كأىـ ما ركز
عميو المغرب ىك الحرص عمى إعادة تنظيـ القضاء ك مغربتو.
كتعتبر سنة  1957مف أىـ المحطات التاريخية الكبرل حيث تـ إنشاء
المجمس األعمى ( )10كيككف بذلؾ أعمى اليرـ القضائي المغربي ،حيث كاف يشرؼ
عمى جميع محاكـ المكضكع بالمممكة ك كاف قانكف  15يكليكز  1974ىك مف ينظمو
كيحدد اختصاصاتو ،فيك المحدد لمتنظيـ القضائي لممممكة ككذلؾ قانكف المسطرة
المدنية كبعض مقتضيات قانكف المسطرة الجنائية كالعدؿ العسكرم ،كفي ىذه الفترة
كانت المحاكـ االبتدائية ىي المختصة في المنازعات الضريبية بالنظر لمكالية العامة
التي تتمتع بيا في جميع أنكاع القضايا طبقا لمفصؿ  18مف قانكف المسطرة المدنية.
كما يمكف استئناؼ األحكاـ المنبثقة عنيا أماـ محاكـ االستئناؼ .كيبقى الطعف،
كالنقض كالطعكف الرامية إلى إلغاء الق اررات اإلدارية بسبب الشطط في استعماؿ
السمطة مف اختصاص المجمس األعمى.
في سنة  1965صدر القانكف  64.03بتاريخ  26يناير كأصبحت جميع
المحاكـ المغربية مكحدة ك ىي:
محاكـ السددالمحاكـ اإلقميميةمحاكـ االستئناؼ-المجمس األعمى
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كحمت المغة العربية محؿ المغة الفرنسية التي بقيت في العقكد المسجمة في السجبلت
التجارية.
في سنة  1974أصبح التنظيـ القضائي يتككف مف :
محاكـ الجماعات ك المقاطعاتالمحاكـ االبتدائيةالمحاكـ االستئنافيةالمجمس األعمىكجاء بعد ظيير

 15يكليكز  )11 ( 1974الذم حصر أنكاع المحاكـ

المكجكدة في :
المحاكـ العادية (صاحبة الكالية العامة).المحاكـ المتخصصة.المحاكـ االستئنافية (تختص في محاكمة المسؤكليف كالمكظفيف في المؤسساتالعامة الذيف تـ تكرطيـ في جرائـ الفساد المالي.
تعتبر سنة  1984محطة تاريخية كبرل تجمت في القانكف اإلطار لئلصبلح
الضريبي  83.3بتاريخ  2مام  1984ك أىـ ما جاء بو التعديبلت التي ىمت
مسطرة التحكيـ أماـ المجاف التحكيمية المحمية ك أصبح اسميا المجنة المحمية لتقدير
الضريبة بمقتضى مرسكـ مؤرخ في

 30دجنبر  1987قصد النظر ابتدائيا في

الطعكف المتعمقة :
الضريبة عمى الشركات.الضريبة العامة عمى الدخؿ.الضريبة عمى القيمة المضافة.كاجبات التسجيؿ ك التمبر.كما أف الطعف أماـ المجاف المحمية لـ يعد مرتبط بإرادة مفتش الضرائب،
إضافة إلى الرفع مف آجاؿ الطعف ك تبسيط شكمياتو ،كىك ما يسيؿ لجكء الممزميف
إلى ىذه المجاف ،كمف جية أخرل تناكلت المجنة الكطنية النظر في الطعكف المتعمقة
بالضريبة ك التي كانت سابقا تسمى المجنة المركزية.
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فأصبح مف حؽ كؿ مف الممزـ ك اإلدارة الضريبية الحؽ في تقديـ طعكف لدل
ىذه المجنة شريطة أف يعبر الطرؼ الطاعف عف عدـ اقتناعو بقرار المجنة المحمية
مع التزامو باآلجاؿ القانكني المحدد ك أف يتضمف العريضة المقدمة إلى المجنة
مجمكعة مف البيانات الشكمية اإللزامية (الكتابة ك اآلجاؿ).

انًثحس انصاَي  :انًُازعاخ انجثائيح تعذ إحذاز انًحاكى اإلداريح
ارتأينا في ىذا المبحث المتعمؽ بالمنازعات الجبائية بعد صدكر القانكف
 41،90المحدث لممحاكـ اإلدارية تقسيـ ىذه الفترة إلى المنازعات الجبائية قبؿ
صدكر المدكنة العامة لمضرائب ثـ بعد صدكرىا.
انًطهة األٔل  :انًُازعاخ انجثائيح لثم طذٔر انًذَٔح انعايح نهضرائة
يعتبر إحداث المحاكـ اإلدارية نتيجة حتمية لتطكر اإلنساف كنظرتو إلى
المجتمع كأفراده كذلؾ مف أجؿ أف يحتكـ الجميع لمقانكف كبالتالي تكفير ضمانات
ناجعة تكفؿ احتراـ حقكؽ كحريات األفراد في مكاجية الدكلة التي يجب أف تخضع
جميع سمطاتيا لمقانكف.
أصبحت المحاكـ اإلدارية ىي صاحبة الكالية العامة لمنظر في النزاعات
الجبائية بعدما كانت المحاكـ االبتدائية ىي صاحبة االختصاص في النظر فييا ،كقد
تأسست المحاكـ اإلدارية سنة  1993بمكجب القانكف  41.90الذم اعتبر محطة
تاريخية بارزة في السيركرة التاريخية لمقضاء اإلدارم المغربي .
كيمكف تعريؼ المحاكـ اإلدارية بأنيا الجية القضائية المختصة بالبت في كؿ
الدعاكل التي تنجـ عف النزاع بيف طرفيف أحدىما جية إدارية أم جميع أشخاص
القانكف العاـ كبمغ عدد المحاكـ اإلدارية  7كتختص بالنظر في :
النزاعات المتعمقة بإلغاء الق اررات اإلدارية بسبب تجاكز استعماؿ السمطةالنزاعات المتعمقة بالعقكد اإلدارية.النزاعات المتعمقة بالمعاشات كمنح الكفاة.النزاعات المتعمقة باالنتخابات.النزاعات المتعمقة بالضرائب.92

النزاعات المتعمقة بتحصيؿ الديكف العمكمية.اعتبر القانكف المالي لسنة  1995نقطة تحكؿ ميمة في تاريخ المنازعات
الجبائية حيث نص المشرع المغربي عمى أنو ال يمكف الرجكع إلى الطرؽ األخرل
لمتبميغ إال بعد تعذر التبميغ بكاسطة البريد المضمكف إذ عمى اإلدارة أف تثبت لجكءىا
إلى مسطرة التبميغ بالبريد المضمكف أكال ،كاثبات تعذر ىذه الكسيمة في التبميغ حتى
تشفع ليا سمكؾ باقي المساطر األخرل تحت طائمة بطبلف مسطرة فرض الضريبة.
كيكجو التبميغ عبر البريد المضمكف لمممزـ مبينا عنكانو المدلى بو في إق ارراتو أك
عقكده أك مراسبلتو مع المصالح الضريبية.
كجاء تعديؿ القانكف المالي لسنة

 2001ليتدخؿ ألكؿ مرة ك يعتبر رفض

التبميغ ىك بمثابة تبميغ بعد  10أياـ مف تاريخ الرفض ك ضركرة تحرير محضر عف
طريؽ األعكاف المحمفيف في حالة تعذر التبميغ دكف أف ينص بشكؿ صريح عمى
اعتباره تبميغا قانكنيا.
كفي سنة  2005صدر كتاب خاص بالمساطر ك المنازعات كنص عمى أف
التبميغ يتـ بالعنكاف المحدد مف قبؿ الخاضع لمضريبة في إق ارراتو ،إما برسالة
مضمكنة الكصكؿ مع إشعار بالتبميغ أك بالتسميـ إليو بكاسطة المأمكريف المحمفيف أك
بالطريقة اإلدارية .كيقدـ العكف التبميغ في ظرؼ مغمؽ في نسختيف تسمـ إحداىما إلى
المعني باألمر ك تبيف اسـ العكف المبمغ ك صفتو ك تاريخ التبميغ ك الشخص المسممة
إليو الكثائؽ.
كقد تـ تجميع المنازعات الضريبية في المكاد مف

 26إلى  36مف كتاب

المساطر الجبائية ك الذم تضمنتو المادة  22مف قانكف المالية لسنة  ،2005كما تـ
تعزيز ىذه المرحمة بإحداث محاكـ استئناؼ إدارية بمقتضى الظيير الشريؼ رقـ
 07.06.1المؤرخ في  14فبراير  2006المنشكر بالجريدة الرسمية عدد
بتاريخ  23فبراير  2006بتنفيذ القانكف

5398

 )15 ( 80.03كحددت في محكمتيف

استئنافيتيف إحداىما بالرباط كاألخرل بمراكش.
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كأصبحت الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى تقكـ بدكرىا األصيؿ كمحكمة
قانكف بعد أف كانت لمدة

 13سنة تنظر كمحكمة مكضكع في استئناؼ األحكاـ

الصادرة عف المحاكـ اإلدارية.
انًطهة انصاَي  :انًُازعاخ انجثائيح تعذ طذٔر انًذَٔح انعايح نهضرائة
قانكف المالية لسنة  2007تـ إصدار المدكنة العامة لمضرائب التي ضمت
في الكتاب األكؿ قكاعد الكعاء ك التحصيؿ الذم ضـ في الجزء األكؿ منو قكاعد
الكعاء المتعمقة بكؿ مف الضريبة عمى الشركات ،ك الضريبة عمى الدخؿ ،ك الضريبة
عمى القيمة المضافة ،ك كاجبات التسجيؿ ك التنمر ،ك في الجزء الثاني منو قكاعد
التحصيؿ ك في الجزء الثالث الجزاءات المتعمقة بكعاء كتحصيؿ ىذه الضرائب كما
تضمف الكتاب الثاني مف المدكنة المساطر الجبائية كبذلؾ ألحقت المقتضيات
المتعمقة بالمساطر الجبائية بيذه المدكنة بداية مف سنة . 2007
كأىـ ما جاء في ىذه الفترة :
 )1تمديد أجاؿ إببلغ الخاضع لمضريبة مف  60يكما إلى  90يكما المكالية لتاريخ
إيداع إقرار عمى األرباح العقارية (.)2008
 )2ال يمكف تقديـ الطعف في آف كاحد أماـ المجاف المحمية أك المجنة الكطنية لمنظر
في الطعكف الضريبية () )2009المادة .(VI-226
كمف أىـ التعديبلت التي عرفت بعد صدكر المدكنة العامة لمضرائب نجد
تعديؿ : 2010
حيث تـ إضافة قاضييف في المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبةكأصبح عدد القضاة سبعة عكض خمسة مكزعيف عمى سبعة لجاف فرعية تتداكؿ في
المنازعات المعركضة عمييا.
أصبح مفتش الضرائب ممزما بتسميـ المطالبات المكجية إلى المجنة المحمية لتقديرالضريبة كتسميميا ليا مصحكبة بالكثائؽ المتعمقة بإجراءات المسطرة التكاجيية.
كجاء القانكف المالي لسنة  2011بمستجدات تيـ المنازعات الضريبية كتتمثؿ في :
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-تـ تحديد أجؿ أقصاه

 4أشير لتسميـ المطالبات المكجية إلى المجنة المحمية

لتقدير الضريبة مصحكبة بالكثائؽ المتعمقة بإجراءات المسطرة التكاجيية ابتداء مف
تاريخ تبميغ اإلدارة بالطعف المقدـ مف طرؼ الممزـ.
-استدعاء ممثمي الخاضعيف لمضريبة ككذا ممثمي اإلدارة خمسة عشر (

 )15يكما

عمى األقؿ قبؿ تاريخ المحدد لبلجتماع مف طرؼ رئيس المجنة المحمية لتقدير
الضريبة.
يجب أف تككف مقررات المجاف المحمية لتقدير الضريبة مفصمة كمعممة ك يبمغيامقرركا ىذه المجاف إلى الطرفيف.
إمكانية منازعة الخاضع لمضريبة عف طريؽ المحاكـ في المقررات النيائية لمجافالمحمية لتقدير الضريبة أك المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة كفي
المقررات المتضمنة لتصريح المجاف المذككرة بعدـ اختصاصيا داخؿ اجؿ  60يكما
المكالية لتاريخ تبميغ ىذه المقررات.
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انفظم انصاَي :اخرظاطاخ انًحاكى اإلداريح في انًُازعاخ
انضريثيح
لقد أصبحت المحاكـ اإلدارية بعد إحداثيا بمكجب القانكف رقـ

، 41-90

تحتؿ مكانة الكريث الشرعي لمعديد مف االختصاصات التي كانت مكككلة لممحاكـ
االبتدائية كمنيا النظر في النزاعات الضريبية ،حيث نجد أف ىذا القانكف قد أسند
بمكجب المادة  8منو ،االختصاص العاـ لمنظر في ىذه النزاعات لممحاكـ اإلدارم
كما افرد المكاد ، 38 ، 37 ، 36 ، 35،34، 33، 32، 31، 30، 29،28مف
القانكف رقـ  ،41-90لذكر بعض أنكاع الضرائب  ،لكف ما يبلحظ أف التعداد الكارد
في ىذه المكاد قد أىمؿ التطرؽ ألنكاع أخرل مف الضرائب نكرد منيا مثبل الضريبة
المينية  ،ضريبة اإلرباح العقارية ،......كىذا التعداد الذم أكرده المشرع ىنا جاء
عمى سبيؿ المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر ،كىك األمر الذم يفيد حتما بقاء أنكاع مف
الضرائب األخرل التي لـ يتـ النص عمييا ضمف ىذا التقسيـ مف اختصاص المحاكـ
اإلدارية ،كذلؾ باعتبار المادة  8مف القانكف رقـ  41- 90التي منحت ليذه المحاكـ
النظر بشكؿ عاـ في النزاعات الضريبية .
غير أنو بالرغـ مف ىذا الغمكض الذم اكتنؼ ىذه المكاد باقتصارىا عمى
ذكر بعض الضرائب فقط فإف ما يجب تكضيحو ىك أف جميع المحاكـ

اإلدارية

كبدكف استثناء تعتبر نفسيا مختصة اختصاصا كامبل كمطمقا في النزاعات
المتعمقة بجميع أنكاع الضرائب .إذ ال يعقؿ أف تختص المحاكـ اإلدارية

بفحص جزء مف النزاعات الضريبية كتبقى المحاكـ اإلبتدائية محتفظة بحؽ البت
في الجزء األخر مف ىذه النزاعات  ،كحتى إف مديرية الضرائب تظير مقتنعة بشكؿ
كمي بكجية نظر القضاء اإلدارم بشأف اإلختصاص النكعي لمحكمة إدارية إذا ما
عرض عمييا نزاع يتعمؽ بضريبة غير كارد تعدادىا في المكاد المشار إلييا أعبله.
كعمى عكس التكجو العاـ في المغرب الذم يسند اإلختصاص النكعي لممحاكـ
اإلدارية في المجاؿ الضريبي فإف بعض األنظمة المقارنة تعرؼ اختبلفا في ىذا
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الشأف ،ففي فرنسا نجد القضاء اإلدارم مختصا بشكؿ مطمؽ في النزاعات المتعمقة
بالضرائب المباشرة  ،أما بالنسبة لمضرائب غير المباشرة فبل ينعقد لو اإلختصاص
إال عندما يتعمؽ األمر باالعتراض عمى الق اررات التنفيذية الفردية المتخذة مف طرؼ
اإلدارة الضريبية ،أما القضاء العادم فيك مختص بشكؿ عاـ في النزاعات المتعمقة
بالضرائب غير المباشرة ماعدا اإلستثناءات التي أشار إلييا القانكف.
أما في مصر  ،فقد اختمؼ الفقياء حكؿ مف لو حؽ النظر في النزاعات
الضريبية ،إذ ىناؾ قمة مف الفقياء ينادكف باختصاص القضاء العادم لمنظر في ىذه
النزاعات باعتبار أنيا غير إدارية  ،بينما نجد جميكر الفقياء يعتبركف الق اررات
الضريبية ق اررات إدارية ،األمر الذم يمنح اإلختصاص بدكف منازع لمقضاء اإلدارم،
مف أجؿ فحص النزاعات الضريبية كىك نفس التكجو الذم نادل بو المشرع المصرم
،إذ نص في الفقرة السادسة مف المادة  10مف القانكف  47لسنة  1972 ،عمى أنو
يختص القضاء اإلدارم بالفصؿ في الطعكف في الق اررات النيائية الصادرة عف
الجيات اإلدارية في منازعات الضرائب كالرسكـ .
إذف يبدك مف خبلؿ ما سبؽ بأف القاضي الضريبي المغربي يتكفر عمى
مساحة أكسع مف نظيره الفرنسي لمتدخؿ في مجاؿ المنازعات الجبائية ،إذ تشمؿ
الضرائب المباشرة كغير المباشرة  ،كبالتالي فيك مدعك إلفراز اجتياد قضائي متيف
بمقدكره ضماف الحماية ألكبر عدد مف المتقاضيف الذيف يككف اغمبيـ ركيزة أساسية
يعكؿ عمييا في االقتصاد الكطني.
انًثحس األٔل :أساش انرماضي في انًُازعاخ انضريثيح
القضاء اإلدارم ىك ممجأ األفراد لضماف حقكقيـ مف اعتداء اإلدارة ،فيك
إذف كفيؿ بصيانة حقكؽ المتعامميف معيا  ،ككمما تراخت المحاكـ اإلدارية في بسط
رقابتيا عمى أعماؿ اإلدارة ،كمما شجع ذلؾ جيات اإلدارة عمى اإلىماؿ كعدـ
االحتياط في اتخاذ ق ارراتيا ،كعمى العكس فكمما شددت المحاكـ رقابتيا الحكيمة كمما
أفضى ذلؾ باإلدارة إلى لزكـ حدكدىا كتحرم المصمحة العامة كحدىا في أعماليا
اإلدارية .
97

غير أف تحقيؽ التكازف بيف الممزـ كاإلدارة الضريبية يبقى بالفعؿ رىينا بتكاجد
قاض كفئ كىك ما أشار إليو عبد الرحماف أبميبل حينما قاؿ  " :الشؾ أف تكاجد
قاض ايجابي في المنازعة الجبائية ليك مف أىـ كاكبر الضمانات التي تدعـ مكقؼ
الممزميف في المرحمة القضائية أماـ ما تتمتع بو اإلدارة الجبائية مف امتيازات
كسمطات .كمف تـ فاف عمى القاضي الذم يبت في منازعة جبائية ،أف يضطمع بدكره
االيجابي في تكجيو إجراءات الخصكمة ،كيعمؿ عمى تحقيؽ نكع مف التكازف بيف
مراكز أطرافيا ،كيتيح لممكمؼ المتقاضي الفرصة كالمعكنة لتسيير إثبات حقو في
مكاجية اإلدارة الضريبية  ."1كبالتالي فإف المجكء إلى القاضي يعد المبلذ األخير لحؿ
النزاعات

الضريبية 2

،غير أف القاضي اإلدارم ال يمكف لو في أداء كظيفتو أف

يتدخؿ في المنازعة اإلدارية مف تمقاء نفسو ،كانما عميو أف ينتظر حتى يرفع األمر
إليو عف طريؽ الدعكل التي تعد كسيمة ممارسة الرقابة القضائية .3فالمتقاضي ىك مف
لو الحؽ في تحريؾ الدعكل أماـ القضاء اإلدارم ،غير أف المجكء إلى ىذا الجياز
لمحصكؿ عمى حؽ ما أك حمايتو ،تنظمو مساطر ك قكاعد خاصة ،كيجب عمى
المعنييف باألمر اإللماـ بيا كسمككيا تحت طائمة تعرض دعاكييـ إلى الحكـ بعدـ
القبكؿ. 4
كيمكف أف نجمؿ الحاالت التي ال يمكف معيا قبكؿ الدعكل الضريبية مف
طرؼ القاضي الضريبي فيما يمي:
رفع الدعكل الضريبية خارج اآلجاؿ القانكنيةعدـ سمكؾ مسطرة التظمـ اإلدارمالخمط بيف دعكل القضاء الشامؿ كدعكل اإللغاء .عدـ التفريؽ بيف المنازعة في أساس فرض الضريبة كالمنازعة في تحصيميا.كىناؾ حاالت خاصة بالممزـ قد يتعذر معيا أصبل رفع الدعكل الضريبية أماـ
القاضي الضريبي كىي:

98

 بعد المحكمة اإلدارية عف الممزـ المتضرر. كمفة الدعكل الضريبية . -الخكؼ مف مقاضاة اإلدارة .

انًطهة األٔل :يفٕٓو انذعٕٖ انضريثيح
لـ تقـ التشريعات المتعمقة بالمسطرة المدنية بتعريؼ الدعكل ،األمر الذم
جعؿ الفقياء يعمدكف إلى تحديد مفيكميا كتعريفيا ،كاف كاف أغمبيـ يخمط بينيا كبيف
الحؽ.
فانفريك األٔل:
يرل أف الدعكل ىي الحؽ ذاتو ،إذ يقع إندماج بينيما كيستحيؿ فصؿ أحدىما
عف األخر.كينتصر ليذا الرأم األستاذاف" :جارسكني كسي ازربرك" ،المذاف يقكالف أف
الدعكل ليست سكل الحؽ نفسو الذم يبقى في حالة رككد ما داـ ال يجابو العدكاف،ثـ
ينتقؿ إلى الحركة إذا ما قكبؿ بالجحكد كاإلعتداء .
كينتج عف ىذا االندماج ما يمي :
ال يتصكر حؽ بدكف دعكل .ال يمكف تصكر عدة دعاكم في الحؽ الكاحد.تصطبغ الدعكل بصبغة كطبيعة الحؽ المدعي بو ،فإذا كاف عينيا كانتعينية كاذا كاف شخصيا كانت شخصية.
أيا انفريك انصاَي:
فيذىب إلى القكؿ بضركرة التمييز بيف الدعكل كالحؽ ألنيما بالفعؿ مستقبلف
عف بعضيما ،ك يترتب عمى ىذا الرأم النتائج التالية:
يستمد الحؽ كجكده مف التصرفات القانكنية ،سكاء كانت صادرة عف إرادة
منفردة أك عف إرادتيف ،أك مف الكقائع القانكنية كالعمؿ غير المشركع كاإلثراء ببل
سبب ،بينما تنتج الدعكل عف خبلؼ بيف المدعي كالمدعي عميو .
ال يشترط القانكف نفس الشركط لممارسة كؿ مف الدعكل كالحؽ ،فقد يككفالشخص صاحب حؽ لكف ال يستطيع أف يباشر الدعكل بنفسو كما ىك الشأف
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بالنسبة لمقاصر الذم قد يككف كارثا  ،لكنو ال يمكف أف يرفع الدعكل بنفسو ما لـ
ينب عنو نائبو القانكني آك الشرعي .
ليس بالضركرة أف يككف لكؿ حؽ دعكل كاحدة ،فمك إمتنع أحد أطراؼاإللتزاـ عف تنفيذ التزاماتو جاز لمطرؼ األخر إما أف يطالب بتنفيذ اإللتزاـ عينا ،كاما
بفسخو ،أك بتعكيضو عف األضرار كالخسائر التي لحقت بو مف جراء اإلخبلؿ
بكاجباتو.1
مف جية أخرل يمزـ التمييز بيف الدعكل كحؽ االلتجاء إلى القضاء ،فالدعكل
كسيمة حمائية لمحقكؽ مكفكلة لؤلشخاص المتضرريف فحسب ،أما حؽ االلتجاء إلى
القضاء فيك حؽ مف الحقكؽ العامة أك الحقكؽ الطبيعية إف شئنا القكؿ إذ يسكغ ألم
كاف أف يمتجئ إلى القضاء متى تبيف لو

ذلؾ2 .

كتختمؼ الدعكل كذلؾ عف الخصكمة كاالدعاء ،فالخصكمة ىي مجمكع
اإلجراءات التي يقكـ بيا كؿ المتدخميف في النزاع مف قضاء كخصكـ ،ك أغيار كالتي
تيدؼ إلى تحقيؽ الحماية القضائية لمكضكع

الخصكمة3 .

أما االدعاء فيك اصطبلح عاـ قد يككف قانكنيا كقد ال يككف ،فإذا كاف قانكنيا
فانو يقترب مف مفيكـ الدعكل بعد مباشرة إجراءات التقاضي ،أما إذا خالؼ ذلؾ فبل
يعتد بو ألنو كالحالة ىذه اقرب إلى اإلفتراء منو إلى الحقيقة ،كمع ىذا التمييز
فالقضاء ممزـ بالت في اإلدعاء أيا كاف نكعو متى عرض عميو.
يتبيف مف خبلؿ ىذه المقارنات أف الدعكل تختمؼ عف المؤسسات السالؼ
ذكرىا. 4فيي إذف كسيمة قانكنية قررىا القانكف لؤلشخاص الذيف يمجؤكف إلييا عندما
يدعكف مساس الغير بحقكقيا ،كذلؾ أماـ القضاء بصفتو المكمؼ بالنظر في كؿ
الدعاكم التي تعرض أمامو بسبب الخبلفات التي تنشا بيف األفراد .
ك بعد التسميـ بتميز الدعكل عف غيرىا مما سبؽ ذكره مف أنظمة
كجب اآلف التطرؽ إلى المنازعة الضريبية ،ككنيا نكع مف المنازعات التي تثار أماـ
المحاكـ اإلدارية.
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الفقرة األولى :تعريف الدعوى الضريبية وخصائصيا
أنف  -ذعريف انذعٕٖ انضريثيح:
عرؼ الفقو النزاع الضريبي بأنو خبلؼ بيف طرفيف ىما اإلدارة كالممزـ ،يدفع
فيو كؿ طرؼ بمكقؼ متعارض مع مكقؼ الطرؼ األخر أماـ جياز قضائي يفصؿ
بينيما بإصدار حكـ تنفيذم ممزـ.
كينحصر النزاع الضريبي في صنفيف ىاميف ىما :المنازعات في الكعاء
 contentieux de l’assietteكالمنازعات في التحصيؿ

contentieux de

.recouvrement
كالنزاع في الكعاء الضريبي ىك النزاع في أساس الضريبة أم النزاع الذم
يحكؿ إلى الجية المختصة،التي تثبت فيو صبلحية البحث فيما إذا كانت الضريبة قد
تأسست مطابقة لممقتضيات التشريعية كالتنظيمية .كفي حالة ما إذا تبيف ليا العكس
فمف سمطتيا أف تقرر إسقاطا جزئيا أك كميا ليذه الضريبة كىذا النزاع ال يخمك مف
احتماليف:
 – 1إما أف الممزـ ال ينازع مبدأ خضكعو لمضريبة ،كاما ينازع في العناصر
الكاقعية التي اعتمدتيا اإلدارة أك المجنة الضريبية كأساس لتحديد الضريبة كىنا
يطالب بإسقاط جزئي لمبمغيا كنككف ىنا أماـ نزاع في الكاقع.
 -2كاما أف الممزـ ينازع مبدأ خضكعو لمضريبة أم يعتبر كضعو غير
مشمكؿ بنطاؽ تطبيقيا كىنا يطالب بإسقاطيا كميا كنككف أماـ نزاع قانكني.
تاء -خظائض انًُازعح انضريثيح :
تختمؼ الدعكل اإلدارية بصفة عامة كالدعكل الضريبية بصفة خاصة عف
الدعكل المدنية مف عدة نقط ،مف حيث طبيعة األطراؼ في الدعكل مف حيث دكر
القاضي في الخصكمة ،ككذا مف حيث المادة المتنازع في إطارىا ،كلعؿ ىذه
الخصكصيات ىي التي ستجعؿ المسطرة القضائية في الطعكف الضريبية تنفرد
بمميزات أساسية فيي مسطرة كتابية تكاجيية كتفتيشية .
فالقكؿ بأف المسطرة في المنازعة الضريبية مسطرة كتابية فإنو تـ االستناد في
ذلؾ إلى ما تنص عميو المادة  3مف القانكف رقـ  90-41المحدث لممحاكـ اإلدارية
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،باعتبارىا اإلطار العاـ المحدد لكيفية رفع الدعكل اإلدارية .حيث تنص ىذه المادة
عمى ما يمي ":ترفع القضايا إلى المحكمة اإلدارية بمقاؿ مكتكب يرفعو محاـ مسجؿ
في جدكؿ ىيئة مف ىيئات المحاميف بالمغرب كيتضمف ،ما لـ ينص عمى خبلؼ
ذلؾ ،البيانات كالمعمكمات المنصكص عمييا في الفصؿ  32مف ؽ.ـ.ـ"
أما ككنيا مسطرة تكاجيية  ،فإف ذلؾ يعني عممية تبادؿ المذكرات بيف
المتقاضيف التي تتـ في جميع أطكار المحاكمة إلى أف يغمؽ باب المرافعة كاف كاف
في الكاقع أف جؿ األحكاـ الصادرة عف القضاء في ىذا الشأف تشير في حيثياتيا إلى
اإللتزاـ في الدعكل بيذه القاعدة،
إال أنو ىناؾ قاعدتيف أساسيتيف تمكناف مف ضماف الطابع التكاجيي في
مسطرة التقاضي في الطعكف الضريبية:
األكلى  :تتجمى في أنو يجكز لممكمؼ مدعيا كاف أك مدعى عميو
،اإلطبلع عمى كافة المستندات كاألكراؽ التي تكدعيا إدارة الضرائب في ممؼ
لممنازعة.
الثانية  :تتمثؿ في إمكانية تقديـ مذكرات بعد الميعاد المحدد كقد أقرت
ىذه اإلمكانية لكجكد أسباب معينة تحكؿ دكف اإللتزاـ بالمكعد المحدد مف طرؼ
القاضي لتقديـ المذكرات التفصيمية أك الجكابية ،كالكاقع أف أغمب ىذه الحاالت تقع
مف قبؿ إدارة الضرائب نظ ار لكثرة التزاماتيا  ،كتعدد الدعاكم التي تككف طرؼ فييا
،الشيء الذم يحكؿ دكف إعداد مذكرات الرد في اآلجؿ المحدد.
ككذلؾ مف خصكصيات المسطرة في المنازعة الضريبية ككنيا تفتيشية أم أف
أطراؼ الدعكل ىـ الذيف يتكمفكف بسير اإلجراءات عف طريؽ عممية تبادؿ المذكرات.
فالقاضي في ىذه الحالة ىك قاضي مقرر إذ ال يتدخؿ إال في نياية
العممية ك يقرر في مكضكع النزاع.
انفمرج انصاَيح :طثيعح انذعٕٖ انضريثيح
تندرج الدعكل الضريبية ضمف اختصاص القضاء اإلدارم كذلؾ بصريح
المادة الثامنة مف القانكف  .41 - 90كتطرح إشكالية ىامة أماـ القضاء المغربي
تتمحكر حكؿ طبيعتيا ،بحيث يتـ طرح التساؤؿ التالي :ىؿ تقاـ في شكؿ دعكل
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قضاء شامؿ أـ في شكؿ دعكل إلغاء ،بمعنى آخر ىؿ يكجو الممزـ دعكاه في شكؿ
طعف ينصب عمى جكىر النزاع الضريبي ،أم عمى أساس الضريبة كاحتسابيا أـ
يكاجو دعكاه في شكؿ طعف ينصب عمى جكىر النزاع الضريبي ،أم عمى أساس
الضريبة كاحتسابيا ،أـ يكاجو دعكاه في صيغة إلغاء تثير فقط مشركعية القرار
الضريبي ،لئلجابة عف التساؤؿ تتناكؿ نقطتيف ىما  :الدعكل الضريبية كدعكل إلغاء
ككدعكل قضاء شامؿ.
أنف-انذعٕٖ انضريثيح كذعٕٖ إنغاء :
انرعريف:تعتبر دعكل اإللغاء دعكل قضائية ترفع لممطالبة بإلغاء أك إعداـ قرار إدارم
لككنو معيبا أك مشكبا بعيب مف عيكب عدـ المشركعية المعركفة  .كقد كصفت
دعكل اإللغاء بأنيا دعكل مكضكعية يرمي رافعيا إلى مخاصمة قرار إدارم كليست
شخصية يستند رافعيا إلى حؽ شخصي لو،كىي دعكل القانكف العاـ مفتكحة في كجو
جميع المكاطنيف ،كبمجرد ما يتكصؿ القاضي بمقاؿ دعكل اإللغاء يجرم تحقيقيا
شكميا قبؿ الفصؿ في المكضكع ،الغاية منو تبياف ما إذا كاف التصرؼ أك العمؿ
اإلدارم المطعكف فيو يعتبر أـ ال خارؽ لمقانكف كبالتالي غير شرعي.
لكف التساؤؿ الذم يطرح ،ىؿ يمكف اعتبار المنازعة الضريبية دعكل إلغاء؟
لقد سبؽ التأكيد بأف المنازعة الضريبية تندرج في إطار دعكل القضاء
الشامؿ ،لكف مع ذلؾ فقد دأب القضاء اإلدارم المغربي كمف خبلؿ الغرفة اإلدارية
بالمجمس األعمى بصفة خاصة عمى قبكؿ دعكل اإللغاء في المجاؿ الضريبي في
حالتيف فقط كىما:
- 1إرا ذعهك انُساع تًثذأ انضريثح َفسّ.
- 2إرا ذعهك األير تمرار انسهطح اإلداريح انرايي إنٗ إسرخالص رسى نظانح
إحذٖ انجًاعاخ انًحهيح.
فالقاضي اإلدارم حينما يفحص الدعكل الضريبية بصفة إستثنائية في
إطار قضاء اإللغاء ،فيك يبت في مشركعية الفرض الجبائي مف أساسو لرفع الحيؼ
عف الممزـ الذم يريد تخميص ذمتو مف ذلؾ الفرض الضريبي الخاطئ الصادر في
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حقو لسبب مف األسباب ،كأف يتعمؽ األمر مثبل بتشابو إسمو مع إسـ شخص آخر
.1
كيبدك مف خبلؿ ىذا التكجو أف القاضي اإلدارم يساير كثي ار نظيره الفرنسي
الذم يقبؿ الطعف بسبب تجاكز السمطة في المجاؿ الضريبي بغية إلغاء ق اررات
السمطة الضريبية .2
كبعيدا عف كجية نظر القضاء اإلدارم فيما يخص قبكؿ الطعكف الضريبية
في إطار دعكل اإللغاء ،يمكف القكؿ بأف مجرد تفحص مكاد القانكف رقـ
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المحدث كالمنظـ لممحاكـ اإلدارية  ،يفيد إمكانية رفع الدعكل الضريبية في إطار
قضاء اإللغاء بصفة عامة  ،كىذا ىك رأم بعض رجاؿ القانكف  ،منيـ

محمد

السماحي الذم قاؿ " :كال نشاطر رأم المحكمة اإلدارية باكادير رغـ دقتو فيما ذىبت
إليو مف استثناء دعكل اإللغاء في المادة الضريبية مف ىذه الكالية معتمديف في ذلؾ
عمى عمكمية مقتضيات المادة  20التي تناكلت إمكانية الطعف لتجاكز السمطة في
كؿ قرار إدارم بدكف تخصيص".
كيرل أحد الباحثيف أنو تتعدد الحاالت التي يمكف أف يفصؿ فييا القاضي في
إطار دعكل اإللغاء كلعؿ أبرزىا ىك النظر في الطعكف المقدمة ضد الق اررات التي
تصدر بمعزؿ عف فرض الضريبة ،ككذا الق اررات الصادرة عف المجاف الضريبية.
ك ىكذا يمكف تصكر إعماؿ دعكل اإللغاء بالنسبة لمق اررات المنفصمة عف
عممية فرض الضريبة في حاالت معينة ،أبرزىا القرار الرافض لطمب الممزـ بتأجيؿ
األداء ،رفض طمب اإلعفاء ،ككذلؾ القرار المحدد لمبدأ فرض الضريبة ،ككذا عممية
تحديد أساسيا.
فقد اعتبر المجمس األعمى أف المنازعة في صدد فرض الضريبة تندرج في
إطار دعكل اإللغاء (.قرار المجمس األعمى عدد  ، 340صادر بتاريخ  28يكليكز
 1978في الممؼ عدد  )57823كما أف المحاكـ اإلدارية أكدت نفس تكجو المجمس
األعمى ،حيث اعتبرت المحكمة بالرباط أف لجكء إدارة الضرائب إلى فرض كاجب
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التضامف الكطني عمى أساس عدـ احتراـ المدعية لؤلجؿ المذككر أعبله مف دكف
مراعاة القيد القانكني المشار إليو يجعؿ مف الضريبة المذككرة غير مشركعة كيتعيف
إلغاء األمر بالتحصيؿ الصادر استنادا إلييا .
ب-انذعٕٖ انضريثح كذعٕٖ لضاء شايم
بعد إبراز تجميات دعكل اإللغاء في مجاؿ النزاعات الضريبية سكؼ نتكقؼ
عند إعماؿ دعكل القضاء الشامؿ في ىذا النكع مف النزاعات ،كذلؾ بعد أف نعرؼ
دعكل القضاء الشامؿ فقد "اعتبر الفقو أف دعكل القضاء الشامؿ ىي المنازعة التي
يفصؿ فييا القاضي اإلدارم بيف طرفيف غير متساكييف ،يككف أحدىما شخصا عاما
أك ذا نفع عاـ ساىـ في سير مرفؽ عاـ أك سمطة إدارية مستقمة ،سكاء كانت الدعكل
ترمي إلى حماية حؽ شخص أك إلى إقرار الشرعية أك إلى األمريف معا  ،أك إلى أم
ىدؼ آخر في المصمحة العامة بشكؿ يتطمب قياـ القاضي بعمميتيف عمى األقؿ أك
عممية كاحدة تقتضي سمطات أكسع ،كدك ار ايجابيا في تكجيو إجراءات الدعكل.
كيعتبر النزاع الضريبي باألساس قضاء شامبل ،ييدؼ مف خبللو الممزـ إما
إلى اإلسقاط الكمي لمضريبة أك إلى اإلسقاط الجزئي ليا  ،فيك ىنا يكجو دعكاه في
شكؿ مطالبة تتعمؽ بمكضكع الضريبة ،ال في شكؿ دعكل إلغاء تثير فقط مشركعية
القرار الضريبي ،فما يقصده الممزـ ىك أف يصبح مدعيا بكؿ معنى الكممة ال مجرد
طاعف  ،كلقد كاف المشرع كجييا حينما اختار دعكل القضاء الشامؿ كشكؿ لممنازعة
الضريبية  ،عمى اعتبار أنيا الدعكل األصمح كاألكفر جدكل بالنسبة لمممزـ  ،فيي
ذات فاعمية في حسـ النزاع مف حيث الجكىر  ،كبالتالي تسكية الكضع الضريبي
لمممزـ الذم يكضح بجبلء المبمغ الضريبي الذم يجب دفعو لمخزينة العامة.
كيتمتع القاضي في إطار منازعات القضاء الشامؿ بسمطات تقديرية كاسعة
في مجاؿ الكقائع كما في مجاؿ القانكف  ،كىذه السمطات الشاسعة ال تنحصر فقط
في الحكـ باإللغاء ،بؿ تتعداىا في إحداث تعديؿ في ق اررات اإلدارة  ،كادخاؿ تغييرات
تستيدؼ حماية أكسع لحقكؽ األطراؼ  ،1فالقاضي الضريبي حينما يبت في النزاع
الضريبي باعتباره جزءا مف القضاء الشامؿ  ،فإنو ينظر في مشركعية القرار اإلدارم
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المؤسس عميو الضريبة ال إللغائو فقط  ،كلكف لترتيب اآلثار القانكنية الناتجة عف
عدـ مشركعية القرار الذم فرض الضريبة لككنو غير مشركع إلى إحبلؿ قرار آخر
محمو يتضمف المبمغ الضريبي المعدؿ  ،أك إلعطاء أمر لئلدارة بإرجاع المبمغ الذم
تـ تحصيمو بغير حؽ مف طرؼ الطاعف كذلؾ بعد إلغائو.
انًطهة انصاَي :انجٓح انًخرظح في انثد في انُساعاخ انضريثيح
يقصد باالختصاص في نظر بعض الفقو
الدعكل المعركضة عمييا ،ك يعرفو البعض اآلخر

صبلحية المحكمة لمبت في
انطبلقا مف عبلقتو بالكالية

القضائية قائبل " :إذا كانت الكالية تعني سمطة الحكـ بمقتضى القانكف الممنكحة لكافة
محاكـ الدكلة أم لجميع أعضاء السمطة القضائية التي تقابؿ سمطتي التشريع كالتنفيذ
في الدكلة ،فإف اإلختصاص ىك نصيب كؿ محكمة مف ىذه الكالية  ،إذ ينتج عف
تجزئة كالية القضاء نظ ار الستحالة أف تمارس محكمة كاحدة فقط ىذه الكالية في
الدكلة كميا  ،أف تختص كؿ محكمة مف المحاكـ المختمفة بنصيب معيف مف كالية
القضاء .
ىذه المحاكـ تعتبر كريثا شرعيا لكثير مف اإلختصاصات التي كانت مناطة
لممحاكـ اإلدارية ،ك عمى رأسيا المنازعات الضريبية ،فما ىي إذف القكاعد التي تحكـ
اختصاصيا النكعي ك المحمي ،الفقرة األكلى (اإلختصاص المحمي) ك ىؿ المنازعات
الضريبية تدخؿ ضمف القضاء الشامؿ أـ تدخؿ في إطار دعكل تجاكز السمطة
؟(الفقرة الثانية ) .
كزع النظاـ الفرنسي اإلختصاص في الب ت في المنازعات الضريبية بيف
القضاء العاد م ك القضاء اإلدارم ،حيث يختص بالضريبة غير المباشرة ك الرسكـ
المشابية كالتسجيؿ كيختص الثاني بالضرائب المباشرة ك الضرائب عمى قدر
المعامبلت نظ ار الرتباطيا بمساطر الفحص الجبائي.
في حيف أتجو المشرع المصرم إلى إسناد الفصؿ في جميع المنازعات
الضريبية إلى المحاكـ العادية باعتبارىا صاحبة الكالية العامة باستثناء الضريبة عمى
إيرادات الثركة العقارية نظ ار الرتباطيا بحؽ الممكية.
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أما في المغرب كبعد إنشاء المحاكـ اإلدارية أصبحت ىذه األخيرة ىي
صاحبة الكالية العامة لمنظر في المنازعات الضريبية كدرجة ابتدائية تخضع أحكاميا
لبلستئناؼ أماـ محاكـ اإلستئناؼ اإلدارية كالنقض أماـ المجمس األعمى

(محكمة

النقض التسمية الجديدة).
الفقرة األولى :اإلختصاص المحمي
اإلختصاص المحمي ىك الذم يعطي لممحكمة صبلحية الفصؿ في دعكل ما
بناء عمى أساس جغرافي تحقيقا لمصالح الخصكـ كلتقريب القضاء مف
المتقاضيف.1ك عرفو البعض اآلخر بأنو كالية محكمة معينة لمبت في نزاعات داخؿ
نطاؽ ترابي معيف كال يتعداه إلى غيره كقد حدد المشرع ىذا اإلختصاص بحدكد
إقميمية معينة.
كلقد أنشأ المشرع مجمكعة مف المحاكـ في جميع أنحاء الببلد حتى يضمف
تقريب القضاء مف المتقاضيف  ،كما سف قكاعد يحدد عبرىا اختصاص كؿ محكمة
عمى حد ل مف ىذه المحاكـ حتى ال يترؾ الحرية لممدعي في رفع دعكاه إلى أية
محكمة  ،ك قد يرمي مف اختيارىا مجرد إرىاؽ خصمو.
كحسب المادة  7مف القانكف  41-90فاالختصاص المحمي لممحاكـ
اإلدارية تنظمو المكاد الكاردة في قانكف المسطرة المدنية  ،مف الفصؿ  27إلى  30ك
تيدؼ ىذه األخيرة إلى تبسيط ميمة المدعى عميو الذم مف الممكف أف يتكرط في
خصكمة ليس لو فييا يد فتككف المحكمة المختصة ىي محكمة مكطنو  ،إال أنو
استثناء مف ذلؾ ترفع طمبات اإللغاء إلى المحكمة اإلدارية التي يكجد مكطف المدعي
داخؿ دائرتيا أك التي صدر القرار المطعكف فيو بدائرة نفكذ اختصاصيا حسب المادة
 100مف قانكف . 41-90
ك تبقى المحكمة اإلدارية بالرباط مختصة كحدىا في النزاعات المتعمقة
بالكضعية الفردية لؤلشخاص المعينيف بظيير شريؼ أك مرسكـ  ،ك كذلؾ بالنزاعات
الراجعة إلى اختصاص المحاكـ اإلدارية ك التي تنشأ خارج دكائر اختصاص جميع
ىذه المحاكـ مثؿ الحاالت التي يحصؿ فييا النزاع خارج تراب المممكة  ،ك ألجؿ
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تخفيؼ العبء عف المحكمة اإلدارية بالعاصمة فقد اتخذت مجمكعة مف القكاعد
لتكزيع اإلختصاص المحمي بيف مختمؼ المحاكـ اإلدارية نذكر منيا :
في دعكل اإللغاء  ،محكمة مكطف المدعي أك المحكمة التي تصدر في دائرةاختصاصيا القرار المطعكف فيو؛
في الطعكف االنتخابية محكمة المكطف الذم جرل فيو االنتخاب ؛في المنازعات المتعمقة بالضرائب ك تحصيؿ الديكف المستحقة لمخزينة ك الديكفالتي في حكميا تككف محكمة المكطف الذم تستحؽ فيو الضريبة ك محكمة المكطف
الذم يجب أف يتـ فيو تحصيؿ الديف المستحؽ لمدكلة؛
-في المنازعات المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة

أك باالحتبلؿ المؤقت

تككف محكمة مكطف العقار ؛
في منازعات العقكد محكمة محؿ تكقيع العقد ؛في مجاؿ المسؤكلية التقصيرية محكمة اؿصلح الذم حصؿ فيو الضرر ؛في األشغاؿ العمكمية محكمة محؿ انجاز األشغاؿ ؛في النزاعات المرتبطة بالمعاشات غالبا محكمة مكطف المدعي.باإلضافة إلى ىذا نجد أف المرسكـ رقـ 02-06 - 187
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الصادر بتاريخ

 25يكليكز ، 2006حدد عدد محاكـ االستئناؼ اإلدارية في اثنيف :
األكلى  :يكجد مقرىا بالرباط كتمتد دائرة

اختصاصيا لتشمؿ كؿ مف الرباط

كالبيضاء كفاس كمكناس ككجدة .
الثانية  :كجد مقرىا بمراكش  ،كتشمؿ االختصاص الترابي لمراكش ،كر اززات،
أكادير ليمتد إلى جميع أقاليـ الجنكب .
كتنص المادة  10مف قانكف " :41-90تطبيؽ أماـ المحاكـ اإلدارية قكاعد
اإلختصاص المحمي المنصكص عمييا في الفصؿ  27إلى  30مف قانكف المسطرة
المدنية  ...كاستثناء مف ذلؾ ترفع طمبات اإللغاء حسب تجاكز السمطة إلى المحكمة
اإلدارية التي يكجد مكطف طالب اإللغاء داخؿ دائرتيا كالتي صدر القرار بدائرة
اختصاصيا ".كنصت المادة  11مف القانكف المحدث لممحاكـ اإلدارية عمى أف
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اختصاص

المحكمة اإلدارية بالرباط تختص بالنظر في النزاعات الراجعة إلى

المحاكـ اإلدارية التي تنشأ خارج دكائر اإلختصاص جميع ىذه المحاكـ  .كقد حدد
المرسكـ الصادر في  3نكفمبر  1993تطبيقا ألحكاـ القانكف  41-90عدد المحاكـ
1

ك حدد المرسكـ الصادر في  2-92-59دكائر نفكذىا.
كفي ىذا الصدد نكرد إحدل القضايا كالمتعمقة بأحد الطاعنيف الذم يقطف

بمدينة مراكش كالذم تقدـ أماـ المحكمة اإلدارية قصد إلغاء القرار الصادر عف
رئيس المجمس البمدم بكر اززات كالتي تقع ضمف اإلختصاص الترابي لمحكمة
اكادير.
كقد أثار رئيس المجمس البمدم الدفع بعدـ اإلختصاص المحمي ،مما دفع
بالمحكمة إلى التصريح بما يمي  :حيث دفع المدعى عميو بعدـ

اختصاص ىذه

ؼف لمطاعف الخيار
المحكمة محميا ،لكف حيث أنو طبقا لممادة  10مف ؽ  41-90إ
في رفع طمب اإللغاء إما إلى المحكمة اإلدارية التي يكجد في دائرتيا مكطنو أك أماـ
المحكمة اإلدارية التي صدر القرار بدائرة

اختصاصاىا  ...كيبقى الدفع غير قائـ

عمى أساس .
كاستثناء مف ذلؾ يظؿ المجمس األعمى (الغرفة اإلدارية ) مختصا بالب

ت

ابتدائيا كانتيائيا في طمبات اإللغاء بسبب تجاكز السمطة المتعمقة بالمقررات التنظيمية
كالفردية الصادرة عف المحاكـ اإلدارية كبق اررات السمطة اإلدارية التي يتعدل نطاؽ
تنفيذىا دائرة اإلختصاص المحمي لممحكمة اإلدارية .
كبقي أف نشير إلى

أنو ال يمكف إثارة قكاعد اإلختصاص المحمي إال في

المرحمة اإلبتدائية بخبلؼ قكاعد اإلختصاص النكعي.
انفمرج انصاَيح :اإلخرظاص انُٕعي
اإلختصاص النكعي ىك الذم يمنح لممحكمة النظر في النزاع

استنادا إلى نكعو ،

كتنص المادة  8مف قانكف  41-90عمى أف المحاكـ اإلدارية تختص بالنظر في
النزاعات الناشئة عف تطبيؽ النصكص التشريعية ك التنظيمية المتعمقة بالضرائب،
ككذا بالبت في الدعاكل المتعمقة بتحصيؿ الديكف المستحقة لمخزينة العامة.
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تعتبر قكاعد اإلختصاص النكعي مف النظاـ العاـ فقد نصت المادة

 12مف

ؽ  : 41-90تعتبر القكاعد المتعمقة باإلختصاص النكعي مف قبؿ النظاـ العاـ
كاألطراؼ أف يدفعكا بعدـ اإلختصاص النكعي في جميع مراحؿ إجراءات الدعكل "..
بالتالي ال يمكف االتفاؽ عمى مخالفتيا كلقد كجد ىذا النص تطبيقا لو  ،حيث
صرحت المحكمة اإلدارية بمراكش في إحدل القضايا المعركضة عمييا " إف
اإلختصاص النكعي يعد مف النظاـ العاـ كمف ثـ فيك يثار تمقائيا ."...
كلقد طرح مكضكع اإلختصاص النكعي مجمكعة مف اإلشكاالت في السنكات
األكلى إلحداث المحاكـ اإلدارية ،فقد نصت المادة

 8مف قانكف

 41-90أف

المحاكـ اإلدارية تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عف تطبيؽ النصكص
التشريعية ك التنظيمية المتعمقة بالضرائب.
كقد كرد تعداد الضرائب التي تدخؿ في اختصاص المحاكـ اإلدارية في المكاد
 33ك  34ك  35مف القانكف  41-90عمى التكالي:

كالضرائب الرئيسية أم

الضريبة عمى القيمة المضافة ك الضريبة عمى الشركات ك الضريبة العامة عمى
اؿرابية كىيئاتيا .
الدخؿ ك مدكنة التسجيؿ كالتنبر كالضرائب المستحقة لمجماعات ت
كما يمتد اختصاص المحاكـ اإلدارية إلى النظر في الطعكف المكجية ضد
ق اررات المجاف الضريبية كبالتالي اعتبار القاضي اإلدارم قاضي الضريبة ( juge de
 )l’impôtكىك ما ذىبت إليو جؿ اآلراء الفقيية ككذلؾ عمؿ كؿ المحاكـ اإلدارية
مف اعتبار القاضي اإلدارم صاحب الكالية العامة في النزاعات الضريبية .
كمف اإلشكاالت التي يطرحيا اإلختصاص  :مف يقتصر في البت في الدفع
بعدـ اإلختصاص ؟ ىؿ يككف أماـ المحاكـ اإلدارية لبلستئناؼ كفؽ القكاعد العامة
كدرجة ثانية  ،عمى اعتبار أنو تـ إحداث محاـ استئناؼ؟ أـ أف ىذا البت يككف مف
اختصاص الغرفة اإلدارية في المجمس األعمى ؟
جكابا عمى ىذه اإلشكالية ،تنص المادة

 13مف قانكف إحداث المحاكـ

اإلدارية عمى أنو :إذا أثير دفع بعدـ اإلختصاص النكعي أماـ جية قضائية أك إدارية
كجب عمييا أف تبت فييا بحكـ مستقؿ...
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كلؤلطراؼ أف يستأنفكا الحكـ المتعمؽ باإلختصاص النكعي أيا كانت الجية
القضائية الصادر عنيا أماـ المجمس األعمى الذم يجب عميو أف يبت في األمر
داخؿ أجؿ  30يكما ."...
كالمادة  12مف قانكف  80-03المحدث لممحاكـ اإلدارية االستنئافية بني
عمى اختصاص المجمس األعمى المشار إليو في المادة  13مف قانكف  41- 90ك
ىذه النصكص تجد تطبيقا ليا في القرار عف المحكمة اإلستئنافية اإلدارية بمراكش
حيث جاء في حيثياتو " مف حيث أف المادة  123مف ؽ  03-80المحدث بمكجبو
محاكـ استئنافية إدارية أقرت بقاء مقتضيات المادة

 138مف القانكف 41-90

المحدثة بمكجبو محاكـ إدارية سائرة المفعكؿ في ش أف استئناؼ األحكاـ الصادرة في
مكضكع اإلختصاص النكعي ،كمعمكـ أف مقتضيات المادة  13المذككرة تقتضي مف
جية كجكب البت في الدفع بعدـ اإلختصاص بإسناد اإلختصاص لمبت قي الطعف
باإلستئناؼ المكجو ضد تمؾ األحكاـ الصادرة بمكضكع اإلختصاص إلى المجمس
األعمى .
كحيث أف ىذا المقتضى الجديد الذم جاء بو القانكف المحدث لمحاكـ
االستئناؼ اإلدارية إنما يكرس بقاء المجمس األعمى ىك صاحب اإلختصاص لمبت
في طعكف اإلستئناؼ المكجية ضد األحكاـ الباتة في اإلختصاص النكعي كذلؾ
باعتباره الجية المخكؿ ليا قانكنا تكحيد اإلجتياد في مجاؿ اإلختصاص النكعي
بكصفو محكمة التنازع ".
انًثحس انصاَي :إجراءاخ رفع انذعٕٖ انضريثيح
ىذه اإلجراءات عمى نكعيف :إحداىما متعمقة بمقاؿ الدعكل  ،كاألخرل خاصة
بجمسات المحكمة اإلدارية.
 اإلجراءاخ انًرعهمح تًمال رفع انذعٕٖ
لقد اشترط المشرع في مقاؿ رفع الدعكل أماـ المحكمة اإلدارية أف يككف مكتكبا
كمستكفيا لممعمكمات المنصكص عمييا في الفصؿ

 32مف قانكف المسطرة المدنية

المغربي ،كمكقعا عميو مف طرؼ محاـ ،كأف يتـ تسجيؿ ذلؾ المقاؿ بكتابة ضبط
المحكمة اإلدارية،كأف يككؿ بو إلى قاض مقرر كالى المفكض الممكي لمدفاع عف
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القانكف كالحؽ كذلؾ لمتابعة ممؼ الدعكل كالتأكد مف مدل احتراـ اإلجراءات
القانكنية ،كالتحقيؽ في القضية إذا تطمبت الضركرة ذلؾ.
أ  -شرط انكراتح في يمال انذعٕٖ
ترفع القضايا إلى المحكمة اإلدارية بمقاؿ مكتكب يكقعو محاـ مسجؿ في جدكؿ
ىيئة مف ىيئات المحاميف بالمغرب ضمانا الستيفاء اإلجراءات شركطيا القانكنية.
ب -اسريفاء انًمال نهًعهٕياخ انمإََيح :
يشررط في يمال انذعٕٖ أٌ يكٌٕ يسرٕفيا انثياَاخ ٔ انًعهٕياخ انًُظٕص
عهيٓا في انفظم  32يٍ لإٌَ انًسطرج انًذَيح انًغرتي " :الذم يقضي بضركرة
تكفر مقاؿ الدعكل أك المحضر أك العريضة عمى األسماء العائمية ك الشخصية
كصفة أك مينة كمكطف أك محؿ إقامة المدعى عميو ك المدعي،ككذا عند اإلقتضاء
أسماء كصفة كمكطف ككيؿ المدعي .كاذا كاف أحد األطراؼ شركة كجب أف يتضمف
المقاؿ أك المحضر اسميا كنكعيا كمركزىا.
ككما يجب أف يبيف بإيجاز في المقاالت كالمحاضر عبلكة عمى ذلؾ مكضكع
الدعكل كالكقائع كالكسائؿ المثارة كترفؽ بالطمب المستندات التي ينكم المدعي
استعماليا عند اإلقتضاء.
كفي حالة تقديـ الطمب بمقاؿ مكتكب ضد عدة مدعى عمييـ ،كجب عمى المدعي
أف يرفؽ المقاؿ بعدد مف النسخ مساك لعدد الخصكـ.
كتظؿ لمقاضي الصبلحية  -عند اإلقتضاء  -في تحديد البيانات غير التامة
كالتي تـ إغفاليا.
خ -ذسجيم انًمال تكراتح ضثظ انًحكًح اإلداريح
يجب تسجيؿ مقاؿ الدعكل لدل كتابة ضبط المحكمة المختصة ،ك يتكلى كاتب
ضبط المحكمة تسميـ كصؿ بإيداع المقاؿ ،يتككف ذلؾ المقاؿ مف نسخة منو يكضع
عمييا خاتـ كتابة الضبط ك تاريخ اإليداع مع بياف الكثائؽ المرفقة ،كيجكز لرئيس
المحكمة اإلدارية أف يمنح المساعدة القضائية طبقا لممسطرة المعمكؿ بيا في ىذا
المجاؿ.
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د -أٌ يٕكم تًهف انذعٕٖ إنٗ لاع يمرر ٔ يفٕع يهكي نهذفاع عٍ انمإٌَ
ٔانحك
بعد تسجيؿ مقاؿ الدعكل يحيؿ رئيس المحكمة الممؼ حاال إلى قاض مقرر يقكـ
بتعيينو كالى المفكض الممكي لمدفاع عف القانكف كالحؽ كذلؾ لمتابعة ممؼ الدعكل
كفؽ النصكص التالية329:ػ 333،335،336مف قانكف المسطرة المدنية المغربي.
ِ -إجراءاخ انرحميك:
يتخذ القاضي المقرر اإلجراءات لجعؿ القضية جاىزة لمحكـ ،ك يمكف لو بناء عمى
طمب األطراؼ أك حتى تمقائيا ،بعد سماع األطراؼ أك استدعاؤىـ لمحضكر بصفة
قانكنية ،أف يأمر بأم إجراء لمتحقيؽ مف بحث ك خبرة كحضكر شخصي،دكف مساس
بما يمكف لممحكمة اإلدارية أف تأمر بو بعد ذلؾ مف إجراءات في جمسة عمنية أك في
غرفة المشكرة ،كينبغي أف يجرم التحقيؽ كفؽ مقتضيات الباب الثالث مف القسـ
الثالث مف قانكف المسطرة المدنية المتعمقة بإجراءات التحقيؽ.
ٔ -اإلسرعاَح تأْم انخثرج:
إذا صادفت المحكمة مشكمة فنية تتصؿ بالتحقيؽ ،فإف مف حقيا أف تستعيف
بمف تشاء مف الخبراء لكي تصؿ إلى الحقيقة.
 - 2اإلجراءاخ انًرعهمح تجهساخ انًحكًح اإلداريح
لقد اشترط المشرع المغربي في جمسات المحاكـ اإلدارية أف تنعقد كتصدر
أحكاميا بصفة عمنية ،كأف تشكؿ مف ثبلثة قضاة يساعدىـ كاتب الضبط  ،كيتكلى
رئاسة الجمسة رئيس المحكمة اإلدارية أك قاض تعينو لمقياـ بذلؾ الجمعية العمكمية
السنكية لقضاة المحكمة اإلدارية.
كيجب أف يحضر الجمسة المفكض الممكي لمدفاع عف القانكف كالحؽ .كأف يعرض
ىذا األخير آراءه المكتكبة كالشفكية عمى ىيئة الحكـ بكامؿ االستقبلؿ سكاء فيما
يتعمؽ بظركؼ الكقائع أك القكاعد القانكنية المطبقة عمييا  ،كيعبر عف ذلؾ في كؿ
قضية بالجمسة العامة ،كيحؽ لؤلطراؼ أخد نسخة مف مستنتجات المفكض الممكي
لمدفاع عف القانكف كالحؽ بقصد اإلطبلع كال يشارؾ المفكض الممكي في إصدار
الحكـ.
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كبصفة عامة ،تطبؽ أماـ المحاكـ اإلدارية القكاعد المقررة في قانكف المسطرة
المدنية ما لـ ينص عمى خبلؼ ذلؾ في قكانيف أخرل.

انًطهة األٔل :شرٔط رفع انذعٕٖ انضريثيح
مف خبلؿ ىذا المطمب نحاكؿ التطرؽ إلى الشركط الكاجب تكافرىا مف أجؿ
رفع الدعكل.

انفمرج األٔنٗ:انشرٔط انًٕضٕعيح
تعتبر المرحمة القضائية المرحمة الحاسمة في المنازعات الضريبية،بحيث ال يحؽ
لمممزـ بالضريبة أف يمجأ إلى القضاء إال بعد استنفاذ المرحمة التمييدية.
كعمى العمكـ فإجراءات تقديـ الدعكل الجبائية إلى المحكمة ترتبط مف جية
بالقكاعد الخاصة بالمنازعة الجبائية أىميا شركط تقديـ الطعف اإلدارم ك مف جية
ثانية ترتبط بالقكاعد العامة المنصكص عمييا في المسطرة المدنية ،خاصة الفصؿ
األكؿ الذم يحدد اإلطار العاـ لمسطرة التقاضي ك الذم جاء فيو ما يمي :ال يصح
التقاضي إال ممف لو الصفة كاألىمية كالمصمحة إلثبات حقكقو،يثير القاضي تمقائيا
انعداـ الصفة أك األىمية أك المصمحة أك اإلذف بالتقاضي إف كاف ضركريا كينذر
الطرؼ األخر بتصحيح المسطرة داخؿ أجؿ يحدده.
إذا تـ تصحيح المسطرة اعتبرت الدعكل كأنيا أقيمت بصفة صحيحة كاال صرح
القاضي بعدـ قبكؿ الدعكل.
انشرٔط انًرعهمح تظفح انًرماضي
قد تككف مبادرة المجكء لمقضاء صادرة مف طرؼ الممزـ ،كما قد تتخذىا اإلدارة ،
كذلؾ في بعض الحاالت الخاصة.
 -1انشرٔط انًرعهمح تانًهسو
القاعدة إف الطعف يجب أف يككف شخصيا ،بحيث ال يقبؿ الطعف الضريبي أماـ
القضاء إال مف ممزـ فرضت عميو الضريبة شخصيا ،كما أف الشخص الذم كقع
تحت طائمة إعماؿ المتابعة ككذا المتضرر مف إحدل المقررات التي تتخذىا اإلدارة
الضريبية يممؾ صفة الطعف أماـ الجيات القضائية المختصة لمبت في المنازعات
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الضريبية ،إال أف التساؤؿ الذم يمكف طرحو بيذا الخصكص ىك ىؿ يحؽ لمغير أف
يباشر إجراءات الدعكل بدكف ككالة كمتى رفض أحد األطراؼ -أك لـ يتمكف مف -
القياـ بذلؾ؟ لقد سمح القضاء الفرنسي بذلؾ –األمر الذم ليس لو نظير -في عدة
مناسبات منيا الحالتيف التاليتيف:
مباشرة إجراءات الدعكل مف طرؼ زكجة الممزـ متى كانت مقيمة معو في نفسالبيت.
رفع الدعكل مف طرؼ أـ باسـ ابنتيا الميتة،كما إف إشكاؿ الصفة يثار بحده مفبالنسبة لؤلشخاص المعنكية،فيؿ يحؽ ألحد الشركاء أف يرفع بصفتو ممثبل لمشركة ؟
كىؿ يقتصر أثر ىذه الدعكل عمى رفعيا فقط أـ يمتد إلى باقي الشركاء؟
جكابا عمى ىذا التساؤؿ يمكف القكؿ انو إذا ما تعمؽ األمر بالشركات التي ال يعيد
لشخصيتيا اإلعتبارية مف الناحية الضريبية كشركة التضامف مثبل  ،إذ يتـ فرض
الضريبة باسـ كؿ شريؾ متضامف شخصيا ك ذلؾ بمقدار حصتو في األرباح،فإنو
يجكز ألم شريؾ أف يرفع الدعكل بدكف ككالة مع اإلشارة إلى أف أثر الدعكل
يقتصر فقط عمى شخص رافعيا دكف أف ينسحب إلى باقي الشركاء،فيتعيف عدـ قبكؿ
الدعكل بالنسبة إلييـ أماـ المحكمة.
 -2انشرٔط انًرعهمح تاإلدارج انضريثيح
كما سبؽ القكؿ فمبادرة المجكء إلى القضاء ،إما أف تككف مف طرؼ الممزـ أك مف
طرؼ اإلدارة ،إال أف لجكء اإلدارة بصفتيا مدعية إلى القضاء نادر الكقكع كيمكف
تحديده في ثبلث حاالت:
حالة صدكر مقرر عف لجاف التحكيـ الضريبية.حالة كجكد منازعة زجرية ضد الممزـ خاصة في ميداف الجمارؾ.إذا ما رأت إدارة الضرائب أف الخبلؼ مع الممزـ عميؽ كمعقد ،لكف التساؤؿ الذميبقى مطركحا ىك مف يممؾ صفة تمثيؿ اإلدارة الضريبية بمختمؼ مككناتيا أماـ
القضاء ؟
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سبب القكؿ إف اإلدارة غالبا ما تككف مدعى عمييا كبالتالي يتعيف عمى الممزـ أك
ككيمو عند رفع الدعكل الضريبية أف يميز بيف المنازعة في الكعاء كالمنازعة في
التحصيؿ.
مف خبلؿ ىذا المطمب نحاكؿ التطرؽ إلى الشركط الكاجب تكافرىا مف أجؿ رفع
الدعكل.
انفمرج انصاَيح :انشرٔط انشكهيح
أٔال :آجال انطعٍ انمضائي
بالرجكع إلى المقتضيات القانكنية المحددة آلجاؿ الطعف القضائي يتضح أف
المشرع المغربي لـ يضع آجاال مكحدة لتقديـ عريضة الدعكل ،كىي كضعية مف
شأنيا أف تؤدم إلى ضياع حقكؽ الممزميف كذلؾ إما لكقكعيـ في التباس بخصكص
تحديد اآلجاؿ البلزمة لرفع الدعكل ،كاما لعدـ تمكنو مف ضبط ىذا األجؿ .
كبالرجكع إلى نص المادة  242مف المدكنة العامة لمضرائب نجدىا تنص
عمى ما يمي " :يجكز لمخاضع لمضريبة أف ينازع عف طريؽ المحاكـ في الضرائب
المفركضة عمى إثر المقررات الصادرة عف المجاف المحمية لتقدير الضريبة التي
أصبحت نيائية ،أك المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة كفي
الضرائب التي تفرضيا الضريبة تمقائيا باعتبار األساس الذم بمغتو حسب تصريح
المجنة المذككرة بعدـ اختصاصيا ،كذلؾ داخؿ أجؿ الستيف يكما -
لتاريخ صدكر األمر بالتحصيؿ أك قائمة اإليرادات أك األمر

 -60المكالية

باالستخبلص1 .

إذا لـ يترتب عمى المقرر الصادر عف المجنة المحمية لتقدير الضريبة ،الذم أصبح
نيائيا أك المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة إصدار جدكؿ تحصيؿ
أك قائمة اإليرادات أك األمر باإلستخبلص.
إذا لـ يترتب عمى المقرر الصادر عف المجنة المحمية لتقدير الضريبة الذم أصبح
نيائيا أك المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة إصدار جدكؿ تحصيؿ
أك قائمة إيرادات أك أمر باإلستخبلص ،حاؿ تقديـ الطعف القضائي داخؿ
الستيف( )60يكما المكالية لتاريخ تبميغ قرار المجاف المذككرة.
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بيذا يتضح أف المشرع المغربي قد حدد أجؿ

 60يكما لمطعف القضائي ،كذلؾ في

ثبلث حاالت:
 حالة صدكر مقرر المجنة الذم أصبح نيائيا. حالة صدكر مقرر عف المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة. حالة فرض الضريبة بصكرة تمقائية مف لدف اإلدارة باعتبار األساس الذم قامتعميو بتبميغو عقب تصريح المجنة الكطنية بعدـ اختصاصيا.
ك يبتدئ ىذا األجؿ مف تاريخ صدكر األمر بالتحصيؿ أك قائمة اإليرادات أك باألمر
باإلستخبلص.
لكف إذا لـ يترتب عمى المقرر الصادر عف المجاف المحمية لتقدير الضريبة أك
المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة إلصدار جدكؿ تحصيؿ أك
قائمة إيرادات أك أمر باإلستخبلص فإف أجؿ  60يكما يحتسب مف تاريخ تبميغ قرار
المجاف المذككرة
أما بالنسبة لآلجاؿ عمى اثر المطالبة فقد حددتيا المادة

 243مف مدكنة

العامة لمضرائب في  30يكما المكالية لتبميغ قرار اإلدارة عقب بحث الممزـ،أما إذا لـ
تجب اإلدارة داخؿ أجؿ  6أشير المكالية لتقديـ المطالبة فإنو جاز لمممزـ أف يرفع
دعكاه أماـ القضاء ،داخؿ أجؿ  30يكما المكالية لتاريخ انصراـ األجؿ المحدد لجكاب
اإلدارة أم داخؿ الشير السابع لتقديـ الشكاية.
لكف السؤاؿ الذم يمكف طرحو ىك :ماذا لك قدمت دعكل المنازع في ربط الضريبة
قبؿ األكاف؟
لـ يتطرؽ المشرع المغربي ليذه اإلشكالية ،لكف العمؿ عمى تبسيط المسطرة
القضائية استقر عمى القكؿ أف المجكء إلى الطعف القضائي قبؿ جكاب اإلدارة ك
انقضاء األجؿ المحدد لجكابيا ك ىك

 6أشير مف تاريخ تقديـ الشكاية أثناء سير

الدعكل ال تأثير لو عمى قبكؿ الدعكل .ك ىذا ما أكده المجمس األعمى في القرار
عدد  21الصادر بتاريخ  2000-10-5الذم جاء فيو (إف رفع الممزـ طعنو أماـ
القضاء قبؿ تكصمو بجكاب اإلدارة أك انصراـ أجؿ  6أشير عمى تقديـ التظمـ ،كفقا
لما تنص مقتضيات المادة  114مف قانكف الضريبة العامة لمدخؿ ،ال تأثير لو عمى
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سبلمة الكضعية الشكمية لمطعف طالما إف اإلدارة عبرت عف مكقفيا في جكابيا أماـ
المحكمة).1
كىناؾ العديد مف اإلشكاليات المتعمقة بآجاؿ الطعف القضائي ك التي لـ يحدد
المشرع مكقفو بشأنيا لكنيا كجدت ليا عمى مستكل القضاء اإلدارم الذم يعتبر
مصد ار لمقانكف اإلدارم فمف بيف ىذه اإلشكاليات كذلؾ:
-حالة رفع الدعكل خارج األجؿ القانكني المحدد ليا :بحيث أف المادة

 243مف

ـ.ع.ض .حددت لئلدارة أجؿ جكاب الممزـ عف الشكاية في  6أشير المكالية لتاريخ
تقديـ ىده الشكاية ،كاذا لـ تجب عنيا داخؿ ىذا األجؿ أمكف لمممزـ رفع دعكاه داخؿ
الشير السابع المكالي لمتظمـ اإلدارم ،لكف قد تعمد اإلدارة إلى مطالبة الممزـ
باإلدالء ببعض الكثائؽ المثبتة لدعكاه ،كذلؾ في سبيؿ التحقؽ مف الشكاية التي تتقدـ
بيا  ،كفي النياية ال تجيبو ،كعندما يرفع النزاع إلى القضاء اإلدارم كيمكف القكؿ
بأف مطالبة إدارة الضرائب لممشتكي لئلدالء بالكثائؽ المثبتة لمشكاية يفتح لو أجبل
جديدا الحتساب أجؿ الطعف القضائي ،كقضى بقبكؿ المنازعة التي تقدـ داخؿ األجؿ
القانكني انطبلقا مف أجؿ المطالبة بالكثائؽ ك تبميغيا لمممزـ.
حالة تقديـ الطعف داخؿ أجؿ شير مف تاريخ التبميغ بقرار رفض الشكاية قد قدمتلئلدارة خارج األجؿ القانكني لتقديميا المحدد في أجؿ الستة أشير مف تاريخ التبميغ
باإلعبلـ الضريبي بحيث ال يجكز لئلدارة أف تحتج في مكاجية المدعي (الممزـ)
عمى الخرؽ المذككر ما داـ أنيا لـ تتمسؾ بو في جكابيا عف رفض شكايتو ،كىذا ما
ذىبت إليو إدارية كجدة في حكميا بممؼ  2000/121بتاريخ  2003/12/5الذم
جاء فيو ما يمي ( :ال يجكز لئلدارة أف تحتج في مكاجية الطاعف بعدـ تقديـ شكايتو
داخؿ اآلجاؿ المقررة قانكنا ما داـ أنيا لـ تتمسؾ بالخرؽ الشكمي المذككر بمناسبة
الجكاب عف مكضكع شكايتو ك أف جكابيا عف مكضكع تمؾ المشكمة دكف إثارة خرؽ
األجؿ المذككر بمناسبة الجكاب عف مكضكع شكايتو ك أف جكابيا عف مكضكع تمؾ
المشكمة دكف إثارة خرؽ األجؿ المذككر بمناسبة النزاع القضائي).
شاَيا:عريضح انذعٕٖ
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تقديم عريضة كتابية عن طريق محامكما سبؽ القكؿ ،فإنو مف خصائص المنازعات الضريبية أماـ المحاكـ اإلدارية،
ككنيا مسطرة كتابية بحيث يتـ االعتماد عمى إجراءات كتابية خبلفا لبعض الدعاكل
الجنائية التي تعتمد عمى المرافعة ك بيذا يجب أف يتقدـ الممزـ بمقاؿ مكتكب مكقع
عميو مف طرؼ محاـ مسجؿ بجدكؿ ىيئة المحاميف.
كمف بيف اإلشكاالت التي كانت تثار في درجة المحامي خاصة كأف األحكاـ
اإلدارية قابمة لبلستئناؼ أماـ المجمس األعمى إال أف ـ.ـ قد تدارؾ ىذا اإلشكاؿ
عندما نص في المادة  48مف  41-90باف االستئناؼ يمكف أف يقدميا محامكف
غير مقبكليف لمتقاضي أماـ محكمة النقض أخذا بعيف اإلعتبار.
يضًٌٕ انعريضحباإلضافة إلى البيانات الكاجب تصنيفيا عريضة الدعكل ك الكالء بيانيا في المادة
 32مف قانكف المسطرة المدنية المحاؿ عمييا بمقتضى المادة  7مف القانكف 41-90
كىي:
 اإلسـ العائمي كالشخصي ك صفة أك مينة ك مكطف أك محؿ إقامة المدعي. اسـ ،صفة كمكطف ككيؿ المدعي . مكضكع الدعكل ك الكسائؿ التي يستند إلييا ك كذا االستنتاجات التي تكصؿإلييا إذ ال يكفي أف يبدم الممزـ رغبتو في أف يعرض النزاع أماـ القضاء أك يكتفي
بأنو لـ يقبؿ قرار اإلدارة أك مقر المجنة الضريبية.
انًطهة انصاَي :سير انًسطرج انمضائيح
بالنسبة لسير المسطرة القضائية في الدعكل الضريبية فيي ال تختمؼ عف سير باقي
المساطر في المنازعات األخرل فيي أيضا كتابية ،تحقيقية كحضكرية ،نتناكؿ في
ىذا المطمب كيفية اإلثبات كاجراءات التحقيؽ في الدعكل الضريبية كذلؾ لكي يقتنع
القاضي بالكسائؿ المثارة أمامو.
انفمرج األٔنٗ :اإلشثاخ ٔإجراءاخ انرحميك
اإلثبات :إف العبلقات بيف الممزـ ك اإلدارة الضريبية يحكميا اعتباراف مترابطاف:
أوليما :أف اإلدارة ممزمة باستخبلص جميع الضرائب التي سنيا المشرع.
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ثانييما :أف الممزـ يحرص عمى أال يدفع إال الضرائب المرخص بيا في المادة
األكلى مف كؿ قكانيف المالية التي تصدر ،كبالتالي يتكفر كؿ طرؼ عمى حؽ إثبات
ما يدعيو كفقا لمضمكف القكانيف الضريبية كما يكرسو الفقو ك القضاء.
لكف مسألة اإلثبات في المادة الضريبية لـ يتـ تكضيحيا ك تنظيميا مف طرؼ
المشرع المغربي خبلفا لنظيره الفرنسي ،كبالتالي كبالرجكع لمقكاعد العامة ،نجد المادة
 399مف ؽ.ؿ.ع تؤكد عمى أف إثبات اإللتزاـ عمى مدعيو ،كبالتالي يصعب تطبيقو
في المجاؿ الجبائي حسب جؿ الباحثيف في ىذا المجاؿ بدعكل أف ىذه القاعدة
صالحة لمتطبيؽ في مجاؿ المنازعات المدنية حيث تككف األطراؼ متساكية  ،في
حيف أف المنازعة الضريبية بيف الطرفيف غير متساكييف ،اإلدارة القكية بكسائميا
المادية كالبشرية كالماميا بالقانكف الجبائي الذم ساىمت في بمكرتو ،كبيف الممزـ
الطرؼ الضعيؼ في العبلقة كىك الذم يككف المدعي في جؿ الحاالت كبالتالي في
ىذه الحالة يتعيف عمى القاضي أف يعالج ىذا البلتكازف كيحمؿ عبء اإلثبات في
جميع الحاالت لئلدارة  ،بيد أف ىذا المبدأ قد يثقؿ كاىميا كيعرقؿ قياميا بكظائفيا
كمما يكجب عمى القاضي أف يتعامؿ مع ىذه المقتضيات عمى نحك يكفؿ تحقيؽ
التكازف بيف الفرد ك اإلدارة الضريبية كبالتالي تحميؿ عبء اإلدارة أك المدعي حسب
معطيات الدعكل ك دكف الخركج عف األصكؿ العامة لمتقاضي.
كمع ذلؾ يمكف أف نقكؿ أف ىناؾ جممة مف المبادئ األساسية التي تكمؿ
بعضيا البعض كتتحكـ في تكزيع عبء اإلثبات في المادة الجبائية عمى رأس ىذه
المبادئ:
المبدأ األكؿ :يتحمؿ عبء اإلثبات مف يدعي خبلؼ األصؿ ،أك الثابت بما أف
اإلدارة ىي التي تدعي كجكد كاقعة منشئة لمضريبة فيي التي تتحمؿ عبء اإلثبات.
في حالة إذا ما ادعى الممزـ بكجكد إعفاء أك امتياز فيك الممزـ بإثبات تكفر
شركط االستفادة منو.
أيضا إذا ما قاـ الممزـ بأعماؿ احتيالية أك شككت في حسف نيتو ،فيي مف يقع عمييا
عبء إثبات سكء نية الممزـ.
المبدأ الثاني :يتحمؿ عبء اإلثبات مف كمفو المشرع باحتراـ التزاـ إجرائي.
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بخصكص ىذا المبدأ فإف الجية التي تتحمؿ عبء اإلثبات ىي:
اإلدارة في مسطرة الفرض التمقائي.اإلدارة أك الممزـ في مسطرة التبميغ حسب مف باشر المسطرة.الممزـ في مسطرة المنازعة في الضريبة.اإلدارة في مسطرتي الفحص كالتصحيح باعتبارىا الجية التي بادرت إلى مباشرةالمسطرة.
المبدأ الثالث :يعفى مف عبء اإلثبات مف كانت القرينة لصالحو .بالنسبة لمقرينة
فسكاء كانت قانكنية بسيطة أك كاقعية أك قضائية كمف تـ فتحمؿ عبء اإلثبات يككف
عمى الطرؼ الذم لـ تقرر القرينة لصالحو كنتحدث ىنا عف اإلدارة أك الممزـ فكؿ
منيما يمكف أف يقع عميو عبء اإلثبات.
المبدأ الرابع :يتحمؿ عبء اإلثبات مف يدعى خبلؼ تقدير المجاف .بالنسبة لمضريبة
فسكاء تعمؽ األمر بإجراءات فرضيا أك تصحيحيا فإف عبء اإلثبات يقع عمى مف
أقر بغير تقدير أف المجنة الكطنية المتعمقة بالطعكف في الضريبة  ،كفي ىذا الصدد
ىناؾ حكـ لممحكمة اإلدارية بكجدة صادر تحت عدد

 98/18في الممؼ رقـ

 97/702بتاريخ  1998/01/28جاء فيو...":حيث أنو باإلضافة إلى ذلؾ فإف
المدعي اكتفى في مقالو عمى مجرد عمكميات لمقكؿ بأف الضرائب المفركضة لـ
يعتمد فييا عمى حسابات مدققة كمستندات أك حسابات كيؼ ما كاف نكعيا إلثبات ما
يخالؼ ما جاء في مسطرة الطعف أماـ المجاف المذككرة.
كحيث إنو لـ يدؿ المدعي أماـ ىذه المحكمة بأية كثيقة مف شأنيا أف تشكؾ فيما
تكصمت إليو المجنة الكطنية في قرارىا كال بأية بداية حجة لمتدليؿ عمى ما يدعيو."...
المبدأ الخامس :ال يجب تحميؿ المتقاضي أكثر مما في كسعو.
مف بيف شركط الكاقعة التي تصح لئلثبات أف تككف ىاتو الكاقعة جائزة كغير
مستحيمة اإلثبات ك بالتالي يمكف لئلدارة حتى في ىذه الحالة أف تتحمؿ عبء
اإلثبات بخصكص رفض تسميـ رسالة التبميغ حيث يجب اإلشارة إلى ىكية الشخص
الذم رفض تسميـ الرسالة .في ىذا الصدد نكرد ما جاء في قرار لمغرفة اإلدارية
بالمجمس األعمى تحت عدد

 832في الممؼ رقـ  2001/847بتاريخ /10/10
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 :2002إف المنسكب إليو رفض التسميـ لـ يكف ىك المعني باألمر شخصيا  ،كانما
أشير إلى أنو "محاسب" كبالتالي فإف رفض التسميـ لـ يصدر عف المعني باألمر
شخصيا كلـ تتـ اإلشارة إلى اإلسـ الكامؿ لمف صدر عنو ذلؾ الرفض ،فكاف مف
حؽ الممزـ بالضريبة أف يتمسؾ بعدـ إمكاف االحتجاج عميو برفض تسميـ يجيؿ اسـ
مف صدر عنو ."...أيضا اإلدارة يقع عمييا عبء إثبات أف الشخص الذم رفض أك
تسمـ الرسالة يعمؿ مع الممزـ.
كمف جية أخرل ك رغـ أف مبدأ اإلثبات ك تحميمو لطرؼ أك آخر يتميز
بحرية نكعا ما نسبية ،فإف كسائؿ اإلثبات تعرؼ بعض القيكد كما ىك الحاؿ بالنسبة
لمنزاعات العادية ،ذلؾ أف الطبيعة الكتابية لممسطرة القضائية ستثنى اليميف ككسيمة
لئلثبات.
كما أف كسائؿ اإلثبات في المادة الضريبية ىي الكثائؽ المحاسبية ،مادامت
أىـ الضرائب الرئيسية ىي ضرائب منتجة ،كما أف مدكنة التجارة ألزمت أيضا التاجر
عمى مسؾ محاسبة منتظمة ك اإلحتفاظ بالكثائؽ المحاسبية ك المراسبلت لمدة عشر
سنكات (المادة  ،)19كما أكدت عمى أف مضمكف المحاسبة يعتبر حجة في مكاجية
التاجر حتى لك كانت ممسككة بصكرة غير منتظمة المادة  20مف مدكنة التجارة.
كعمى كؿ حاؿ فإف الكسائؿ الكتابية كخاصة المحاسبية ىي التي تييمف عمى
تدبير قاعدة اإلثبات في المادة الضريبية ،غير أنو قد يتعذر عمى القاضي اإلدارم
الحسـ في قكة ىذه الكسيمة ،مما يدفعو األمر بإجراء التحقيؽ لتككيف قناعاتو.
ب-إجراءاخ انرحميك
بما أف القاضي اإلدارم مدعك ألف يمعب دكر المفتش السامي لمضريبة ،فإف
مرحمة التحقيؽ في الدعكل التي يقكـ بيا القاضي المقرر تبدك مرحمة حاسمة في
تكييؼ ىذه األخيرة كتكجيييا ،بحيث يجب عميو استعماؿ جميع الكسائؿ القانكنية
المسطرة المتكفرة لديو لكي يظير حقيقة اإللزاـ الضريبي ك يطبقيا .كمف الكسائؿ
المتاحة باإلضافة إلى استدعاء األطراؼ كتبادؿ المذكرات ،كىناؾ كسيمتي البحث
كاجراء الخبرة ،كذلؾ طبقا لمقتضيات إجراءات التحقيؽ المنصكص عمييا في قانكف
المسطرة المدنية.
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حيث ىناؾ كسيمة البحث كمما تنبغي اإلشارة إليو أف ىاتو الكسيمة التي
تتبعيا المحاكـ اإلدارية تختمؼ مف حيث المضمكف عف محتكل الفرع الرابع مف
البياف الثالث مف قانكف المسطرة المدنية ،لككف ىذه المسطرة يتـ مف خبلليا استدعاء
الشيكد مف أجؿ جمع أكبر عدد مف المعمكمات المفيدة في القضية ،في حيف ال
تعتبر أقكاؿ الشيكد في المادة الجبائية مقبكلة ،كما أف اليميف ال يعتد بو لذا يتـ
االستماع إلى األطراؼ أنفسيـ قصد تعميؽ النقاش الضريبي معيـ حكؿ نقطة
شائكة ،أيضا يمكف إجراء البحث قصد اإلطبلع عمى الممؼ الجبائي ،إلثبات تكجيو
اإلنذار مف طرؼ القابض إلى الممزـ مثبل.
كبالتالي فالبحث غالبا ما يقتصر عمى تكضيحو نقطة معينة ظمت غامضة
في الممؼ ،كاذا لـ يجد القاضي ضالتو مف خبلؿ البحث يمكف متابعة اإلجراءات
المسمكح بيا ك نقصد ىنا الخبرة.
بخصكص الخبرة يبلحظ أنيا األكثر استعماال في المجاؿ الضريبي نظ ار
لطبيعة النزاع ،حيث تصبح في بعض القضايا ضركرية ،فمثبل ما يتعمؽ بتقكيـ عقار
أك أصؿ تجارم حيث يمجأ القاضي إلى األمر بإجراء خبرة عقارية.
كيمكف لممحكمة أف تأمر بإجراء الخبرة سكاء مف تمقاء نفسيا أك بطمب مف
األطراؼ أك أحدىـ ،كيجب التذكير في ىذا اإلطار بأنو ال يمكف لؤلطراؼ بطمب
الخبرة ،كمطمب رئيسي في الدعكل ك إنما يجب أف يككف طمبا فرعيا .كما أنو في ما
يخص أتعاب الخبير فإف القاضي ىك الذم يحددىا سكاء عمى نفقة الطرؼ الذم
طمب إجراء خبرة أك مناصفة إذا أمر بيا القاضي تمقائيا ك أيضا يحدد مدة معينة
إلنجاز تقرير.
كبالنسبة لميمة الخبير فبالرجكع لممكاد  63-59مف قانكف المسطرة المدنية
نجد ىذه الميمة في ما يمي:
أف يحصر تدخمو في األمكر التقنية دكف أف يتعداىا إلى أمكر ليا عبلقة بالقانكف.أف يشعر األطراؼ برسالة مضمكنة مع إشعار بالتكصؿ بتاريخ إجراء الخبرة معدعكتيـ لحضكرىا.
أف يحاكؿ إجراء الصمح بيف األطراؼ المتنازعة.123

أف يثبت في تقريره أقكاليـ ك مبلحظاتيـ.غير أف ىناؾ إشكاؿ يثار في القضايا الجبائية فيما ييـ ميمة إجراء الصمح
حكؿ كيفية إنجازىا ،حيث أف ىناؾ بعض الضرائب قد يككف سبؽ لمممزـ أف نازع
فييا أماـ لجاف ضريبية كأصدرت قرار غير قابؿ لمطعف كبالتالي ال يمكف مخالفتو،
كىنا ال يمكف لئلدارة أف تمبي دعكل الصمح ألنيا أصبحت غير مسؤكلة أماـ قرار
المجنة.
كالجدير بالذكر أف مضمكف تقرير الخبير الذم يعده مف خبلؿ أبحاثو
كاستماعو إلى أقكاؿ األطراؼ ك إطبلعو عمى مستنداتيـ ،يقدمو لممحكمة قصد
اإلطبلع عميو كأيضا تمكيف جميع األطراؼ مف اإلطبلع عميو ،مع العمـ أف ىذا
التقرير ىك غير ممزـ لمقاضي فحسب المادة

 66مف قانكف المسطرة المدنية التي

جاء فييا "ال يمزـ القاضي في أم حاؿ مف األحكاؿ باألخذ برأم الخبير أك الخبراء"
حيث يمكف لو في حالة إذا لـ يقتنع جيدا بيذا التقرير أف يأمر بإجراء خبرة إضافية
أك خبرة مضادة.
كأخي ار كبعد استكماؿ إجراءات التحقيؽ يسدؿ الستار عمى ىاتو المرحمة حيث
تصبح القضية جاىزة إلصدار القرار المبلئـ.
انفمرج انصاَيح :انجهسح ٔ طذٔر انحكى
إف إجراءات الجمسة ك صدكر األحكاـ في النزاعات اإلدارية ال تختمؼ كثي ار
عف إجراءات النزاعات العادية فقبؿ صدكر الحكـ البد أف تمجأ المحكمة إلى
مجمكعة مف اإلجراءات التمييدية ،كما سبؽ الذكر حتى تصبح القضية جاىزة أم
بعد أف يككف كؿ طرؼ قد استنفذ جميع ك سائؿ دفاعو ك عقب عمى كؿ دفكعات
الطرؼ اآلخر ليتـ عمى إثر ذلؾ إصدار القاضي المقرر لؤلمر بالتخمي يبمغ لمطرفيف
الستدعائيا لمجمسة ،إال أف حضكرىما ليس ضركريا.
أ-الجمسة

مف المعمكـ ككقاعدة عامة أف تككف ىذه الجمسات عمنية ،كيمكف في حاالت
خاصة إما بنص قانكني أك بأمر مف المحكمة جعميا سرية كتعتبر الخصكمات
الضريبية بصفة خاصة المجاؿ األكسع إلعماؿ ىذا اإلستثناء حفاظا عمى األسرار
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المينية لممكمفيف ،ك الكاقع أف مختمؼ األنظمة الضريبية ،خاصة المتقدمة منيا ،كقد
نصت صراحة في قكانينيا عمى جعؿ الجمسة في الخصكمة المتعمقة بضرائب معينة
سرية ،خاصة إذا كانت مف نكع الضرائب المتعمقة بالدخؿ أك الرسكـ الممحقة بيا ،أك
الغرامات الجبائية لما تتميز بو مف طبيعة سرية كالتي ال يجكز لمغير اإلطبلع عمييا
مف بيف ىذه القكانيف ،القانكف الفرنسي كالقانكف الجزائرم المتعمؽ بالضرائب المباشرة،
غير أننا ال نجد في نظامنا المغربي نصا صريحا يمزـ ىيئة المحكمة بالبت في
خصكمة ضريبية في جمسة سرية ليبقى ىذا األمر متكقفا عمى سمطة القاضي
التقديرية.
كقد نتج عف الطابع السرم لمجمسات في أغمبية الخصكمات الضريبية أف
القضاء ال يسمح بتدخؿ الغير ،كما يمنع كؿ ضـ لمطمبات التي ال تقدـ مف المكمفيف
أنفسيـ .كاإلشكاؿ الذم يثار بيذا الخصكص ىك في حالة كجكد دعكل تتناكؿ
منازعة ضريبية مف الكاجب الفصؿ فييا في جمسة عمنية ،كدعكل أخرل تفرض أف
يحكـ فييا في جمسة سرية ،ىنا المجمس األعمى الفرنسي حكـ بعدـ جكاز ضـ
الدعكتيف لكي ينظ ار معا في جمسة غير عمنية.
ألزـ القانكف حضكر المفكض الممكي الجمسة ،لعرض آرائو المكتكبة كالشفكية
عمى ىيئة المحكمة بكامؿ االستقبلؿ ،كمع ذلؾ كخبلفا لما ىك عميو األمر بالنسبة
لمنيابة العامة فإف المفكض الممكي ال يشارؾ في إصدار الحكـ ،كبذلؾ تككف القضية
جاىزة لمبت فييا كالنطؽ بالحكـ.
األحكام

بعد قفؿ باب المرافعة كحجز الممؼ لممداكلة قصد النطؽ بالحكـ كالتأكد مف

استيفاء الشركط الشكمية التي في حالة تخمؼ أحد ما ،تقضي برفض االعتراض غير
أنيا إذا قضت بقبكؿ االعتراض شكبل ،فإنيا تصدر حكميا في أصؿ النزاع.
كىنا يثار إشكاؿ حكؿ ما حدكد السمطة التقديرية لممحكمة في تفسير
النصكص القانكنية كأيضا في تقدير شرعية قرار المحكمة اإلدارية؟
لممحكمة سمطات كاسعة في النزاع الضريبي ،فميا سمطة إسقاط مبمغ الضريبة
كميا أك جزئيا أك إبقائو عمى ما ىك عميو ،كما ليا سمطة إيقاؼ تنفيذ قرار اإلدارة
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المتعمؽ بالمتابعات كاإلكراه في مجاؿ استخبلص الضرائب كلكف بالرغـ مف سمطات
القاضي فإنو ال يممؾ أف يحكـ إال في حدكد طمبات الخصكـ.
كما أنو يتـ إشعار األطراؼ بأف ليـ أجؿ

 30يكما لتبميغ الحكـ لممارسة

الطعف باإلستئناؼ .كالحكـ ىك مف صنع البشر ك بالتالي يمكف أف تشكبو بعض
النكاقص ليذا فتح المشرع باب الطعف في طرؽ الطعف العادية ك طرؽ الطعف غير
العادية.
إف الرقي بالنظاـ الجبائي ،ال بد أف يكاكبو تفعيؿ لمقضاء الجبائي
كتحسيف مستكاه .فالمشرع بإحداثو لممحاكـ اإلدارية كاف يصبك إلى

استكماؿ دكلة
 8مام

الحؽ كالقانكف  ،كه ك ما أكده خطاب الممؾ الراحؿ الحسف الثاني بتاريخ

 ": 1990لذا قررنا أف تككف ىذه الجمسة مخصصة ال لخمؽ دكلة القانكف  ،ك لكف
الستكماؿ دكلة القانكف  ،الدكلة التي تريد قبؿ كؿ شيء أف تضع حدا لمقيؿ كالقاؿ
فيما يخص حقكؽ اإلنساف  ،كي تنيي ىذه المسألة ك النقطة الثانية إلعطاء
المكاطنيف الكسيمة القانكنية كالسريعة كالجدية كالفعالية لمدفاع عف حقكقيـ كمكاطنيف
إزاء اإلدارة أك السمطة أك الدكلة نفسيا "
غير أف كضع ىذه التجربة في مسارىا الصحيح المنشكد ليا  ،ال يمكف أف
يتـ إال بتجنيد فعاليات محنكة تحمؿ عمى عاتقيا ضماف ىذا التحدم  ،ك ذلؾ لف
يتأتى بالطبع إال بتمكينيا مف كسائؿ كأساليب العمؿ داخؿ الجياز القضائي اإلدارم،
كضمنو طبعا القضاء الضريبي عف طريؽ تككينيا

تككينا إداريا كضريبيا فعاال،

كأيضا تمكينيا مف الكسائؿ العممية لصقؿ مداركيا.
كاذا كاف القضاء قد قطع شكطا كبي ار في تدعيـ مبدأ التخصص بإحداثو
لممحاكـ اإلدارية  ،فإف التخصص عمى مستكل ىذه المحاكـ أصبح ضركرة الزمة
لمنيكض بمستكل العمؿ القضائي  .كما أف القانكف الجبائي يتميز بكثرة نصكصو
كأحكامو  ،مما يتطمب تفرغ القاضي اإلدارم ليذا المجاؿ لدراستو أكثر
حتى تككف أحكامو عادلة كنزيية .
المنازعات الضريبية ( المرحلة اإلدارية)
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كالتعمؽ فيو

عدد التظلمات المودعة والمعالجة على مستوى المديريات الجهوية
1998

2000

2002

نوع الضريبة  /السنة

1998

الضرائب المباشرة :

71365 74684 54728 72185

الضريبة على القيمة المضافة

1859

1804

2013

1956

حقوق التسجيل والتنبر

737

786

969

1198

74579 77666 57318 74789

المجموع

على مستوى المنازعة المحالة على اللجن الضريبية
اللجن المحلية لتقدير الضريبة
السنة

الطعون
المسجلة

المحكومة

403 1998

204

68 1999

198

384 2000

155

843 2001

117

350 2002

336

674 2003

323

اللجنة الوطنية للطعون الضريبية
السنة

الطعون
المسجلة

المحكومة

1998

240

371

1999

171

235

2000

112

228

2001

200

116

الطعون الضريبية أمام المحاكم اإلدارية
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2003 2002 2001 2000 1999 1998
768

661

631

الطعون الضريبية أمام المحكمة اإلدارية بالبيضاء
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006

771

883

1063

()1

المسجل 186

يٍ خالل هذِ انجذاول ٌتضح أٌ عذد انطعىٌ أيبو

المحكوم 163

اإلدارح تفىق ثشكم كجٍز عذد انًهفبد انًطزوحخ أيبو

المسجل 225

انمضبء اإلداري وانتً ال تتجبوس ثعض انًئبد ،وهً

المحكوم 191

َسجخ ضئٍهخ جذا ال تسبهى فً إتبحخ إيكبٍَخ تزاكى انعًم

المسجل 253

انمضبئً وثبنتبنً االجتهبد انمضبئً فً انًبدح

المحكوم 210

انضزٌجٍخ .وٌزجع هذا انىضع إنى عذو تىفز انًكهفٍٍ

المسجل 265

عهى " وعً لضبئً" انذي ٌعذ يٍ أهى انًعىلبد انتً

المحكوم 202

تحىل دوٌ يمبضبتهى إلدارح انضزائت ،كًب أٌ اإلدارح

المسجل 240

انضزٌجٍخ ال تسبهى ثبنشكم انًطهىة فً تىعٍخ

المحكوم 318

انًهشيٍٍ ثحمىلهى وانضًبَبد انًخىنخ نهى فً انًٍذاٌ

المسجل 372

انججبئً ()1

المحكوم 301
المسجل 918

 .1د .عجذ انزحًبٌ أثهٍال ،و.ص  ،ص .290

المحكوم 549

نشرا ت المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء الصادرة ما بين  1999إلى .2006

انًثحس انصانس :طرق انطعٍ في اليُازعاخ انضريثيح
لما كانت النظـ القانكنية المعاصرة تبحث عف العدالة كاالستقرار القانكني،
نظـ المشرع كسائؿ متعددة لمراجعة األحكاـ القضائية عف طريؽ الطعف.
استدراؾ ما قد يككف القاضي كقع فيو مف خطأ في القانكف أك في الكاقع بغية
إصبلحو أك رفعو عف المتضرر.
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كىدفو

كفكرة الطعف في األحكاـ جاءت لمتكفيؽ بيف اعتبار الثبات ك االستقرار –
مف جية -كبيف اعتبار إزالة الخطأ -مف جية أخرل -كبذلؾ تعتبر طرؽ الطعف
الكسائؿ القضائية االختيارية التي ينظميا القانكف لمصمحة المحككـ عميو إذا أراد ىذا
االعتراض عمى الحكـ الصادر ضده بقصد إلغائو أك تعديمو أك إزالة آثاره.
كتنقسـ طرؽ الطعف إلى طرؽ عادية كطرؽ غير عادية .كطرؽ الطعف
العادية في القانكف المغربي ىك التعرض كاالستئناؼ.

كتسمية طرؽ الطعف في

األحكاـ بطرؽ الطعف العادية تسمية تشتؽ في صحيح النظر مف مكنة بناء الطعف
عمى أم سبب كاف سكاء تعمؽ بالكاقع أك كاف مستمدا مف القانكف .كما ترجع ىذه
التسمية مف جية أخرل إلى أف القاضي الذم ينظر ىذا الطعف يككف مزكدا
بالسمطات العدية التي كانت لمقاضي الذم أصدر الحكـ المطعكف فيو.
أما طرؽ الطعف غير العادية في القانكف المغربي فيي :الطعف بالنقض،
التماس إعادة النظر كتعرض الخارج عف الخصكمة.
يتمتع مفتش الضرائب بسمطة تقديرية في ربط كتأسيس كاصدار كمراقبة
الضريبة .كرغـ أف ىذه السمطة مستمدة م ػػف القانكف كترتكز عميو ،إال أنيا ليست
مطمقة ،بؿ ليا حدكد تقؼ عندىا أك تحد منيا أك تضعيا عمى سكة الصػكاب

.

فالمفتش ليس ح ار في تضريب مف يشاء أك تبرئة مف يشاء أك التساىؿ مع مف
يشاء،كاال كنا أماـ جريمة اسميا «جريمػة الغدر» المنصكص عمييا في المادة األكلى
مف كؿ قانكف مالي كالمعاقب عنيا في الفصميف  243ك  244مف القانكف الجنائي .
فكمما أحس الممزـ بالضريبة أك الخاضع ليا أك المكمؼ بيا أك المديف بيا بأف ىناؾ
ظمما أك تجاك از أك سكء تقدير قد طالو مف طرؼ أعكاف كمأمكرم إدارة الضرائب
المختصيف سكاء بتأسيس أك تصحيح الضريبة،كجب عميو أف يكجو تظمما أك طعنا
في المكضكع إلى الجيات ذات الصبلحية كالنظر.
فقد يكجو الطعف إما لئلدارة التي أصدرت الضريبة عف طريؽ شكاية أك
مطالبة مكتكبة كىذا ما يسمى بالتظمـ اإلدارم ،كقد يكجو الطعف إلى المجاف
الضريبية المحدثة ليذا الغرض مف طرؼ اإلدارة كالتي تبقى مختصة فقط في
المسائؿ الكاقعية دكف المسائؿ القانكنية مف المنازعة ،كقد يرفع األمر في نياية
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المطاؼ إلى القضاء ليحكـ بما يراه مناسبا كفؽ قناعاتو كطبقا لمقكانيف المطبقة في
الميداف.

انى طهة األٔل :طرق انطعٍ انعاديح
تمعب المكارد الجبائية دك ار أساسيا في ميزانية الدكلة حيث أنيا تؤدم إلى
تنمية اقتصادية كاجتماعية لمببلد مما ال شؾ فيو جعمت اإلدارة لنفسيا باعتبارىا
سمطة عامة األمر فرض الضرائب كجبايتيا كليذه األسباب تتجمى السمطة في ما
تممكو اإلدارة الضريبية مف امتيازات كسمطات بمقتضى قانكف قصد تمكينيا مف
محاربة كظيفتيا .
إف ىذا التدخؿ المستمر إلدارة الضرائب بحكـ كظيفتيا في خكض كتحصيؿ
الضريبة .كاحساس الممزـ بيذا التدخؿ مف الطبيعي أف يثير الكثير مف الخبلفات بيف
الممزـ كاإلدارة الضريبية .في ظؿ ىذا المعطى الكاقعي يمكف تصكر أىمية الضريبة
لككنيا أيضا تشكؿ مظي ار مف مظاىر سيادة الدكلة مف جية كتعبي ار عف المكاطنة
مف جية أخرل إضافة إلى ذلؾ تعتبر كاجبا دستكريا يفرض عمى المكاطنيف
المساىمة في األعباء العامة كمف ىنا يمكف القكؿ الضريبة ىي إحدل األدكات
السياسية كاالقتصادية ذلؾ أف السياسة الجبائية تسعى إلى تحقيؽ ثبلث أىداؼ كىي
تكفير المداخيؿ لمدكلة ،تحقيؽ تنمية اقتصادية كاعادة تكزيع الثركات.
لكف إذا كانت اإلدارة الضريبية تسعى إلى تكفير المكارد المالية لمدكلة فإف
الطرؼ األخر كىك الممزـ يحاكؿ بشتى الكسائؿ إخبلء ذمتو مف أم ديف ضريبي أك
التخفيؼ منو .كلذلؾ فإف عبلقة اإلدارة الضريبية الممزـ ىي عبلقة ضديف كىذا ما
يفرز النزاع بيف الطرفيف يعني أننا أصبحنا في إطار نزاع كىذا يؤدم بنا في إطار
عبلقة اإلدارة الضريبية بالممزـ إلى نزاع جبائي كىذا األخير مف خاصيتو أف ىذا
النزاع ال يرفع مبدئيا إلى القضاء ،بؿ البد مف المركر مف مرحمة اإلدارم قبؿ
المجكء إلى القضاء كذلؾ لعمو تخفيؼ العبء عمى القضاء ،كتصفية المنازعات في
ميدىا إضافة إلى تكفير كقت كجيد لمممزـ أم سف المشرع الضريبي نصكص قانكنية
تحتكم عمى ضمانات لصالح الممزـ الطرؼ الضعيؼ في المعادلة الضريبية.
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ككما ىك معمكـ فإف النزاع الضريبي في التشريع المغربي ،يمر مف مرحمتيف
،مرحمة المطالبة أماـ اإلدارة  ،كالطعف أماـ المجف الضريبية كتسمى المرحمة ما قبؿ
القضائية ،كالمرحمة القضائية التي تأتي بعد المرحمة األكلى في حالة بقاء النزاع قائما
،كينعقد فييا االختصاص لمقضاء اإلدارم في إطار قضاء شامؿ كقاعدة ،بينما يمكف
النظار في النزاع الضريبي في إطار قضاء اإللغاء كاستثناء كتظؿ طرؽ الطعف
السند القانكني المشركع قد يمجأ إليو الممكـ لبسط النزاع مف جديد أماـ القضاء  ،كفي
محاكلة منيـ لتدارؾ ما فاتيـ مف الحكـ المطعكف فيو أماـ المحكمة ،أك لتقديـ كثائؽ
أك دفكعات جديدة تحمؿ المحكمة مراجعة المكاقؼ الغير قانكنية التي اتخذتيا مف
النزاع األحكاـ المطعكف في حكميا كبالتالي فيي بنكعييا عادية كغير عادية تعتبر
أىـ ضمانات تمخضت عنيا مختمؼ محاكالت اإلصبلح التي عرفتيا المنظكمة
القضائية في العصر الحاضر كاجماال يمكف القكؿ إف مسيرة العمؿ القضائي كما
يعرفو مف تجديد كتطكرات يحكميا ما يسفر عنو إنتاج محاكـ الطعف بالذات كعمى
مكاقفيا تتكقؼ الحماية القضائية التي تسعى الدكلة إلى تحقيقو.
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كما ينبغي اإلشارة إليو ىك أف الطعكف إجماال تسعى إلى رفع يد المحكمة عف النزاع
كنقمو إلى محكمة أعمى درجة لكف قد تقتصر عمى تمكيف نفس المحكمة مف فتح الممؼ مف
جديد كالبت فيو ثانيا كىذا كمو يؤدم بنا إلى طرؽ الطعف العادية رتب ليا القانكف خصائص
كمقكمات ينفرد بيا عف غيره مف الطعكف إذف ما ىي أنكاع طرؽ الطعف العادية في المغرب
؟ كما ىي الخصكصيات كالمقكمات كاآلثار المترتبة عف ذلؾ؟

الفرع األول :التعرض  ،مجال تطبيقو وآثاره
عرؼ البعض ،طرؽ الطعف بأنيا الكسائؿ القضائية االختيارية التي ينظميا القانكف
لمصمحة المحككـ عميو ،إذا أراد االعتراض عمى الحكـ الصادر ضده بقصد إلغائو أك تعديمو
أك إزالة أثره ،فما ىي آليات التعرض لمطعف في المحاكـ العادية كما نصت عميو أحكاـ
المسطرة المدنية؟ (المطمب األكؿ) ،كىؿ ىناؾ خصكصية لمتعرض فيما يتعمؽ باألحكاـ
اإلدارية المتعمقة بالنزاع الضريبي ؟ (المطمب الثاني).
الفقرة األولى :التعرض كآلية من آليات الطعن في المحاكم العادية واإلدارية
يعتبر التعرض طريقا مف طرؽ الطعف العادية ،منحو المشرع إلى المحككـ عميو
غيابيا ،غايتو تمكيف نفس المحكمة مف فتح الممؼ ثانية قصد إتاحة الفرصة أماـ المدعى
عميو المتغيب أكؿ األمر ،إلبداء دفكعاتو كشرح كجية نظره مف النزاع ،كيعتبر الحكـ غيابيا
في الحالة التي ال يقدـ فييا المكمؼ بمذكراتو  ،إذا ما أبمغتو المحكمة بالطعف المقدـ مف
إدارة الضرائب ،كما اعتبر بعض الفقو أف الحكـ يعتبر غيابيا كذلؾ في الحالة التي يقدـ فييا
المكمؼ مذكراتو بدفاع غير صحيح قانكنا ،مثؿ تقديمو مذكرات دكف تككيؿ محاـ في
يجكز
الحاالت التي يشترط فييا القانكف تقديـ الدعكل عف طريؽ محاـ ،ذلؾ أف ىناؾ رأيا ال ّ

إعماؿ األثر الذم رتبو القانكف عمى عدـ حضكر الخصكـ أماـ المحاكـ المدنية ،الشطب في

مجاؿ الدعكل اإلدارية ،ألف ىذا األثر مقرر كجزاء عمى الخصـ الذم ييمؿ في متابعة
دعكاه كحضكر الجمسة المحدد لنظرىا ،بينما النظاـ اإلدارم القضائي يعتمد في المقاـ األكؿ
لتحضير الدعكل كتييئيا لمفصؿ فييا مف ىيئة المحكمة ،كيستبعد بالتالي فكرة الحكـ
الغيابي.
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كمعمكـ أف التشريعات الحديثة أخذت تتراجع عف التعرض ،كتقنف مف حاالتو لحساب
االستئناؼ ،بعد أف غذل التعرض كسيمة لممماطمة ليس غير ،يمجأ إليو المتقاضي أكال ،حتى
إذا خاب مسعاه يمجأ إلى استعماؿ حقو في االستئناؼ.
كمع أف القاعدة العامة أف تخضع األحكاـ الغيابية لمتعرض فإف المشرع أكجد بعض
االستثناءات عمى ذلؾ ،منيا ما يقضي بو الفصؿ  153مف قانكف المسطرة المدنية في فقرتو
الثالثة إذ ال يطعف في األكامر االستعجالية بالتعرض ،كمنيا كذلؾ ما ينص عميو الفصؿ
 378حيث ال يقبؿ التعرض عمى الق اررات الغيابية الصادرة عف المجمس األعمى.
كيقدـ التعرض في شكؿ مقاؿ مكتكب مكقع عميو مف طرؼ المدعي أك ككيمو ،أك في
صكرة تصريح يدلي بو المدعي شخصيا أماـ أحد أعكاف كتابة الضبط الذم يحرر بو
محض ار يكقع عميو المدعي أك يشار إلى عدـ إمكانية التكقيع.
كيبمغ التعرض بنفس الطرؽ المنصكص عمييا في الفصكؿ

 37ك  38ك  39مف

قانكف المسطرة المدنية ،إذ يكجو إما بكاسطة أحد أعكاف كتابة الضبط أك أحد المفكضيف
القضائييف أك عف طريؽ البريد برسالة مضمكنة مع اإلشعار بالتكصؿ أك بالطريقة اإلدارية،
كيسمـ إلى الشخص نفسو أك في مكطنو إلى أقاربو أك خدمو أك لكؿ شخص آخر يسكف
معو.
كمف اآلثار المترتبة عمى تقديـ التعرض ،كقؼ تنفيذ الحكـ الغيابي الصادر عف
المحكمة التي فصمت في المكضكع ،كيرجع ىذا األثر إلى طبيعة التعرض ،إذ يعد طريقا مف
طرؽ الطعف العادية ،عمى أنو يمكف تنفيذ الحكـ إذا كاف مشمكال بالتنفيذ المعجؿ كفقا لمفصؿ
 147مف ؽ.ـ.ـ ،غير أنو يمكف تقديـ طمبات إيقاؼ التنفيذ المعجؿ بمقاؿ مستقؿ عف
الدعكل األصمية أماـ المحكمة التي تنظر في التعرض أك االستئناؼ.
كالى جانب األثر المكقؼ لمتعرض ،ينتج عنو عرض القضية كنشرىا مف جديد حيث يفتح
التعرض باب المناقشة أماـ المحكمة المقدـ أماميا مف جديد ،لتنظر في طمب التعرض قصد
تبلفي ما قد يمحؽ المحككـ عميو غيابيا مف أثر سمبي مف جراء الحكـ الغيابي الصادر
ضده.
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الفقرة الثانية  :اآلثار المترتبة عن التعرض بين حكم المحاكم اإلدارية والعادية في
حالة النزاع الضريبي
لـ يفصؿ المشرع مف خبلؿ القانكف  41-90المتعمؽ بإحداث المحاكـ اإلدارية بما فيو
الكفاية فيما يرجع لطرؽ الطعف التي يمكف أف تخضع ليا أحكاميا ،باستثناء ما نصت عميو
المادة  45مف القانكف السالؼ الذكر ،مف قابمية أحكامو لبلستئناؼ أماـ الغرفة اإلدارية
لممجمس األعمى (سابقا) كذلؾ قبؿ إحداث محاكـ االستئناؼ اإلدارية بمكجب القانكف

-80

 03في  14فبراير .2006
غير أف القانكف  41-90كفي المادة الرابعة ككذا السابعة منو ،كردت إحالة عامة
عمى تطبيؽ قكاعد المسطرة المدنية أماـ المحاكـ اإلدارية.
إذا ،مف خبلؿ ىذه المبادئ يمكف أف نستخمص النتائج اآلتية:
القاعدة األكلى :المحكمة اإلدارية محكمة متميزة :لقد بكأ القانكف المغربي المحكمة اإلدارية
مكانة متميزة ،كمنح رئيسيا االختصاصات التي تؤكؿ إلى الرئيس األكؿ لمحكمة االستئناؼ
في المكاضيع المحاؿ عمييا كجعؿ لمقاضي المقرر بيا الدكر الذم يطمع بو المستشار المقرر
بمحاكـ االستئناؼ.
كبالرجكع إلى الفصؿ

 333مف ؽ.ـ.ـ .المحاؿ عميو بالمادة الرابعة مف قانكف

المحاكـ اإلدارية ،يتجمى لنا كاضحا أنو إذا لـ يقدـ المدعى عميو لممحاكـ اإلدارية مستنتجاتو
عند عرض القضية في الجمسة ،صدر الحكـ فييا غيابيا ضده ،ما لـ تقرر المحكمة تأجيؿ
القضية إلى جمسة أخرل .كفي ىذا تسميـ كاضح بإمكانية صدكر األحكاـ غيابية مف لدف
المحاكـ اإلدارية.
القاعدة الثانية :إف التسميـ بإمكانية صدكر أحكاـ المحاكـ اإلدارية غيابية ،كالتأكيد مف لدف
المشرع بكيفية عامة عمى تطبيؽ قكاعد المسطرة المدنية لدل ىاتو المحاكـ يدفع إلى التساؤؿ
عف إمكانية المجكء إلى مسطرة التعرض في مكضكعيا ،كاعماؿ قكاعده العامة بشأنو ،كما
كردت بالفصؿ  130مف ؽ.ـ.ـ .في مكاجية األحكاـ الغيابية الصادرة عف جية القضاء
اإلدارم.
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كباالطبلع عمى الفصؿ  344مف ؽ.ـ.ـ ،يستنتج أف مجاؿ الطعف في المادة الضريبية
ضيؽ جد ،ذلؾ أف ىذا النص يعتبر بمثابة حكـ حضكرم كؿ األحكاـ التي تصدر بناء عمى
مقاالت األطراؼ أك مذكراتيـ كلـ يقدـ ىؤالء األطراؼ أك ككبلئيـ مبلحظات شفكية في
الجمسة ،كبالتالي فيذه األحكاـ غير قابمة لمطعف التعرض.
كختاما يمكف القكؿ ،إف الطعف بالتعرض ،بارتكازه عمى شرطيف حتى يمكف قبكلو،
كىما :أف يككف الحكـ غيابيا ،كأال يككف ىذا الحكـ قاببل لبلستئناؼ ،ال يمكف ممارستو في
مجاؿ القضاء اإلدارم ،ألف أحكاـ المحاكـ اإلدارية تككف دائما قابمة لبلستئناؼ.
الم طمب الثاني :الطعن باالستئناف في المنازعات الضريبية :القواعد ،اإلجراءات واآلثار
المترتبة عن ذلك
لـ يكمؼ المشرع المغربي نفسو عناء إيراد أم تعريؼ لبلستئناؼ ،مكتفيا بتحديد
شركطو ،كابراز اآلثار الناتجة عنو ،كمع ذلؾ فإف مما تجب مبلحظتو أف قانكف المسطرة
المدنية المغربية قد ألحت عمى االستئناؼ ىك حؽ لممحككـ عميو في جميع األحكاؿ ،مع أنيا
لـ تخصص نفس المعاممة لمطعف بالتعرض ،حيف اكتفت بالقكؿ بأنو مجرد رخصة يممؾ
استعماليا المحككـ عميو غيابي ،كعمى العمكـ فإف النزاعات المتعمقة بالضريبة تقبؿ الطعف
باالستئناؼ حيث أصبحت الكالية العامة لمنظر في ىذا النكع مف الطعف لمحاكـ االستئناؼ
اإلدارية ،بعد أف كاف االختصاص منعقدا لمغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى قبؿ ذلؾ ،فما ىي
قكاعد كاجراءات الطعف باالستئناؼ في النزاعات الضريبية ؟ (المطمب األكؿ) ،كما ىي
اآلثار المترتبة عف ىذا الطعف؟ (المطمب الثاني).
الفرع األول :قواعد واجراءات الطعن باالستئناف في المنازعات الضريبية
الشؾ أف األحكاـ عمؿ مف صنع البشر ،كىؤالء ليسكا معصكميف مف الخطأ ،كلذلؾ
فميس مف العدؿ أال يفتح لؤلطراؼ مجاؿ لمطعف فييا.
كمف مكاقؼ التشريع المغربي الجديدة ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ إسناده اختصاص
النظر في استئناؼ أحكاـ المحاكـ اإلدارية إلى محاكـ االستئناؼ اإلدارية المحدثة بمكجب
القانكف رقـ  ،03-80كىكذا نبلحظ أف المشرع المغربي سار عمى خطى نظيره الفرنسي
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حيث كانت تناط بمجمس الدكلة الفرنسي النظر في مثؿ ىذا الطعف (االستئناؼ) قبؿ إحداث
محاكـ االستئناؼ اإلدارية.
كيبلحظ أف المشرع المغربي ،قد حافظ ظاىريا – مف خبلؿ القانكف  – 80-03بسمة
كحدة القضاء المكحد ،كيتجمى ذلؾ باألساس فيما تـ التنصيص عميو في المادة  15مف أف:
" القواعد المقررة في المسطرة المدنية ىي التي تطبق أمام محاكم االستئناف اإلدارية ".
كلئلشارة فإف تقديـ الطعف باالستئناؼ في النزاع اإلدارم عامة كالضريبي خاصة

تخضع لجممة مف القكاعد كاإلجراءات ،حيث يجب أف تقدـ عريضة االستئناؼ بمقاؿ كتابي،
كيشترط في ىذه العريضة تكافر مجمكعة مف البيانات ،كمنيا أف يككف الشخص الذم مارس
االستئناؼ طرفا في النزاع كأف يتـ تضمينيا اسـ المستأنؼ كالمستأنؼ عميو ،مينتو كصفتو
كمكطنو كبياف مكضكع االستئناؼ كالكقائع كتكضيح الكسائؿ القانكنية المعتمد عمييا في تقديـ
االستئناؼ ،لمعرفة العمؿ كالخركقات التي يتضمنيا الحكـ المستأنؼ ،كما ينبغي أال تتضمف
العريضة طمبات جديدة ،كيقد طمب االستئناؼ عمى المحكمة اإلدارية التي أصدرت الحكـ،
كما أف ىذه العريضة تقدـ بكاسطة محاـ كىي معفاة مف الرسكـ القضائية ،كبالنسبة لئلدارة
الضريبية فيمثميا المدير العاـ لمضرائب أك الخازف العاـ لممممكة فيما يتعمؽ بدعاكل
التحصيؿ ،نائبيف عف كزير المالية ،بتفكيض مف رئيس الحككمة في أطار الدستكر الجديد .
كمف القكاعد المطبقة بشأف االستئناؼ في المجاؿ اإلدارم ،أف تككف مصمحة الطاعف
باالستئناؼ ،ذلؾ أنو إذا استجاب الحكـ االبتدائي لجميع طمبات المدعي ،انعدمت المصمحة
لمطعف فيو باالستئناؼ ،ألنو ال ييـ التعميؿ الذم كقع االستناد عميو في الحكـ ،كال يراعى
الشكؿ الذم استجابت بو المحكمة لمطمب ،فسكاء كاف التصريح بعدـ القبكؿ أك رفض
الطمب ،فإف النتيجة بالنسبة إليو ال تختمؼ.
ككما ىك معمكـ بو قانكنا فإف آجاؿ االستئناؼ محددة في

 30يكما مف تاريخ تبميغ

الحكـ ،كيجب أف تحتسب المدة (  30يكما) كاممة كال يدخؿ في حسابيا ال يكـ التبميغ كال
اليكـ الذم تنتيي فيو ،كاذا صادؼ اليكـ األخير يكـ عطمة فإف األجؿ يمتد إلى أكؿ يكـ
عمؿ بعده (الفصؿ  512مف ؽ.ـ.ـ).
كاذا قدـ االستئناؼ خارج األجؿ فإف محكمة االستئناؼ اإلدارية تحكـ بعدـ قبكلو
شكبل .كفي ىذا اإلطار نكرد ما جاء في قاعدة قرار صادر عف محكمة االستئناؼ اإلدارية
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بمراكش بتاريخ  " : 2008-04-02إذا كاف الطعف باالستئناؼ حؽ لؤلطراؼ فإف ممارستو
يجب أف تتـ مف لو الصفة كخبلؿ اآلجاؿ القانكنية ...نعـ".
الفرع الثاني :اآلثار المترتبة عن الطعن باالستئناف في المنازعات الضريبية
لعؿ مف أبرز آثار االستئناؼ ،األثر الناشر ،حيث يؤدم االستئناؼ إلى نشر الدعكل
 134مف

مف جديد أماـ محكمة االستئناؼ اإلدارية ،كباإلحالة عمى مقتضيات الفصؿ
ؽ.ـ.ـ يحيؿ المشرع ضمنيا عمى مبادئ التنفيذ المعجؿ ،كيقر األثر الكاقؼ لمطعف

باالستئناؼ ،ضد أحكاـ المحاكـ اإلدارية ،كيفسح المجاؿ لتطبيؽ قكاعده أماميا ضمف
الشركط الكاردة في الفصؿ

 147مف ؽ.ـ.ـ ،خبلفا لممبدأ العاـ الذم يأخذ بو القانكف

الفرنسي بعدـ ترتيب األثر الكاقؼ لجميع الطعكف ،العادية كغير العادية ،المقدمة ضد أحكاـ
المحاكـ اإلدارية
كالسؤاؿ الذم يطرح ىك ىؿ الستئناؼ األحكاـ الضريبية أثر كاقؼ؟
اتفؽ جانب مف الفقو المغربي الذم تطرؽ ليذا اإلشكاؿ ،عمى أف االستئناؼ ال يكقؼ
التنفيذ إال في القضايا المدنية ،أما في القضايا الضريبية ،فاألمر يختمؼ ،كذلؾ ألف المشرع
لـ يحؿ عمى الفصؿ  139مف ؽ.ـ.ـ في كجيو العاـ ،بؿ اقتصر عمى اإلجراءات كاآلجاؿ
فقط.
لكف تنبغي اإلشارة ،إلى أف مف األمكر الجديدة التي أتى بيا قانكف

 03-80في

المادة  13منو ،ىك جعؿ استئناؼ األحكاـ الصادرة بكقؼ تنفيذ قرار إدارم ليس ليا أثر
كاقؼ ،كىذا أمر إيجابي عمى اعتبار أف ذلؾ يعطي ىذه األحكاـ القكة التنفيذية ،رغـ الطعف
فييا باالستئناؼ نظ ار لما تتسـ بو كضعية المدعي (طالب إيقاؼ تنفيذ قرار إدارم) مف
ضرر ال يمكف تداركو في المستقبؿ.
كخبلصة القكؿ ،فإف الطعف باالستئناؼ كإحدل طرؽ الطعف العادية في التشريع
المغربي يعد ضمانة حقيقية لمممزـ كاإلدارة الضريبية عمى حد سكاء ،مف أجؿ رفع الحيؼ،
الذم يرل أحد األطراؼ أنو كقع ضحية لو.

انى طهة انصاَي :طرق انطعٍ انغير عاديح
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طرؽ الطعف غير العادية ىي تعرض خارج عف الخصكمة كاعادة النظر،

كالطعف

بالنقض.
الفرع األٔل :ذعرع انخارض عٍ انخظٕيح:
تعرض الخارج عف الخصكمة ىك طريؽ غير عادم لمطعف في األحكاـ كضعو
القانكف في متناكؿ كؿ شخص لـ يكف طرفا ك ال ممثبل في الدعكل يستطيع بمقتضاه أف
يرفع اثر الحكـ الصادر فييا إذا كاف الحكـ المذككر يمس بحقكقو أك يضر بمصالحو،
فتعرض الخارج عف الخصكمة ىك إذف طعف تقتصر ممارستو عمى األشخاص الذيف لـ
يككنكا طرفا أك ممثميف في الدعكل التي صدر فييا الحكـ المشككؾ منو.
أوال :األحكام القابمة لمطعن بطريق تعرض الخارج عن الخصومة :
إف تعرض الخارج عف الخصكمة يرد عمى جميع الحكاـ الفاصمة في نزاع سكاء كانت
ىذه األحكاـ صادرة بالدرجة األخيرة أـ بالدرجة االبتدائية حتى يمكف التعرض عمييا رغـ
قابميتيا باالستئناؼ.ك يقبؿ أيضا تعرض الخارج عف الخصكمة ضد األحكاـ الصادرة
بإعطاء الحكاـ األجنبية صيغة التنفيذ في المغرب .أما بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة مف القضاء
المستعجؿ فإف األمر مختمؼ فيو كلكف الرأم الراجع في الفقو كاالجتياد يميؿ إلى القكؿ
بجكاز التعرض عمى ىذه األحكاـ ،كال سيما أف األحكاـ المذككرة تقبؿ التنفيذ المعجؿ حكما،
كقد يحصؿ أف يمس بحقكؽ الغير.أما بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة في غرفة المشكرة فمف رأم
البعض أنيا عمى إطبلقيا تقبؿ تعرض الخارج عف الخصكمة.
ثانيا:إجراءات تعرض الخارج عن الخصومة
يقدـ تعرض الخارج عف الخصكمة بمقاؿ افتتاحي تراعى فيو القكاعد الخاصة بمقاالت
افتتاح الدعكل إال أف ىناؾ شرطا إضافيا يجب تكافره بقبكؿ تعرض الخارج عف الخصكمة
كىك أف يصحب ىذا التعرض بتكصيؿ يثبت إيداع المتعرض في كتابة الضبط المحكمة
مبمغا يساكم الحد األقصى لمغرامة التي يمكف الحكـ بيا عمى مف يرفض تعرضو.
كلـ يشترط المشرع تقديـ تعرض الخارج عف الخصكمة ضمف مدة معينة ،كعميو يبقى
لمغير ذم المصمحة التعرض عمى الحكـ الذم أضر بو في أم كقت شاء ما لـ يكف صدر
عنو ما يفيد صراحة أك ضمنا إق ارره لمحكـ كالقبكؿ مما قضى بو.
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رابعا :اثر تقديم تعرض الخارج عن الخصومة و الحكم الصادر بو:
ال يترتب عف تقديـ تعرض الخارج عف الخصكمة أم أثر مكقؼ بالنسبة لمحكـ
المتعرض عميو فيذا الحكـ يبقى قاببل لمتنفيذ ما لـ تقرر المحكمة الناظرة في التعرض خبلؼ
ذلؾ بناء عمى طمب المتعرض.أما بالنسبة لمحكـ الصادر نتيجة التعرض فاآلثار تختمؼ
حسبما يخفؽ المتعرض في تعرضو ك يرد طعنو أك يظير أف المتعرض كاف محقا في
ادعاءاتو ك يقبؿ تعرضو.
-1فماذا اخفؽ المتعرض عف تعرضو كردت المحكمة ىذا التعرض بقي الحكـ المتعرض
عميو قائما منتجا سائر أثاره ك أضحى لو قكة الشيء المقضي بو إزاء المتعرض نفسو.
-2إذا ظير الغير محقا في تعرضو فإف المحكمة تعدؿ الحكـ المتعرض عميو في حدكد ما
يمس حقكؽ ىذا الغير.
-3البد مف اإلشارة إلى أف الحكـ الصادر نتيجة تعرض الخارج عف الخصكمة يقبؿ طرؽ
الطعف كفقا لمقكاعد العامة.
الفرع الثاني :إعادة النظر
إعادة النظر طريؽ طعف غير عادم يستطيع أحد الخصكـ في الدعكل أف يسمكو في
حاالت معينة لمطعف في األحكاـ االنتيائية غير القابمة لمتعرض أك االستئناؼ ك ذلؾ أماـ
نفس المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعكف فيو ابتغاء رجكع ىذه المحكمة عنو ك القياـ
بالتحقيؽ في القضية مف جديد تبلفيا لخطأ غير مقصكد كاف يشكب الحكـ المطمكب إعادة
النظر فيو.
أكال :األحكاـ التي تقبؿ الطعف بإعادة النظر:إف األحكاـ التي يمكف أف تككف مكضكع طمب
إعادة النظر عمى األحكاـ التي ال تقبؿ الطعف بالتعرض أك االستئناؼ.
ثانيا:حاالت الطعف بإعادة النظر:

إف المشرع المغربي أجاز إعادة النظر في الحاالت

التالية:
-1إذا بت القاضي فيما لـ يطمب منو أك حكـ بأكثر مف طمب أك إذا أغفؿ البت في إحدل
الطمبات.
 -2إذا كقع تدليس أثناء تحقيؽ الدعكل.
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-3إذا بني الحكـ عمى مستندات اعترؼ أك صرح بأنيا مزكرة بعد صدكر حكـ.
 -4إذا اكتشؼ بعد الحكـ كثائؽ حاسمة كانت محتكرة لدل الطرؼ اآلخر.
 -5إذا كجد تناقض عند إجراء نفس الحكـ.
 -6إذا قضت نفس المحكمة بيف نفس األطراؼ ك استنادا لنفس الكسائؿ بحكميف انتيائييف
كمتناقضيف.
 -7إذا لـ يقع الدفاع بصفة صحيحة عمى حقكؽ إدارات عمكمية أك حقكؽ قاصريف.
ثالثا :إجراءات الطعف بإعادة النظر تقدـ طمب إعادة النظر بمقاؿ تراعى فيو القكاعد العامة
المتعمقة بمقاالت افتتاح الدعكل .إف أجؿ الطعف بإعادة النظر ثبلثكف يكما ابتداء مف تاريخ
تبميغ الحكـ المطعكف فيو.
ميعاد الطعف بإعادة النظر محدد إذف مبدئيا بثبلثيف يكما كلكف ىناؾ حاالت يط أر تكجب
تمديد ىذا الميعاد أك تكقفو عف السيراف.
-1ميعاد الطعف يضاعؼ ثبلث مرات كيصبح تسعيف يكما في حالة إذا ما كاف األطراؼ
ليس ليـ مكطف كال محؿ إقامة بالمغرب.
-2ميعاد الطعف يكقؼ عف السير في حاؿ كفاة ذم المصمحة.
-3ميعاد الطعف يتكقؼ عف السير إذا كقع تغيير في أىمية ذم مصمحة.
خامسا :اثر تقديـ طمب إعادة النظر :طمب إعادة النظر ال يترتب عميو أم أثر يكقؼ لمحكـ
المطعكف فيو أم أف طمب إعادة النظر ال يكقؼ تنفيذ الحكـ.
سادسا :أثر الحكـ الفاصؿ في طمب إعادة النظر :إف الحكـ الفاصؿ في طمب إعادة النظر
تختمؼ أثاره حسبما يخفؼ طالب النظر ك يرد طمبو ،ك يتبيف انو محؽ في ادعائو ك يقبؿ
طمبو.
أكال -إذا اخفؽ طالب إعادة النظر كردت المحكمة طمبو حكمت عميو بالمصاريؼ كبالغرامة.
ثانيا -إما إذا أظير طالب إعادة النظر محقا في ادعائو فإف المحكمة تبطؿ الحكـ المطعكف
فيو.
كالحكـ الفاصؿ في طمب إعادة النظر يقبؿ التعرض إذا صدر بالصكرة الغيابية لما يقبؿ
الطعف بالنقض إذا كاف مشكبا بعيب مف العيكب التي تبرر ىذا الطعف.
الفرع الثالث :النقض
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الطعف بالنقض ىك طريؽ غير عادم ييدؼ عرض الحكـ المطعكف فيو عمى
المجمس األعمى قصد نقضو لمخالفتو أحكاـ القانكف.ك المجمس األعمى ال يشكؿ درجة ثالثة
مف درجات المحاكـ بحيث يجكز طرح النزاع في جكىره أمامو ،بؿ إف سمطة ىذا المجمس
تقتصر مبدئيا عمى البحث في مكافقة الحكـ المطعكف فيو لؤلصكؿ ك القانكف أك خركجو
عمى المبادئ ك النصكص القانكنية.
أكال :األحكاـ القابمة لمطعف بالنقض:

إف األحكاـ التي تقبؿ الطعف بالنقض ىي األحكاـ

التالية:
 -1األحكاـ الصادرة عف المحاكـ االستئنافية بكصفيا مرجعا استئنافيا.
 -2األحكاـ الصادرة عف محاكـ االستئناؼ بالدرجة األكلى كاالنتيائية فاألحكاـ التي
تصدرىا محاكـ االستئناؼ بعد الطعف في انتخاب مجمس نقابة المحاميف.
 -3األحكاـ الصادرة ابتدائيا كانتيائيا مف المحاكـ االبتدائية أما األحكاـ الصادرة عف حكاـ
الجماعات ك المقاطعات فبل الطعف حتى بالنقض ألف المشرع اعتبر ىذه األحكاـ غير قابمة
ألم طعف عادم كاف أك استثنائيا.
ثانيا :األسباب المكجبة لمنقض :قد حددىا المشرع في الفصؿ مف قانكف المسطرة عمى الكجو
التالي:
-1خرؽ القانكف الداخمي.
-2خرؽ قاعدة مسطريو أضر بأحد األطراؼ.
-3عدـ االختصاص
-4الشطط في استعماؿ السمطة
-5عدـ ارتكاز الحكـ عمى أساس قانكني أك انعداـ التعميؿ.
ثالثا :اإلجراءات المسطرية أماـ المجمس األعمى:
-1يرفع طمب النقض بمقاؿ خطي يكقع عميو أحد المحاميف المقيديف بجدكؿ إحدل نقابات
المحاميف بالمغرب شرط أف يككف مقبكال لمترافع لدل المجمس األعمى.
 -2يقدـ مقاؿ طمب النقض لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعكف فيو.
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 -3يقكـ الرئيس األكؿ بمجرد تقديـ طمب النقض بتسميـ الممؼ إلى رئيس الغرفة المختصة.
كميعاد الطعف بالنقض بثبلثيف يكما مف يكـ تبميغ الحكـ المطعكف فيو إلى الشخص نفسو أك
في مكطنو لحقيقي.
كتحدد اإلجراءات لدل القاضي المقرر في المذكرة التفصيمية،إذا كاف طالب النقض
قد احتفظ في مقالو بحؽ تقديـ مذكرة تفصيمية،تعيف عميو اإلدالء بيذه المذكرة خبلؿ ثبلثيف
يكما مف تاريخ تقديـ المقاؿ.كفي المذكرة الجكابية حيث يجب عمى الخصكـ أف يقدمكا
مذكرات جكابيـ مع الكثائؽ التي يعتزمكف االستدالؿ بيا في ظرؼ ثبلثيف يكما مف تاريخ
التبميغ.أما في اإلجراءات المستعجمة فيتـ تخفيض اآلجاؿ المعطاة لمخصكـ مف أجؿ تقديـ
مذكراتيـ ك لمنيابة العامة مف أجؿ تقديـ مستنتجاتيا إلى النصؼ فيما يخص الطعكف
المرفكعة ضد ىذه األحكاـ اآلتية:
األحكاـ الصادرة في قضايا النفقة أك قضايا األحكاؿ الشخصية أك قضايا الحبسية.األحكاـ الصادرة في االلتزامات ك القضايا االجتماعية.
األحكاـ الصادرة في المكضكع ضمف مسطرة القضاء االستعجالي.ثـ يصدر رئيس الغرفة جدكؿ كؿ جمسة مف الجمسات كاذا كانت القضية تستدعي
البت مف طرؼ عدة غرؼ مجتمعة فإف الرئيس األكؿ ىك الذم يحدد الجدكؿ.
تشكيؿ الييئة القضائية لمفصؿ في طمب النقض:

ال يككف الحكـ صحيحا إال إذا كانت

الغرفة مؤلفة مف خمسة قضاة كما تككف جمسات محكمة النفض عمنية ما لـ يقدر المجمس
عقدىا بصكرة سرية.
تصدر محكمة النقض أحكامو في جمسة عمنية باسـ جبللة الممؾ.
رابعا :اثر الطعف بالنقض :لقد أيد المشرع المغربي قاعدة عدـ ترتيب أم أثر مكقؼ عمى
الطعف بالنقض أم أف رفع الدعكل إلى محكمة النقض ال تكقؼ التنفيذ إال في حاالت معينة
عددىا المشرع عمى سبيؿ الحص ر .كمف بيف الحاالت االستثنائية التي يترتب فييا عمى
الطعف بالنقض كقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو فيي في الحقؿ المدني الحاالت التالية:
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قضايا األحكاؿ الشخصية.دعكل الزكر المتفرعة مف دعكل مدنية.القضايا الخاصة بالتحفيظ العقارم.كتجدر اإلشارة إلى أف الق اررات الصادرة عف محكمة النقض تنتج بعض اآلثار غير
أف ىذه اآلثار تختمؼ بحسب طبيعة القرار ،ىؿ يرفض الطعف أك ينقض الحكـ المطعكف
فيو.
ففي الحالة األكلى التي يتـ فييا الطعف رفض الطعف يصبح الحكـ المطعكف فيو حائ از لقكة
الشيء المقضي فيو.
أما في حالة نقض الحكـ المطعكف فيو فإف آثار قرار النقض يختمؼ بحسب ما إذا كاف
النقض كميا أك جزئيا .
فإذا كاف النقض كميا فإف أثره ال ينحصر في األسباب المبني عمييا الطعف كانما
يتعدل ذلؾ ليطاؿ باقي أجزاء الحكـ المرتبط بو .أما إذا كاف جزئيا فإف أثره ال ينسحب إال
عمى األسباب التي أقيـ عمييا الطعف
كىذه بعض اإلحصائيات حكؿ الطعكف الضريبية أماـ المحاكـ اإلدارية
الطعكف الضريبية أماـ المحاكـ اإلدارية
2003 2002 2001 2000 1999 1998
768

661

انطعٌٕ انضريثيح أياو انًحكًح اإلداريح تانثيضاء
1999

انًسجم

186

انًحكىو

163

631

771

883

1063

()1

يٍ خالل هذِ انجذاول ٌتضح أٌ عذد انطعىٌ أيبو
اإلدارح تفىق ثشكم كجٍز عذد انًهفبد انًطزوحخ أيبو
انمضبء143
اإلداري وانتً ال تتجبوس ثعض انًئبد ،وهً

َسجخ ضئٍهخ جذا ال تسبهى فً إتبحخ إيكبٍَخ تزاكى انعًم

2000

2001

2002

2003

2004

2006

انًسجم

225

انًحكىو

191

انًسجم

253

انًحكىو

210

انًسجم

265

انًحكىو

202

انًسجم

240

انًحكىو

318

انًسجم

372

انًحكىو

301

انًسجم

918

انًحكىو

549

( ،)1نش ار ت المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء الصادرة ما بيف  1999إلى 2006.
 .2د .عبد الرحماف أبميبل ،ـ.س  ،ص .290
حسب التقرير السنكم الصادر عف المديرية العامة لمضرائب فإف القضايا المعركضة
عمى القضاء اإلدارم خبلؿ سنة 2009كالتي صدرت لصالح اإلدارة تمثؿ ما نسبتو  60في
المائة مف مجمكع الدعاكم المرفكعة ضد اإلدارة ،كىي نسبة تبدك أقؿ مف القضايا التي
صدرت لصالح اإلدارة سنة  ،2008حيث كانت النسبة  64,60في المائة .في الكقت الذم
عرفت فيو المتابعات القضائية ضد اإلدارة ارتفاعا بنسبة  11في المائة لتصؿ في مجمكعيا
إلى  2434متابعة مقابؿ  2192في العاـ  ،2008كمف بيف إجمالي الدعاكم كجيت 375
منيا ضد الق اررات الصادرة عف المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة،
ك 2059بمثابة دعاكل عادية .
كالمبلحظ أف ىذه اإلحصائيات كاف كانت كالشؾ قد أثارت حفيظة اإلدارة ،فإف ىذه
األخيرة عند إعدادىا لتمؾ اإلحصائيات لـ تأخذ بعيف االعتبار التزايد المستمر لعدد الممفات
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الضريبية سنة بعد أخرل ،كبالتالي مقارنة عدد الدعاكل أك المتابعات القضائية بالعدد
اإلجمالي لمممفات ،بحيث كمما ازداد عدد الممفات الضريبية إال كازداد معو عدد الدعاكل
كالمتابعات كالطعكف.
أما بالنسبة لعدد القضايا التي صدرت لصالح اإلدارة ،فإف التقرير المشار إليو لـ
يحدد المقصكد بيذه القضايا ،كىؿ يتعمؽ األمر بالقضايا التي ربحتيا اإلدارة كبل أك تمؾ التي
ربحتيا جزئيا فقط ،كما أف نسبة  %40المتبقية كالتي يفترض أنيا صدرت ضد اإلدارة أم
لصالح الخاضعيف لمضريبة ،تنػـ عمى أف مصالح ىؤالء ال خكؼ عمييا مف قضاء حر نزيو
كمستقؿ ال يحابي أم طرؼ في الدعكل كلك تعمؽ األمر بإدارة عمكمية ذات سمطات .
تعتبر طرؽ الطعف كسائؿ ينظميا القانكف لمراجعة األحكاـ كمراقبة صحتيا ك تككف
غير عادية حيف يحدد المشرع حاالت معينة الستعماليا كعمى الطاعف فييا أف يستند إلى
أحد األسباب التي حددىا المشرع ك ال يشترط ذلؾ بالنسبة لمطاعف بطريؽ مف طرؽ الطعف
العادية.
كما ال يقبؿ الطعف بطريؽ غير عادم ما داـ الحكـ قاببل لمطعف العادم ،كعميو ال
يجكز الجمع بيف طريؽ عادم لمطعف كطريؽ غير عادم حيث أف الطعف بالنقض ك التماس
إعادة النظر ال يقببلف إال إذا كاف الحكـ محؿ الطعف نيائيا.

المبحث الرابع  :تقييم عمل المحاكم اإلدارية
يعتبر تقييـ عمؿ المؤسسات ضركرة أساسية لدعـ كتأسيس كؿ الخطكات كاإلجراءات
اإلصبلحية عمى أسس كاضحة كعممية ،كالتقييـ أصبح جزءا مف التدبير الحديث لجميع
المؤسسات بمختمؼ أشكاليا كفي ىذا اإلطار يبلحظ قمة الدراسات كاألبحاث التي تعني
بتقييـ العمؿ القضائي عمكما كالقضاء اإلدارم خصكصا ،سكاء داخؿ فضاء الجامعة
المغربية أك مف طرؼ مؤسسات البحث العممي.
كتجد اإلشارة إلى أف البنؾ العالمي قد حدد بعض المؤشرات كعناصر قياس أداء
القضاء في تقريره الصادر سنة

 . 1999كيقصد بالتقييـ معرفة القيمة ،أم تحديد قيمة
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الشيء أك المعنى أك العمؿ ،أم كجو مف أكجو النشاط كذلؾ ليدؼ معني معمكـ كمحدد مف
قبؿ.
كييدؼ التقييـ إلى الحكـ عمى مدل التكافؽ بيف األىداؼ المرسكمة لو كبيف ما حققو
بالفعؿ ،كترنك ىذه العممية أيضا إلى معرفة مدل نجاح القضاء في إرضاء المتقاضيف،
كحسب البنؾ الدكلي  ،لقياس األداء القضائي ال بد مف االعتماد عمى ثبلثة عناصر:
القانكف الكضعيصنع القرار القضائياإلدارة القضائيةأما معايير قياس األداء فيي:
أكال ،المعيار الكمي-مقياس الفاعمية :كيقصد بو فحص الخارج عف قيمة المخرجاتالقضائية عمى المدخبلت القضائية.
ثانيا ،المعيار الكيفي-،مقياس الفعالية :كيقصد بو نكعية القضاء الجبائي أىك عادؿكمكثكؽ بو كيمكف تكقع أحكامو.
كىذه المعايير التي سنعتمد عمييا في دراسة كتقييـ أداء القاصي الضريبي خبلؿ ىذا
المكضكع كالجكاب عمى اإلشكالية التالية  ،ما ىك دكر القاضي الضريبي في حماية حقكؽ
الممزـ كما ىي حدكد عمؿ القاضي الضريبي ؟ كذلؾ أكال لمعرفة أىمية عمؿ القاضي
الضريبي في حماية حقكؽ الممزـ ،أم الفاعمية ،-كثانيا تحميؿ كمناقشة بعض الحدكد التي
تعيؽ عمؿ القاضي اإلدارم عمى أف يككف في مستكل تطمعات المتقاضيف
الفعالية.-
المطمب األول :أىمية عمل القاضي الجبائي في حماية حقوق الممزم
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–مقياس

إذا كانت المنازعات ىي كسيمة دفاع حقيقية بيد الممزـ تمكنو مف إقامة تكازف نسبي
بيف ما عميو مف كاجبات كما لو مف حقكؽ في المادة الضريبية ،كىي إضافة إلى ذلؾ تمكف
مف خمؽ حكار دائـ كتفاىـ مستمر بيف فرقاء العبلقة الضريبية كتعطي المكمؼ فرصة
المساىمة كالمشاركة المباشرة في إعداد الديف الضريبي الكاجب في حقو.
الفرع األول :تأصيل بعض القواعد لصالح الممزم
كما سبؽ الذكر فإف المنازعات اإلدارية ىي ممؾ لممحكمة كليس لمخصكـ ،كأف
القاضي اإلدارم يمعب دك ار إيجابيا مممكسا في تكجيو الدعكة الكجية الصحيحة.
كفي ىذا السياؽ عمؿ القاضي اإلدارم المغربي بالرغـ مف حداثة التجربة بالمغرب
مف تأصيؿ بعض القكاعد لصالح الممزـ سكاء في الجانب المسطرم أك في جانب مكضكع
الدعكل التي طرحت أمامو.
الفقرة األولى :عمى مستوى تطبيق القواعد الشكمية المتعمقة بالطعن القضائي
التجربة العممية لمعمؿ القضائي تؤكد أنو يحسـ في العديد مف الممفات أساسا في
الشكؿ كيتشدد في ذلؾ ( الصفة الكثائؽ ، )...كلكف بالرغـ مف ذلؾ فإف القاضي اإلدارم
حاكؿ إيجاد العديد مف الحمكؿ ليذا اإلشكاؿ بالتخفيؼ مف بعض القيكد المسطرية عمى
مستكل اآلجاؿ  ،أك بعض اإلجراءات المسطرية .
البند األول :عمى مستوى اآلجال
تنقسـ اآلجاؿ بالمسطرة المدنية إلى آجاؿ السقكط كآجاؿ التقادـ ،فآجاؿ السقكط ىك
الجؿ المحدد مف طرؼ قانكف المسطرة المدنية لرفع الدعاكم أما المحاكـ كاستئناؼ الحكاـ
كالطعف فييا بالنقض أماـ المجمس األعمى لمقضاء كغيرىا مف اإلجراءات التي تقاـ أماـ
المحاكـ.
أما آجاؿ التقاضي يحددىا القانكف لسقكط الدعكل الناشئة عف اإللتزاـ طبقا لمفصكؿ
 371إلى  392مف ؽ.ؿ.ع.
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كفي ىذا اإلطار نذكر بعض مظاىر تمطيؼ المسطرة عمى مستكل آجاؿ السقكط:
قبكؿ دعكل المنازعة في ربط الضريبة كلك قدمت قبؿ األكافاستقر القضاء اإلدارم عمى القكؿ أف المجكء إلى الطعف القضائي قبؿ جكاب اإلدارة
أك انقضاء األجؿ المحدد لجكابيا كىك الستة أشير المكالية لتاريخ تقديـ الشكاية سير الدعكل
 ،ال تأثير لو عمى قبكليا  ،ذلؾ أف جكاب اإلدارة خبلؿ المسطرة القضائية تككف قد حددت
مكقفيا مف شكاية الطاعف كذلؾ مممـ تكف القضية قدّ أصبحت جاىزة لمحكـ.
قبكؿ المنازعة في ربط الضريبة كلك خارج األجؿ المحدد قانكنا متى دخمت اإلدارةمع المشتكي في حكار خبلؿ أجؿ البت في الشكاية،
إذا كاف القانكف قد حدد أجؿ جكاب اإلدارة عف شكاية الممزـ في ستة أشير مف
التاريخ المثبت لتكجيو مطالبتو حكؿ ذلؾ كحتى إذا لـ تجب عف تمؾ الشكاية ،عميو رفع
الدعكل داخؿ الشير المكالي النقضاء أجؿ الجكاب أم الشير السابع ،فقد تعمؿ اإلدارة في
سبيؿ التحقؽ مف شكايتو إلى مطالبتو باإلدالء بالكثائؽ المثبتة لدعكاه ،كفي النياية ال تجيبو
عف شكايتو كعند النزاع القضائي تثير في مكاجيتو الدفع بعدـ القبكؿ لعدـ احتراـ أجؿ
الطعف القضائي,
كفي ىذا اإلطار ذىبت الغرفة اإلدارية في قرار عدد

 482ممؼ  40-4/635إلى

القكؿ بأف مطالبة إدارة الضرائب المشتكي باإلدالء بالكثائؽ المثبت ة لشكايتو ،يفتح لو أجبل
جديدا الحتساب أجؿ الطعف القضائي كيحضى بقبكؿ المنازعة التي تقدـ داخؿ األجؿ
القانكني انطبلقا مف أجؿ المطالبة بالكثائؽ كتبميغيا لمممزـ.
قبكؿ الطعف القضائي متى قدـ داخؿ أجؿ شير مف تاريخ التبميغ بقرار رفضالشكاية حتى كلك ثبت أف ىاتو الشكاية قد قدمت لدل إدارة الضرائب خارج األجؿ القانكني
لتقديميا،
كاف كاف القانكف الضريبي ينص عمى تقديـ الشكاية المتعمقة بربط الضريبة داخؿ
أجؿ الستة أشير مف تاريخ التبميغ باإلعبلـ الضريبي ،فإنو إذا تباطأ المعني باألمر في تقديـ
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ىاتو الشكاية أك قدميا خارج األجؿ القانكني المحدد لتقديـ المطالبات كما ىك  ،كمع ذلؾ لـ
تنتبو اإلدارة كتجيبو عف مكضع شكايتو فيعمد إلى رفع منازعتو حكليا داخؿ أجؿ شير مف
تاريخ التبميغ  ،كفي ىاتو الحالة اعتبر القضاء اإلدارم أف طعنو يبقى مقبكال شكبل لتقديمو
كفؽ الشركط كاآلجاؿ المنصكص عميو في الطعف القضائي .19
قبكؿ الطعف في مقر إدارة الضرائب كلك قدـ خارج الشعر السابع المكالي ألجؿالستة أشير المحددة لجكاب اإلدارة متى قدـ داخؿ أجؿ شير مف تاريخ التبميغ بو:
بالرغـ ممف أف القانكف الضريبي حدد الطعف القضائي في الشير السابع المكالي
النقضاء أجؿ اإلدارة لمجكاب ،فإنو يحدث أف تتباطأ اإلدارة في الجكاب خارج اآلجاؿ كيتقدـ
الممزـ بطعنو بعد ذلؾ ،كجكابا عمى ىذا اإلشكاؿ ذىبت الغرفة اإلدارية كىي تمغي حكـ
إدارية فاس التي قضت بعدـ القبكؿ " كحيث أنو ارتأت إدارة الضرائب تحقيؽ ىذه الضمانة
عف طريؽ الرفض الصريح بعد أف يككف األجؿ قد انتيى كلـ تبد في رفضيا الصريح ما يفيد
أنو مجرد تأكيد ألم رفض سابؽ كما ىك الشأف في النازلة فبل مجاؿ لحساب أجؿ الطعف
الضريبي عمى أساس رفض ليس لو محؿ كأف الحكـ المستأنؼ كما قضى بخبلؼ ذلؾ يككف
إحدل الضمانات التي تقررت لصالح مف فرضت عميو الضريبة.
البند الثاني :عمى مستوى اإلجراءات المسطرية
لقد خكؿ القانكف الضريبي لفائدة الممزـ العديد مف الضمانات كالحقكؽ ذات طبيعة
مسطرية منيا:
المسطرة التكاجيية التي سبؽ الحديث عنيا  ،المجاف الضريبية ،كالضمانات أثناءالفرض التمقائي لمضريبة ،ككذا أثناء المرحمة القضائية التي استطاع القضاء الجبائي
التأسيس لمجمكعة مف القكاعد الرامية إلى التمطيؼ كالتخفيؼ مف حدة اإلجراءات المسطرية،
إلى جانب المراقبة الصارمة لمدل احتراـ اإلدارة لحقكؽ الممزـ خبلؿ مسطرة تصحيح
األساس الضريبي أك الفرض التمقائي لمضريبة.

-19حكى إدارٌخ وجذح ثبنًهف  2000/121ثتبرٌخ  ،2003/12/5غٍز يُشىر
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الدكر اإليجابي لمقاضي اإلدارم كىك ينظـ الدعكل بتطبيؽ الفصؿ  32مف ؽ.ـ.ـأخذا بعيف االعتبار خصكصية المنازعة الضريبية كذلؾ بالعمؿ عمى إنار الممزـ المدعي
عمى تصحيح مقالو إذا شابتو عيكب شكمية ،أنو بإمكانو تصحيحيا أثناء الدعكل ،سكاء
تعمقت بالصفة  ،أك بأداء الرسكـ القضائية أك بالتكجيو الصحيح لمدعكل.
قاعدة أف حرماف الممزـ مف مسطرة المجاف الضريبية رغـ إخباره اإلدارة بالرغبة فيذلؾ يجعؿ الضريبة المفركضة في ىذا الكضع قابمة لئللغاء.
عدـ جكاز الزيادة في المقدار الضريبي المؤسس عمى التقدير المكضكعي لمخبير"حيث إف اعتماد الخبير في تقديره لرقـ المعامبلت عمى معطيات مكضكعية كمدققة لـ تبد
اإلدارة الضريبية أم معارضة أك تحفظ بشأنيا يقتضي الحكـ ببطبلف الضريبة فيما زاد عمى
تقديرات الخبير.
قبكؿ المنازعة الضريبية دكف أف تككف مسبكقة بالطعف اإلدارم في حالة القكؿبخرؽ مسطرة فرض الضريبة مثمما جاء في حكـ " حيث إف المحكمة كانت عمى صكاب
عندما اعتبرت أف كجكب التظمـ معمؽ عمى سبقية إشعار الممزـ حسب الفصؿ

 28مف

القانكف المتعمؽ بالضريبة عمى القيمة المضافة.
قبكؿ المنازعة المتعمقة بالرسكـ المستحقة لمجماعات المحمية كىيئاتيا كلك دكف التقيدبمسطرة الفصؿ  -43حاليا الفصؿ  48مف قانكف  -00.78مف ظيير 1976/9/30
المتعمؽ بالتنظيـ الجماعي ؾ"حيث إف المنازعة في فرض الضرائب كالرسكـ المستحقة
لمجماعات المحمية كىيئاتيا منظمة بمقتضى القانكف رقـ

 30-89كالذم حدد الفصؿ 16

منو إجراءات مسطرة التظمـ قبؿ عرض النزاع عمى القضاء فكانت مسطرة الفصؿ
قانكف التنظيـ الجماعي بدكف محؿ في مثؿ ىذه القضايا" .20
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 43مف

يعتد بالتظمـ كلك رفع إلى جية غير مختصة ما داـ أنو بإمكاف الجية المتظمـ لديياالرتباطيا العضكم بالجية المعنية بالتظمـ إحالة التظمـ إلييا .21
ىذه بعض اإلشارات بخصكص اإلجتيادات التي ساىمت في التخفيؼ مف حدة
العكائؽ الشكمية التي تميز المسطرة الضريبية  ،فما ىي إضافات القضاء الجبائي عمى
المستكل المكضكع؟
الفرع الثاني :عمى مستوى تطبيق قواعد الموضوع
إف استقراء االجتياد القضائي في مادة المنازعات الضريبية ،يعتبر مف األىمية بمكاف
خاصة بعد إنشاء المحاكـ اإلدارية ،كال يقتصر إبداع القضاء اإلدارم عمى مستكل التخفيؼ
مف الشكميات المسطرية بؿ يمتد إلى المكضكع كىك األساس لحماية حقكؽ الممزـ دكف
المساس بالماؿ العاـ ،مسترشدا في ذلؾ بمجمكعة مف القكاعد  ،ككذا قبكؿ دعكل اإللغاء في
مجاؿ المنازعات الضريبية بالرغـ مف أنيا تنتمي إلى القضاء الشامؿ.
الفقرة األولى :تفعيل بعض مبادئ القانون الضريبي
يتميز القانكف الضريبي بمجمكعة مف الخصكصيات كمنيا المبادئ كالقكاعد التي
يخضع ليا كيجب عمى الفقيو كالقاضي أخذىا بعيف االعتبار ،كفي ىذا اإلطار سكؼ نعرض
بعض ىذه المبادئ.
تفسير القانون الضريبي تفسي ار ضيقاكىذا المبدأ مقرر في التشريعات الضريبي المقارنة كيؤكده كؿ مف القضاء الفرنسي
كالمصرم كالمغربي.
كقد أكدت المحكمة اإلدارية بأكادير ىذا المبدأ كطبيعتو في تفسير قانكف رقـ
 30المتعمؽ بالضرائب كالرسكـ المستحقة لمجماعات المحمية كىيئاتيا كاعتبرت المكحة
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المينية لكؿ مف المحامي كالطبيب خارجة عف نطاؽ تطبيؽ القانكف الضريبي المذككر ،كأكد
المجمس األعمى ىذا

االتجاه22

.

كالمغرب كباقي الدكؿ الحديثة يسكد تشريعو مبدأ عاـ ،كىك كجكب فرض الضريبة
بقانكف(الفصؿ  39مف الدستكر).
الشك في مدى النص الضريبي يفسر لصالح الممزمإذا كاف الشؾ يفسر لصالح المتيـ في المادة الجنائية فإف الشؾ في المادة الضريبية
كذلؾ يفسر لصالح الممزـ ،كتطبيؽ ىذا المبدأ في المادة الضريبية ما ىك إال نتيجة حتمية
لتطبيؽ قاعدة تفسير القكانيف الضريبية تفسي ار ضيقا.
استبعاد إمكانية األخذ بالقياس في المادة الضريبيةإف األخذ بطريقة القياس في مادة الضرائب يعني تفسير النصكص الضريبية تفسي ار
كاسعا ،كىك ما يخالؼ مبدأ التفسير الضيؽ الذم يميز كيطبع ىذه المادة ،لذلؾ فإف استبعاد
طريقة القياس عف ىذه المادة ما ىك إال نتيجة لتطبيؽ مبدأ التفسير الضيؽ المذككر آنفا.
كيؤكد ىذا الطرح ما تحرص عميو نصكص القكانيف المالية في المغرب لكؿ سنة
كالمرخصة بتحصيؿ الضرائب المشرعة قانكنا :مف أنو يحظر تحت طائمة العقاب جنائيا
استيفاء الضريبة ميما كاف الكصؼ  ،أك اإلسـ الذم تجبى بو ،غير مأذكف فييا بمكجب
أحكاـ القانكف.
عدم رجعية القوانين الضريبيةيستمد ىذا المبدأ مرجعيتو مف المبدأ الدستكرم المنصكص عميو في الفصؿ

 4مف

الدستكر القاضي بعدـ رجعية القانكف.
كلقد اتخذت المحكمة اإلدارية بمكناس مكقفا لصالح الممزـ [أف ألغت إعبلما ضريبيا
مكضكعو تطبيؽ قانكف بأثر رجعي  ،كقد جاء في الحكـ ":كحيث يتضح مف كثائؽ الممؼ
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أف المدعيف قد حصبل عمى رخصة البناء بتاريخ

 1987/5/11كذلؾ في إطار مشركع

التنمية العقارية بيدؼ إنجاز عمارة السكف ،حسبما ىك ثابت مف كثائؽ الممؼ لذلؾ فيما
يستفيداف مف اإلعفاء المنصكص عميو في الفصؿ الرابع مف قانكف

 85/15المؤرخ

 1988/5/4في فصمو الثاني الذم قد تراجع نسبيا عف اإلعفاء الكمي مف الضريبة المينية
كالضريبة عمى األرباح المينية المذككرة أعبله ،فإف ذلؾ التراجع ال يمكف أف ينسحب عمى
الكقائع التي نشأت في ظؿ القانكف القديـ تطبيقا لمبدأ عدـ رجعية القكانيف".
ككذلؾ فإف مجمس الدكلة الفرنسي متشدد جدا في ىذا المجاؿ  ،كحريص عمى تطبيؽ
ىذا المبدأ في المادة الضريبية ،كال يتردد في إلغاء كؿ تطبيؽ يخالفو.
كباإلضافة إلى ىذه المبادئ ىناؾ العديد مف القكاعد التي أبدعيا القاضي الجبائي
نذكر منيا ما يمي:
رفض االزدكاج الضريبي عمى نفس الكعاء.تكزيع عبء اإلثبات بيف اإلدارة الضريبية كالممزـ.حرماف الممزـ مف مسطرة المجاف الضريبية رغـ إخباره اإلدارة برغبتو في ذلؾ يجعؿالضريبة المفركضة في ىذا الكضع قابمة لئللغاء.
الفقرة الثانية :قبكؿ دعكل اإللغاء في مجاؿ المنازعات الضريبية
مف المعمكـ أف مشركع قانكف  41/90خصص لممنازعات الضريبية بابا خاصا ،ىك
الباب الخامس مستقبل عف الباب الثالث المتعمؽ بدعكل اإللغاء قد جعميا تندرج في إطار
القضاء الشامؿ  ،كبالفعؿ فبتتبع تأسيس كفرض كتصفية الضريبة كما يتخمميا مف إجراءات
كأعماؿ مادية مستمدة مف القانكف  ،كال تنشئ مركز قانكني  ،كيتضح أف القضاء الشامؿ ىك
الجية الطبيعية المختصة لمبت في المنازعات التي تثار بصدد ىذه األعماؿ كاإلجراءات.
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كبالرغـ مف أف القضاء الشامؿ ىك المجاؿ اّألنسب لممنازعات الضريبية  ،فيجب أف

ال ننسى دعكل اإللغاء لتجاكز السمطة مف حيث صبلحية القاضي في إطارىا ،كمف حيث
حجية الحكـ الصادر عمى إثرىا.
كقد أعاد األستاذ جيؿ باشكلبي في مؤلفو المنازعة الضريبية ،أنو مف خبلؿ إطبللة

سريعة عمى االجتياد القضائي الفرنسي خبلؿ  20سنة األخيرة ،اتضح لو أف دعكل اإللغاء
تمثؿ مكانة بارزة في المنازعات الضريبية ،فأىـ الق اررات في مادة الضرائب صادرة في إطار
دعكل اإللغاء لتجاكز السمطة ،ألف دعكل اإللغاء يضيؼ ال تكازييا أية دعكل قضائية .23
كلقد حدد القضاء اإلدارم الحاالت التي يبت فييا كقاضي إلغاء كىي كالتالي:
أوال ،الق اررات الفردية المنفصمة
يقصد بيا الق اررات التي تصدر في مادة الضرائب دكف أف ينتج عنيا قرار يفرض
الضريبة  ،كمثاليا الق اررات الصادرة عف المجمس الجماعي في شكؿ مداكلة كالتي مف شأنيا
إحداث رسكـ بمدية كالمقررات العامة المتعمقة بتنظيـ الضريبة.
كفي ىذا اإلطار فقد قبمت المحكمة اإلدارية بفاس طعنا بإلغاء القرار اإلدارم الصادر
عف المدير الجيكم لمضرائب القاضي برفض تمكيف الطاعف مف شيادة اإلعفاء مف الضريبة
بعد أف ثبت لدييا تكافر شركط اإلعفاء في حقو استنادا لمقتضيات قانكف المالية اإلنتقالي
.45 -95
كما اعتبر القضاء الفرنسي القرار الصادر عف اإلدارة الضريبية برفض طمب الممزـ
بتأجيؿ األداء ،ق ار ار منفصبل خاضعا لرقابة قاض اإللغاء.
ككذا القرار الصادر بناء عمى تظمـ استعطافي برفض اإلعفاء أك التخفيض مف
ضرائب مباشرة فرضت عمى الممزـ بصفة قانكنية.
ثانيا  :الق اررات التنظيمية
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االجتياد القضائي مجاؿ دعاكم اإللغاء المتعمقة بالطعف في الق اررات التنظيمية عرؼ
تطك ار ميمات خاصة المتعمقة بالمناشير كالتعميمات الضريبية الصادرة في ميداف الضرائب،
كىكذا ألغى مجمس الدكلة الفرنسي بتاريخ

 1990/5/4منشك ار ألنو يتضمف إضافات في

القانكف الضريبي فأضحى بذلؾ ذا طابع تنظيمي .24
كما أف المنشكر الصادر عف كزير الداخمية المكجو إلى رؤساء المجالس الجماعية
الذم يفسر فيو نطاؽ تطبيؽ القانكف  30-89كالذم يكضح فيو أف المكحة المينية لمطبيب
كالمحامي تعتبر خاضعة لمرسـ الجماعي كمشمكلة بالفصؿ  192مف نفس القانكف  ،يعتبر
ق ار ار إداريا يمكف الطعف فيو بدعكل اإللغاء المخالفة لمقانكف.
كبالفعؿ تـ الطعف فيو ،كقرر القضاء أف لكحة المحامي غير خاضعة ألم رسـ
جبائي.
أما بالنسبة لؤلجؿ القانكني لممنازعة في ىذه المناشير كالدكريات  ،فإنو أجؿ مفتكح ال
يسرم إال مف تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ،كحيث أف ىذه المناشير ال تنشر في الجريدة
الرسمية فبل يكجد أم أجؿ لممنازعة في المنشكر الضريبي أما القضاء.
إذف تفعيؿ مبادئ القانكف الضريبي كقبكؿ دعكل اإللغاء في مجاؿ دعكل المنازعة في
كعاء الضريبة ساىما في دعـ حقكؽ الممزـ كتحقيؽ نكع مف الكازف بينو كبيف اإلدارة
الضريبية.
المطمب الثاني :حدود العمل القضائي في المادة الضريبية
إف تحميؿ كدراسة بعض حدكد عمؿ القاضي الضريبي ليس اليدؼ منو التنقيص
كالتقميؿ مف قيمة العمؿ القضائي الصادر في المادة الضريبية الذم كال شؾ ،ذك أىمية
بالغة -كما سبؽ الذر -بالرغـ مف أف حداثة تجربة المحاكـ اإلدارية كقضاء متخصص في
نزاعات المكاطف-اإلدارة.
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بؿ إف ىذه الدراسة تيدؼ إلى الكشؼ عف بعض الحدكد لتجاكزىا كلتطكير قضائنا
اإلدارم كالرفع مف جكدة عممو .كتتنكع ىذه الحدكد إلى معكقات مرتبطة بالقاضي نفسو
كمعكقات مرتبطة بمحيط عمؿ ىذا األخير.
الفرع األول :الحدود المرتبطة بالقاضي الجبائي
يمعب القاضي الضريبي دك ار محكريا في تحقيؽ العدالة الضريبية ،كدعـ ثقة
المتقاضيف في القضاء اإلدارم ،لكف لتحقيؽ ذلؾ ال بد مف أف يتمتع القاضي الضريبي
بمستكل عاؿ مف التككيف في المادة الجبائية ،كأف يتميز أحكامو بالجكدة البلزمة  ،كىما
األمراف المذاف ال يتكفراف إلى حد كبير في العمؿ القضائي الضريبي بالمممكة.
الفقرة األولى :ضعف التكوين الضريبي لمقاضي الضريبي
مف المعمكـ أف المعيد العالي لمقضاء كشركط الكلكج إليو ،تفترض الحصكؿ عمى
اإلجازة في القانكف الخاص مما يؤدم إلى غمبة التككيف المدني كالخاص عمى قضاة
المستقبؿ ،خاصة بعد تعثر تجربة قبكؿ طمبة القانكف العاـ ،كما أف القانكف الضريبي يتميز
بصعكبة ضبط جكانبو الفنية كالتقنية كالمحاسبية لو إال مف طرؼ المتخصصيف في المجاؿ،
إضافة إلى ذلؾ ىناؾ مسألة غياب التككيف المستمر لمقضاة في نفس المجاؿ.
كؿ ىذه العكامؿ كغيرىا تنعكس بشكؿ سمبي عمى العمؿ القضائي الضريبي كعمى
جكدة األحكاـ الصادرة
الفقرة الثانية :التكوين المدني لمقاضي الضريبي
يعاني القاضي الضريبي مف محدكدية التككيف في المادة الضريبية ،ليس مف حيث
المساطر كاإلجراءات التي تتقاسـ فييا المادة الضريبية مع المكاد األخرل ،بؿ مف حيث
التخصص الفني كالتقني المفترض لئللماـ التاـ بالنازلة الضريبية ،كيتجمى في تككينو المدني
الصرؼ داخؿ المعيد العالي لمقضاء كتأثير ذلؾ عمى حسمو في جكىرىا ،األمر الغاية في
األىمية بالنسبة ألطراؼ المنازعة الضريبية.
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كيرجع ذلؾ إلى تأثير المكركث التاريخي عمى تككيف القاضي الضريبي مف جانب
استمرار احتفاظو بالنيؿ مف القانكف المدني مف أجؿ تسكية النزاعات الضريبية بالرغـ مف
خصكصيتيا ،كبالرغـ مف نياية عيد كحدة القضاء مع شركع المحاكـ اإلدارية سنة

1993

في االشتغاؿ .حيث أف القاضي العادم ظؿ في كظيفتو إلى حدكد سنة  1993يتماىى مع
القاضي اإلدارم بما أنو صاحب االختصاص لمبت في كؿ القضايا ميما كانت طبيعتيا .25
ىذا بالرغـ مف أف القانكف الضريبي عميو إجماع مف طرؼ الفقياء عمى أنو قانكف
يتمتع باالستقبللية عف القانكف المدني كمف ثـ فإف القكاعد الكاجبة التطبيؽ ىي قكاعد القانكف
العاـ كليس قكاعد القانكف الخاص .ىذا دكف الحاجة لئلشارة إلى حالة الطبلؽ غير الرجعي
التي أعمنيا ركاد القانكف العاـ عف القانكف الخاص (ليكف دككي كركاد مدرسة المرفؽ العاـ
مثبل).
كما أف ضعؼ تككيف القضاة في المادة الضريبية ،كالتغيرات التي تعرفيا القكانيف
الضريبية سنكيا تجعؿ القضاة غير قادريف عمى مسايرة التطكرات كالتعديبلت التي تعرفيا.
بيد أف القانكف الضريبي يتميز بالدقة كالتعقد كالتقنية مما يزيد مف صعكبة القاضي
في ضبطو كاستيعاب فمسفتو القانكنية.
كيعمؽ ىذا األمر تطبيؽ قكاعد المسطرة المدنية في اإلجراءات أماـ المحاكـ اإلدارية
عف طريؽ اإلحالة مف القانكف  41/90عمى قانكف اإلجراءات المدنية ،مع العمـ أننا لـ نكف
نتكفر عمى مدكنة لممساطر الضريبية إال مع القانكف المالي سنة

 2005حيث تـ إصدار

كتاب المساطر الجبائية.
كقد تجمى التككيف المدني لمقاضي الضريبي أثناء العمؿ القضائي  ،فكثي ار ما كاف
يؤدم غمكض النصكص الضريبية كصعكبة فيميا إلى اعتماد القضاء عمى قكاعد القانكف
المدني مستعمبل سمطتو في التفسير التي ال تختمؼ بشيء عف تمؾ المستعممة في إطار
المنازعة العادية.
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كالحقيقة أف ىذا التكجو قد يتناقض مع بعض المبادئ التي يقكـ عمييا القانكف
الضريبي.
إف ىذه الخاصية كانت كال زالت تطبع القضاء بالمغرب مما يحرـ الخزينة كالمكمفيف
عمى حد سكاء مف ضمانات كثيرة.
فقبؿ إنشاء المحاكـ اإلدارية صدر قرار عف محكمة االستئناؼ بالرباط بتاريخ
مارس ( 1999ممؼ إدارم  )88-77كالذم جاء فيو ":حيث أف الفصؿ

22

 62مف ؽ.ؿ.ع

يقضي بأف االلتزاـ المبني عمى سبب غير مشركع يعتبر كأف لـ يكف ،كأف السبب يعتبر غير
مشركع إذا كاف مخالفا لؤلخبلؽ الحميدة أك النظاـ العاـ...
كحيث أف األمكاؿ التي يمكف أف تجبى مف بيكت الدعارة ال يمكف اعتبارىا ربحا
خاضعا لمضريبة ألف محؿ االلت ازـ فييا غير مشركع...
كقد استمر ىذا التكجو حتى بعد إنشاء المحاكـ اإلدارية كالقطع مع عيد كحدة
القضاء ،فقد أصدرت المحكمة اإلدارية لمكناس حكما ألغت فيو الضريبة العامة عمى الدخؿ
المفركضة عمى نشاط جمعية رياضية استنادا إلى ظيير

 1958الذم يؤكد عمى غياب

ىدؼ الربح في نشاط الجمعية رغـ أف اإلدارة أثبتت بأف المستفيديف يؤدكف كاجبات ميمة مف
حيث مبمغيا مقابؿ االستفادة مف التجييزات الرياضية.
كما ذىبت إدارية فاس إلى أف عقد الكراء المبرـ بيف شخصيف ال يعتبر عقد شركة ما
داـ العقد األكؿ ينصب عمى العقار ،عمما أف الحكـ انطمؽ في تعميمو مف تعريؼ عقد الكراء
حسب الفصؿ  627مف.ؽ.ؿ.ـ كلعقد الشركة انطبلقا مف الفصؿ  982مف نفس القانكف.
مما سبؽ يتضح بشكؿ جمي أف ضعؼ تككيف القاضي اإلدارم في المادة الضريبية
يجعمو مياال العتماد قكاعد القانكف الخاص ،بالرغـ مف خصكصية القانكف الضريبي
كاستقبللو عف باقي فركع القانكف الخاص كالعاـ األخرل.
ىذه اإلشكالية ال زالت مطركحة كترتبط أشد االرتباط بقاعدة استقبللية القانكف
الضريبي أك اندماجو في المنظكمة القانكنية كباقي فركع القانكف األخرل أك بطبيعة خاصة.
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ىذا مع العمـ أننا أصبحنا نبلحظ انفتاح القانكف الضريبي عمى باقي فركع القانكف
األخرل كخاصة القانكف الخاص ،ىذا مف حيث تأكيؿ النص القانكني الضريبي ،أما مف
حيث الكاقع فإف القضاء الضريبي غالبا ما يعتمد عمى الخبرة لتكضيح ىذه اإلشكاليات
كلتحؿ محمو في الحسـ ؼ المنازعات.
ثانيا :حمول الخبير محل القاضي الضريبي
محدكدية تككيف القاضي في المادة الضريبية يجعمو ممزما في العديد مف الحاالت
بانتداب الخبير ليفؾ طبلسيـ الكثائؽ ذات الطبيعة المحاسبية ،خاصة كأف القاضي ممزـ
بالبت فيما أحيؿ إليو مف القضايا بالرغـ مف اإلكراىات التي قد يتعرض إلييا ،ةإؿ اعتبر
كفقا لمقانكف الجنائي ناك ار لمعدالة.
لكف مع ذلؾ فإف الخبرة تمعب دك ار بالغ األىمية في العمؿ القضائي ككسيمة تحقيؽ،
كالقاضي لو الحؽ في انتداب الخبراء في المسائؿ التقنية كالفنية لمساعدتو عمى تككيف
قناعتو ،لكف دراسة العمؿ القضائي لممحاكـ اإلدارية بالمغرب يؤكد حقائؽ أخرل منيا:
أف المحاكـ تقضي بالخبرة حتى في المسائؿ القانكنية  ،فقد جاء في قرار لممحكمة
اإلدارية بكجدة ما يمي":إف تمسؾ أحد األطراؼ بعدـ مسؾ دفاتر تجارية منتظمة ال يغؿ يد
القاضي عف االستعانة بأىؿ الخبرة عند كجكد أمكر تقنية محاسبتية ضريبية يصعب عمى
المحكمة الكشؼ عنيا يجكز إسناد القضاء لمخبراء بمأمكرية البحث عف النص القانكني
الكاجب التطبيؽ منى كجدت حالة تشعب القكانيف ككثرتيا في مادة قانكنية معينة.
لكف ال يجب التذرع بتعقد المادة الضريبية لمحكـ بالخبرة  ،فكؿ تقنية تحكـ المادة
الضريبية ىي أيضا في جانب آخر مؤطرة بقاعدة قانكنية  ،يفترض في القاضي العمـ بيا،
كاإللماـ بيا لككنيا تدخؿ في صميـ القانكف الذم يفترض العمـ بو.
بؿ إف رأم القاضي الضريبي حكؿ الخبرة يذىب بعيدا حد الشعكر بضركرتيا حينيا
يجزـ في أحد األحكاـ " أف إجراء خبرة تقنية ضركريا" كفي بعض األحياف مف خبلؿ أحكاـ
عدة تقترف ىذه الضركرة بمكضكعية عدـ القدرة عمى الحسـ في الدعكل الضريبية في غياب
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الخبير كذلؾ حينما يقتنع القاضي أف" المحكمة ال تتكفر عمى العناصر الكافية لمبت في
النازلة خاصة أف األمر يتطمب تقنيات كعمميات حسابية دقيقة"...
أضؼ إلى ذلؾ أف ىناؾ بعض األكامر التمييدية ال تحدد ميمة الخبير بشكؿ دقيؽ
أك أنيا تسند إلى خبير غير مؤىؿ لمقياـ بيا يمكف أنة تنتج عنو إال صياغة تقرير كصفي،
ال يفيد المحكمة في شيء أماـ تزايد رفض الخبراء المؤىميف عمميا إسناد مياـ الخبر إلييـ،
مع أف أسماءىـ مدرجة في جداكؿ الخبراء.
كما أف بعض األكامر التمييدية ال تحترـ التخصص في تعييف الخبراء مما يترتب
عنيا نتائج سمبية مف حيث المس بمصداقية األحكاـ كاإلضرار بمصالح المتقاضيف.
إضافة إلى ذلؾ ىناؾ بعض الممارسات البلأخبلقية (رشكة  ،محسكبية  )...يقكـ بيا
بعض الخبراء لفائدة الممزـ تنعكس سمبا عمى العمؿ القضائي في المادة الضريبية كعمى
حقكؽ الخزينة.
لكف األخطر ما في األمر ىك المصادقة عمى أغمب التقارير المنجزة مف طرؼ
الخبراء عندما تككف محترمة لمشكؿ المطمكب قانكنا بالرغـ مف أف المحكمة غير ممزمة
بذلؾ.
كدكف مناقشة مآخذ المقدمة مف طرؼ الدفاع ،عمما أف الحكـ الذم ال يجيب عمى
الدفكعات يككف معرضا لئلبطاؿ لمسو بحقكؽ الدفاع كلككنو ناقص التعميؿ المكازم
النعدامو ،كمثاؿ عمى ذلؾ الحكـ الصادر عف إدارية الدار البيضاء بتاريخ

" 1999/9/8

حيث أف الخبرة مستكفية لسائر شركطيا الشكمية كالمكضكعية ال يسع المحكمة إال المصادقة
عمييا مطابقة لممادة  63مف ؽ.ـ.ـ.
باستثناء قمة منيا قد يشكؾ القاضي الضريبي في الخبرة المأمكرة بإجرائيا في الحكـ
التمييدم ،فينتدب خبي ار آخر محؿ األكؿ.
مما سبؽ يتضح أف سمطة فض المنازعات الضريبية قد عرفت انسيابا مف القاضي
إلى الخبير الذم أصبح ىك الحاكـ الفعمي كالمقرر الحقيقي في ممفات المنازعات الضريبية
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أما القضاء اإلدارم  ،كتحكلت الخبرة مف كسيمة تحقيؽ كما نص عمى ذلؾ قانكف المسطرة
المدنية  ،إلى كسيمة إثبات قكية.
كيرجع ذلؾ إلى ضعؼ التككيف الذم يعاني منو القاضي الضريبي في المادة
الضريبية كمف ثـ يتعيف عمى القضاة بذؿ مجيكد كبير لتجاكز ىذا النقص كىذا التقصير.
الفقرة الثالثة :الحدود المرتبطة باألحكام
تعرؼ األحكاـ الصادرة في منازعات الكعاء الضريبي العديد مف الحدكد سكاء عمى
مستكل الشكؿ أك عمى مستكل المكضكع.
فالمشرع ألزـ القاضي الضريبي النظر في مدل احتراـ المقاالت لمشركط الشكمية
كنخص بالذكر الفصميف  1ك  32مف قانكف المسطرة المدنية  ،كمختمؼ الشركط األخرل
المنصكص عمييا في المدكنة العامة لمضرائب ،تـ مناقشة الدفكعات التي تقدـ بيا الدفاع في
المكضكع ،لكف المبلحظ أف القاضي الضريبي يحسـ شكبل في الدعكل الضريبية بشكؿ كبير
 ،بيد أف مضمكف بعض األحكاـ أثار العديد مف المبلحظات كالنقد.
أوال :ىيمنة الجوانب الشكمية عمى العمل القضائي
باستقراء مجمكعة مف األحكاـ الصادرة عف المحاكـ اإلدارية لممممكة ،يتضح أف
الكثير منيا تطرؽ فقط لممسائؿ الشكمية دكف الخكض في مضمكف المنازعة ،فصدرت أحكاـ
عدة بعدـ القبكؿ لكجكد إخبلالت شكمية غالبا ما تككف مف جانب الممزـ كعدـ احتراـ ضكابط
التظمـ التمييدم كآجالو ككذلؾ عندما تككف ممتمسات المدعيف غير مطابقة لمقاالتيـ بحيث
ال يتبيف القاضي مطالب المدعيف .ككذلؾ الحاؿ حيف تنصب المنازعة في كعاء الضريبة
فترفع ضد محصؿ الضرائب ،عكض أف ترفع ضد المدير الجيكم لمضرائب ألنو ىك الذم
لو الصفة في تمثيؿ اإلدارة الضريبية  ،كليس الخازف الجيكم الذم لو الصفة في التقاضي
في دعاكم التحصيؿ فقط.
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كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة في العمؿ القضائي لممحاكـ اإلدارية ،ففي تقييـ لؤلحكاـ
الصادرة عف إدارية الرباط مثبل خبلؿ سنة  1995يناىز عددىا  65حكما  ،نجد أنيا مكزعة
عمى الشكؿ التالي:
عدد األحكاـ القاضية بعدـ قبكؿ الدعكل 28 :حكما أم .% 43عدد األحكاـ القاضية برفض الطمب 20 :حكما أم .% 30عدد األحكاـ القاضية المستجاب فييا لمطمب .% 14 :الباقي يشكؿ تنازال عف الدعكل.ككذلؾ األمر بالنسبة لممحكمة اإلدارية لمدينة الدار البيضاء التي دأبت عمى معاقبة
تجاىؿ الممزـ لممقتضيات السابقة برفض دعكاه الضريبية.
كمف قبيؿ ذلؾ ما أصدرتو بتاريخ

 1996/03/27في الممؼ  ، 95/44حينما

اعتبرت أنو تطبيقا لمفصؿ  7مف قانكف المحاكـ اإلدارية كالفصبلف  1ك  515مف قانكف
المسطرة المدنية تقرر عدـ قبكؿ الدعكل ،الختبلؿ إحدل الشركط الشكمية الجكىرية في
التقاضي التي ىي الصفة ،األىمية  ،كالمصمحة المنصكص عمييا في الفصؿ األكؿ مف
ؽ.ـ.ـ ،ككذا تكجيو الدعكل ضد جية ليست ليا صفة تمثيؿ اإلدارة الضريبية (ؼ .)515
كفي الحكـ رقـ  1860ممؼ  96/386الصادر سنة  ،1997كالتي يبرز مف خبللو
أف الممزـ قد كجو الدعكل ضد الخازف العاـ ككزير المالية كمديرية الضرائب المباشرة
كمصمحة الضرائب لمدينة سطات كقابض مدينة برشيد كالعكف القضائي لممممكة ،كألف الحؽ
كاف حسب ىذه المحكمة أف كزير المالية ال صفة لو في تمثيؿ الدكلة أماـ القضاء ،فإنيا
قررت رفض دعكاه استنادا إلى الفصكؿ المحددة لمصفة.
كىكذا تكالت مكاقؼ المحكمة طيمة السنكات األخيرة غير مكترثة بالنفاذ إلى جكىر
الدعكل الضريبية  ،استنادا إلى إخبلؿ المدعي بالعيب الشكمي السابؽ الذكر.
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إف ىذه األحكاـ القاضية بعدـ قبكؿ الدعكل العتبارات شكمية كحتى لك كانت ىذه
الشكميات مف النظاـ العاـ أك ذات طبيعة جكىرية ،تؤكد المنحى الشكمي لمقضاء الضريبي
كالرغبة في تجنب الغكص كالنظر في الدعاكم الضريبية عمى مستكل الجكىر كالمكضكع.
ككاف أكلى بالقاضي الضريبي في ىذا المجاؿ أف يفعؿ سمطتو في إنذار األطراؼ
بتصحيح المسطرة.
ثانيا :ضعف االجتياد واإلبداع في موضوع الدعوى الضريبية
القانكف اإلدارم ىك قانكف قضائي بامتياز ،ذلؾ أف ظركؼ نشأتو جعمتو يمعب دك ار
ىاما كمتمي از في إبداع الكثير مف قكاعد كمبادئ القانكف ،خاصة في المجاالت التي لـ يكف
يجد فييا حبل لمنزاع المعركض عميو في المصادر األخرل أم مصادر القانكف اإلدارم.
لكف األمر غير ذلؾ بالنسبة لممحاكـ اإلدارية بالمغرب خاصة في الممفات كالقضايا
الضريبية التي تتميز بالتعقيد كىيمنة الجكانب المحاسبية ،كيساىـ في ذلؾ ارتفاع الحسـ
الشكمي الذم يحد مف القدرة اإلبداعية كاإلجتيادية لمقاضي الضريبي ،لكف ينظر في الدعكل
مف جانب المكضكع فإف حسمو ال يتعدل ما تشترؾ فيو المنازعات الضريبية مع باقي
المنازعات مف خصائص ،مما يعد ضعفا مف الناحية االجتيادية ،كيكضح ىذا األمر بعض
األحكاـ المتعمقة بما يدخؿ في اعتبار األسس الخاضعة لمضريبة ،سكاء الضرائب غير
المباشرة كالضريبة عمى القيمة المضافة  ،أك الضرائب المباشرة كضريبة التسجيؿ أك
الضريبة عمى الدخؿ.
إال أف األحكاـ ال تتعدل التطبيؽ األكتكماتيكي لمنصكص الضريبية الكاضحة ،بينما
تفتقر أحكاـ القاضي الضريبي إلى تحديد المبمغ الضريبي الكاجب األداء ،أك الحكـ
باالسترجاع بعد احتساب المبمغ كتقدير الخصكمات كاإلعفاءات الجزئية أك المرحمية.
كيظير مف أحكاـ أخرل أف المحكمة ما أف يظير ليا مف كثائؽ الممؼ المعركضة
عمييا عدـ مسؾ الممزـ بالضريبة ألية أكراؽ محاسبية ،حتى تقكؿ بشرعية التصحيح المقاـ
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مف طرؼ اإلدارة الضريبية دكف النفاذ إلى مبمغو ،فيعتبر ذلؾ كافيا إلخضاع الممزـ لممبمغ
المقدر مف قبميا.
ىذا بغض النظر عف بعض قضايا البت في الجكىر ،التي ترتكز المحكمة في الحسـ
فييا عمى بعض القكاعد التي تخرج عف نطاؽ القانكف الضريبي كالقانكف التجارم  ،أك أف
اجتياده يقتصر عمى نقاط تظؿ قاسما مشتركا بيف فركع القانكف اإلدارم كالقانكف الضريبي.
كما أف القاضي الضريبي كبعد أكثر مف عشر سنكات مف العمؿ القضائي لـ يستطع
تككيف رأم نيائي حكؿ الطبيعة القانكنية لمطعف الضريبي  ،فبعض المحاكـ تذىب إلى حد
رفض ممارستيا باعتبار أف القضاء الشامؿ ىك الميداف الطبيعي لممارسة الدكل الضريبية،
كتذىب محاكـ أخرل إلى عكس ذلؾ بالقكؿ بإمكانية ممارسة دعكل اإللغاء كلكف في نطاؽ
ضيؽ كدكف معيار كاضح.
ىذا مع العمـ  ،أف العمؿ القضائي في المادة الضريبية المتعمؽ بالكعاء يتميز بظاىرة
سمبية تتجمى في انتقاء عنصر الكحدة الذم يعتبر مف المستمزمات األساسية لمعمؿ القضائي
داخؿ أم بمد ،فتكحيد األحكاـ كالق اررات عامؿ ميـ كأساسي الستقرار أم نظاـ.
كالحاالت عمى مكطف االختبلفات كالتناقضات كثيرة في عمؿ المحاكـ اإلدارية ،حتى
أننا أصبحنا نجد أف كؿ محكمة إدارية تخمؽ تكجيا خاصا بيا كيختمؼ عف األخرل ،كاألمثمة
عف ىذه الظاىرة تطاؿ قكاعد مسطرية كمكضكعية بالغة األىمية(مسطرة التظمـ اإلدارم ،
انعقاد االختصاص لمقضاء اإلستعجالي)...
مما سبؽ يتضح بشكؿ جمي أف العمؿ القضائي في المادة الضريبية يعاني مف حدكد
بالغة األىمية مرتبطة أساسا بضعؼ تككيف القاضي الضريبي في المادة الضريبية مما يؤدم
إلى اىتمامو بالجانب الشكمي عمى حساب المكضكع كانسياب سمطة الحسـ في الدعكل لفائدة
الخبير .إال أنو إلى جانب ىذا النقص الذم يعرفو عمؿ القاضي الضريبي ىناؾ حدكد
مرتبطة بمحيط عممو.
الفرع الثاني :الحدود المرتبطة بمحيط القاضي الضريبي
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ساىمت في الحد مف تطكر العمؿ كاالجتياد القضائي في المادة الضريبية إلى جانب
الحدكد المرتبطة بالقاضي الضريبي مف ضعؼ التككيف في المادة الضريبية كضعؼ
االجتياد عمى مستكل مكضكع الدعكل الضريبية ،عكامؿ أخرل مرتبطة بمحيط القاضي
الضريبي أم المحيط الذم لو عبلقة مباشرة كتأثير كبير عمى عمؿ القاضي كتعاطيو مع
الممؼ الضريبي كنخص بالذكر :المشرع  ،المسطرة أماـ القضاء اإلدارم ،ضعؼ الكعي
الضريبي لدل الممزـ  ،كدكر الدفاع.
كؿ ىذه المستكيات ليا تأثير كبير في الحد مف تطكر مسار عمؿ القضاء الضريبي
كاعاقة القدرة عمى االجتياد كسد ثغرات المادة الضريبية كدعـ ضمانات الممزـ.
الفقرة األولى :دور المشرع والمسطرة الضريبية
يمعب التشريع في المادة الضريبية دك ار محكريا في تطكير العمؿ القضائي كحماية
الممزـ مف أم شطط تقكـ اإلدارة في حقو ،ككذا مسايرة االجتياد القضائي كتعديؿ النصكص
القانكنية كفقو.
كما أف المسطرة القضائية تبقى الحجر األساس في ضماف العدالة الجبائية كتبسيط
مقاضاة اإلدارة أماـ القضاء ،إال أنيا ما ساىما إلى حد ليس باليسير في الحد مف تطكر
االجتياد القضائي.
فالمشرع أقبر اجتيادات قضائية متكاترة لسنكات  ،في حيف أف المسطرة أماـ القضاء
اإلدارم كبخاصة المسطرة المتعمقة بالمادة الضريبية ىي كذلؾ تؤثر عمى تطكر االجتياد
القضائي.
أوال ،المشرع
كما سبؽ الذكر فإف االجتياد القضائي ىك مف كاف كراء تأسيس قكاعد قانكنية خاصة
باإلدارة ،كمف بيف قكاعد القانكف العاـ كقكاعد القانكف الخاص ،ككضع أسس الدعاكم
اإلدارية.
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كمف ثمة سمي القانكف اإلدارم بككنو قانكف قضائي ألنو تميز بعدـ التقني ف بالنظر
لمتطكرات الكبيرة التي عرفيا كيعرفيا ،كفي ىذا السياؽ ظؿ القاضي اإلدارم يعمؿ باستمرار
عمى سد الثغرات التي يعرفيا التشريع عف طريؽ خمؽ قكاعد قانكنية جديدة ،كمع تكاتر
االجتيادات القضائية يتبناىا المشرع كيصادؽ عمييا في شكؿ قكانيف ،كذلؾ حفاظا عمى
خاصية أساسية مف خصائص القانكف اإلدارم ،ككذلؾ القانكف الضريبي الذم ىك فرع
القانكف اإلدارم ألنو ينظـ مجاال أساسي ىك مجاؿ الضرائب كالرسكـ التي تعد المكرد
األساسي لميزانية الدكلة.
إال أنو لؤلسؼ الشديد فإف ما كقع ىك خبلؼ ذلؾ بالمغرب ،إذ عمؿ المشرع عمى
تبني مكاقؼ اإلدارة كخالؼ بؿ كأقبر اجتيادات قضائية متكاترة كانت تساىـ في حماية الممزـ
كتأكيد الضمانات الممنكحة لو ،باإلضافة إلى مركر مختمؼ التعديبلت التي تعرفيا القكانيف
الضريبية بالقانكف المالي السنكم كالذم ال يعطي الكقت الكافي لمبرلمانييف في مناقشتو
مناقشة كافية كتقديـ التعديبلت البلزمة عميو ،دكف أف نسى طريقة التصكيت عمى القانكف
المالي التي تحد مف الحرية الكافية لمفرؽ البرلمانية كخاصة المعارضة في تعديؿ البنكد التي
تمس بالضمانات المخكلة لمممزـ.
كقد يتجمى ذلؾ بكضكح مف خبلؿ كتاب المساطر الجبائية الصادر سنة

،2005

كخاصة الفقرة األخيرة مف الفصؿ العاشر مف كتاب التبميغ الذم ينص عمى أنو" إذا تعذر
تسميـ التبميغ إلى الخاضع لمضريبة بالعنكاف المدلى بو إلى مفتشي الضريبة عندما يتـ تكجيو
الكثيقة في رسالة مضمكنة الكصكؿ مع إشعار بالتسميـ أك بكاسطة أعكاف كتابة الضبط أك
األعكاف القضائييف أك بالطريقة اإلدارية كتـ إرجاع الكثيقة ببياف غير مطالب بو أك انتقؿ مف
العنكاف أك عنكاف غير معركؼ أك غير تاـ أك أماكف مغمقة أك خاضع لمضريبة غير معركؼ
بالعنكاف ،في ىذه الحاالت يعتبر الظرؼ مسمما بعد انصراـ أجؿ العشرة أياـ التالي لتاريخ
إثبات تعذر التسميـ".
ىذا الفصؿ جاء ليجيض جميع الضمانات التي نص عمييا فقانكف المالي ة 1995
كقد جاء ردا عمى العديد مف االجتيادات القضائية التي سبؽ أف تناكلناىا إباف الحديث عف
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مسطرة التبميغ كالتي ألغت عددا مف الكاجبات الضريبية مف طرؼ المحاكـ اإلدارية بسبب
تكصؿ الممزـ  ،أك عدـ احتراـ اإلدارة لمساطر التبميغ.
كقد خالؼ ىذا الفصؿ حتى القكاعد المنصكص عمييا بقكاعد المسطرة المدنية ،بؿ
كحتى فكاعد التبميغ المنصكص عمييا بمدكنة التحصيؿ رقـ .15-97
كىذه التعديبلت المجيضة لحقكؽ الممزـ زالتي ستضيع عف الممزـ مباشرة المسطرة
التكاجيية إباف مسطرة التصحيح كبالتالي ستخمؽ أكضاع مأساكية بالنسبة لمممزميف.
كما أف المادة  22مف المادة  22مف قانكف الضريبة العامة عمى الدخؿ المعدلة
بمقتضى قانكف المالية لسنة  2005أفادت استثناء الخاضعيف ليذه الضريبة كفؽ النظاـ
الجغرافي مف تطبيؽ المسطرة التكاجيية في حالة تصريح الممزـ كفؽ قاعدة الحد األدنى
لمضريبة ،كذلؾ لقطع الطريؽ عمى االجتياد القضائي الذم جرل بو العمؿ مف إلزامية مراعاة
المفتش لئلجراءات التكاجيية في أم تصحيح يعتزـ القياـ بو سكاء أكاف الممزـ خاضعا لنظاـ
النتيجة الصافية أك لمنظاـ الجزافي.
مما سبؽ نستخمص أف اإلدارة الضريبية تضطمع بدكر ىاـ في بمكرة النصكص
الضريبية ما دامت ىي التي تقترح تمؾ النصكص حيث يتـ تحضيرىا مف طرؼ مديرية
الضرائب بالنظر لمطابع التقني ليذه المادة ،ثـ يتـ تمريرىا بمساعدة األغمبية الحككمية داخؿ
البرلماف  ،كالذم يجيؿ أغمب أعضائو خصكصيات القانكف الضريبي ،باستثناء بعض
أعضاء المجنة المالية المكمفة بدراسة القانكف المالي.
كالخبلصة ىي تكريط المشرع في إقبار االجتيادات القضائية المتكاترة التي تحمي
مصالح الممزـ.
ثانيا :دور المسطرة الضريبية
تتميز المسطرة الضريبية بالتعقيد ،خصكصا عمى مستكل تنكع اآلجاؿ ككثرتيا ،سكاء
بالنسبة لمسطرة التصحيح،ة مسطرة الفرض التمقائي ،آجاؿ البت بالنسبة لمجف الضريبية أك
آجاؿ الطعف أماـ القضاء اإلدارم.
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ىذا العقيد يؤثر عمى عدد الممفات المطركحة أماـ القضاء كسرعة البت فييا ،إذ أف
البطء في تسكية المنازعات الضريبية ظاىرة متكررة في المرحمة القضائية ،كىك ما يحكؿ
دكف حسـ الدعاكم كالقضايا المعركضة عمى المحاكـ كأجيزة القضاء في األكقات المبلئمة،
كعدـ إيصاؿ الحقكؽ ألصحابيا في األكقات المناسبة.
كقد أرجع البعض ىذا البطء إلى عدة عكامؿ منيا:
قمة الكسائؿ المادية كالبشرية كالتقنية :القضاة كمساعدييـ...تأخر األطراؼ في تقديـ مذكراتيـ الجكابية كجاىزية الممفات.غمكض النصكص الضريبي ،مما يحكؿ دكف إنجاز الدعاكم كالقضايا في أكقاتياالمناسبة.
تأخر التبميغات القضائية.كما أف تكمفة المسطرة أماـ القضاء اإلدارم جد مرتفعة كتتكزع بيف الرسكـ القضائية
التي تشكؿ عائقا أماـ ممارسة حؽ الطعف في ق اررات اإلدارة الضريبية ،باستثناء دعكل
اإللغاء التي أصبحت معفية بمقتضى قانكف  41/90المنشىء لممحاكـ اإلدارية.
كما أف أتعاب الخبراء كالمحاميف كتكاليؼ السفر كالتنقؿ كاعداد الممؼ القضائي
تساىـ في ارتفاع تكمفة التقاضي كتمنع بعض الممزميف مف المجكء إلى القضاء كيفضمكف
بسبب ذلؾ تسكية خبلفاتيـ مع اإلدارة الضريبي

ة كلك بطرؽ غير مشركعة عف طريؽ

الرشاكم أك الصمح...
كما أف قمة المحاكـ اإلدارية كتكاجدىا بالمدف الكبرل بالمغرب كالتي ال تتجاكز سبعة
محاكـ تجعؿ العديد مف الممزميف غير قادريف عمى التقدـ بالطعف أما المحاكـ اإلدارية
بالنظر لبعدىا عنيـ ،فكيؼ يتصكر أف يطعف ممزـ أماـ محكمة تبعد عنو بما ال يقؿ عف
 400كمـ ،بؿ تصؿ إلى  1500كمـ بالنسبة لمدف الجنكب.
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كيزداد األمر صعكبة إذا عممنا أف محاكـ االستئناؼ ال تتجاكز ثبلثة محاكـ بعد
إحداثيا.
بيد أف تطبيؽ قانكف المسطرة المدنية أما القضاء اإلدارم يطرح عدة إشكاالت بالنظر
لئلختبلؼ بيف اإلطار اإلجرائي لمخصكمة المدنية كخصائص المنازعة اإلدارية ،كما أف
القانكف الضريبي لو مسطرة خاصة نص عمييا كتاب المساطر الضريبية  ،لكف ىذا التداخؿ
طرح عد إشكاالت منيا:
الصفة القانكنية لمدكلة في التقاضي ،ذلؾ أف الدكلة تتككف مف مجمكعة مف المرافؽ
العمكمية قد كاكبو نكع مف التبعيض الذم طاؿ صفتيا في التقاضي  ،فالمدير الجيكم
لمضرائب ىك الذم يمثؿ الدكلة في منازعات الكعاء ،في حيف أف الخازف الجيكم ىك الذم
يمارس الدعاكم المتعمقة بالتحصيؿ  ،كما أف الككيؿ القضائي لممممكة يتعيف إدخالو في
الدعاكم التي ترمي إلى التصريح بمديكنية أحد أشخاص القانكف العاـ كىذا ما يطرح عدة
إشكاالت لدل دفاع الممزميف كما سبؽ تكضيحو.
بيد أف شرط القياـ بإجراء سابؽ لرفع الدعاكم ( مثؿ الفصؿ

 48مف الميثاؽ

الجماعي) كالفصؿ  40مف ؽ.ـ.ـ الذم يرتب في حالة عدـ اإلدالء بالمستنتجات خبلؿ
األجؿ المحدد  ،مما يؤدم إلى إصدار حكـ غيابي أك بمثابة حضكرم ،كىذا األجر غير
كافي لئلدارة  ،كما أف مسطرة النفاذ المعجؿ ،كالغرامة التيديدية كؿ ىذه اإلجراءات تؤكد أف
المسطرة المدنية غير قادرة عمى استيعاب الخصكصيات المتعمقة بالمنازعات اإلدارية عمكما
كالجبائية خصكصا.
أضؼ إلى ذلؾ ما سبؽ إشكالية عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضد اإلدارة
كالتي تؤثر عمى مصداقية العدالة كالعمؿ القضائي عمكما ،كيضرب في العمؽ دكلة الحؽ
كالقانكف كمبادئ حقكؽ اإلنساف كحقكؽ الممزـ ،ال سيما كأف األمكاؿ العامة غير قابمة لمحجز
عمييا كيفما كاف نكع الحجز تحفيظا أ ,تنفيذا أك حج از بيـ يدم الغير ،.ىذا الكضع أنتج
كضعيات مأساكية لمعديد مف الممزميف بالضريبة بسبب عدـ تنفيذ األحكاـ اإلدارية.
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كقبؿ أف نختـ ىذه الفقرة ال بد مف اإلشارة إلى أف ىرـ القضاء اإلدارم لـ يكتمؿ بعد
بالرغـ مف دخكؿ المغرب مف قانكف

 41/90عيد ازدكاجية القضاء ،كذلؾ بعدـ إنشاء

مجمس الدكلة كأعمى ىيئة قضائية تسير عمى كحيد العمؿ القضائي في المادة اإلدارية
كتضمف حقكؽ المتقاضيف كالممزميف.
أذف المسطرة أماـ القضاء الضريبي تساىـ في الحد مف تطكر االجتياد القضائي
كذلؾ مف خبلؿ تعقده  ،البطء الذم يميزىا ،قمة المحاكـ اإلدارية ،بعدىا عف الممزـ ،ارتفاع
التكمفة ،كعدـ مبلئمة المسطرة المدنية لخصكصيات المنازعات الضريبية.
كؿ ىذه الخصائص التي تميز المسطرة أماـ القضاء اإلدارم كالدكر السمبي لممشرع
ساىما في التأثير بشكؿ سمبي عمى تطكر العمؿ كاالجتياد القضائييف.
الفقرة الثانية :دور الممزم والدفاع
إلى جانب الحدكد المرتبطة بالمشرع كالمسطرة ،ىناؾ أدكار ال يستياف بيا  ،قاـ بيا
الممزـ كالدفاع في إضعاؼ تطكر العمؿ القضائي كالتأصيؿ لقكاعد ضامنة لحقكؽ الممزـ
كالعدالة الضريبية كتحقيؽ التراكـ البلزـ لبلجتيادات القضائية في المادة الضريبية كخاصة
المتعمقة بمنازعات الكعاء الضريبي.
أوال ،ضعف الوعي الضريبي لدى الممزم
إذا كاف الممزـ ىك الشخص الذم تفرض عميو الضريبة أم يتحمؿ العبء القانكني
بغض النظر عف إمكانية نقميا إلى شخص آخر .فإف الممزـ يبقى الطرؼ األساسي في
العبلقة الضريبية  ،ألنو مف يتحمؿ أداء الضريبة  ،كبالتالي تمكيؿ النفقات العامة لمدكلة.
كتجدر اإلشارة إلى أف الممزمكف ثبلثة أنكاع الممكؿ البسيط كالممكؿ المتكسط كالممكؿ
الكبير.
كتقع عمى الممزـ التزامات كثيرة مثؿ ،مسؾ المحاسبة ،كالتصريح بالضريبة ،كأداء
الضريبة .كما أف لمممزـ عدة حقكؽ أماـ اإلدارة الضريبية منيا ضماف الحؽ في االعتراض
عمى الق اررات الضريبية إذا كانت تعرؼ بعض اإلخبلالت ،الحؽ في االستعبلـ الضريبي،
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ضماف استرداد ما دفع بغير حؽ ،كالحؽ في المجكء إلى القضاء لمطعف إما في أساس تقييـ
الكعاء الضريبي أك إجراءت تحصيؿ الضريبة.
ىذه اإللتزامات كالحقكؽ المخكلة لو تقتضي أف يككف ىذا األخير عمى مستكل عاؿ
مف الكعي الضريبي.
إال أف كاقع ىذا الكعي لدل الممزميف كخاصة الحؽ في المجكء إلى القضاء اإلدارم
لمطعف فيي ربط أك تحصيؿ الضريبة يبقى دكف المستكل المطمكب كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ
المقارنة بيف النزاعات المطركحة أماـ اإلدارة الضريبية كعدد الممفات المرفكعة إلى القضاء
الضريبي:
المنازعات الضريبية (المرحمة اإلدارية)عدد التظممات المكدعة كالمعالجة عمى مستكل المديريات الجيكية1999

نوع الضريبة/السنة

1998

-الضرائب المباشرة

72185

-الضريبة عمى القيمة المضافة

1859

1804

حقوق التسجيل

737

786

969

المجموع

74489

57318

77666

54728

عمى مستكل المنازعة المحالة عمى المجاف الضريبية-المجف المحمية لتقدير الضريبة
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2000

2002

74684

71365

2013

1956
1198
74579

الطعون

السنة
المسجمة

المحكومة

1998

403

204

1999

68

198

2000

384

155

2001

843

117

2002

350

336

2003

674

323

المجنة الوطنية لمطعون الضريبيةالطعون

السنة
المسجمة

المحكومة

1998

240

371

1999

171

235

2000

112

228

2001

200

116

172

الطعون الضريبية أمام المحاكم اإلدارية
السنة

1998

عدد الطعون 768

1999

2000

2001

2002

2003

661

631

771

883

1063
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الطعون الضريبية أمام المحكمة اإلدارية بالبيضاءالسنة

المسجؿ كالمحككـ

عدد الطعكف

1999

المسجؿ

186

المحككـ

163

المسجؿ

225

المحككـ

191

المسجؿ

253

المحككـ

210

المسجؿ

265

المحككـ

202

المسجؿ

240

المحككـ

318

المسجؿ

372

المحككـ

301

المسجؿ

918

المحككـ

549

2000

2001

2002

2003

2004

2006

-نشرات المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء الصادرة ما بيف  1999إلى 2006
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مف خبلؿ ىذه الجداكؿ يتضح أف عدد الطعكف أماـ اإلدارة تفكؽ بشكؿ كبير عدد
الممفات المطركحة أماـ القضاء اإلدارم كالتي ال تتجاكز بعض المئات  ،كىي نسبة ضئيمة
جدا ال تساىـ في إتاحة إمكانية تراكـ العمؿ القضائي كبالتالي االجتياد القضائي في المادة
الضريبية ،كيرجع ىذا الكضع إلى عدـ تكفر المكمفيف عمى " كعي قضائي" الذم يعد مف أىـ
المعكقات التي تحكؿ دكف مقاضاتيـ إلدارة الضرائب  ،كما أف اإلدارة الضريبية ال تساىـ
بالشؾؿ المطمكب في تكعية الممزميف بحقكقيـ كالضمانات المخكلة ليـ في الميداف الضريبي.
ثانيا  :إسيام الدفاع في الرفض الشكمي لمدعوى الضريبية
الدفاع ىك الجناح الثاني لمعدالة إلى جانب القضاء ،كفي الدعاكم اإلدارية ألزـ
المشرع المتقاضي بضركرة أف يرفع المقاؿ مكقع مف طرؼ محاـ مسجؿ في جدكؿ ىيئة مف
ىيئات المحاميف بالمغرب طبقا لممادة  3مف قانكف رقـ  41/90المحدث لممحاكـ اإلدارية.
كيرجع ىذا الشرط إلى أف المسطرة كتابية كمف الضركرم عمى كؿ مف يترافع أماـ
القضاء ،أف يككف ممما بالقانكف كلف يتحقؽ ىذا الشرط إال في المحامي بحكـ تككينو كبحكـ
تجربتو العممية داخؿ المحاكـ.
إال أف كاقع المحاميف يؤكد بالمممكس محدكدية اإللماـ بالمادة الضريبية لدييـ بحكـ
التككيف الخاص ألغمبيـ كبحكـ قمة الممفات الرائجة أما المحاكـ اإلدارية  ،كيتضح ذلؾ
بشكؿ كاضح مف خبلؿ القانكف الضريبي كمحدكدية تككيف المحاميف فيو ،خاصة كأنو يتميز
بتعقد المساطر كيتطمب مجيكدا كبي ار لمتمكف منو.
كحسب إحدل الباحثات فإف الرفض الشكمي لدعاكم الضريبية قد بمغ نسبة تزيد عف
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 %مف مجمكع القضايا المحككمة ،كأف األمر فيما يتعمؽ باألكامر فاؽ  ، % 60بؿ

إف القضايا اإلستعجالية الصادرة عف المحكمة اإلدارية لمبيضاء قد تجاكز عدـ قبكؿ الطمب
فييا الختبلالتيا الشكمية البالغة  ، % 90ىذه اإلحصائيات تؤكد بنا ال يدع مجاؿ لمشؾ أف
أغمب المحاميف ليـ كعي جد محدكد بالمادة الضريبية ،كالمفارقة الكبيرة تظير أيضا أف
ممفات كثيرة لممحاميف ليس بصفتيـ كذلؾ ،كلكف بصفتيـ ىـ أنفسيـ ممزميف بالضريبة،
ينيبكف عنيـ زمبلؤىـ في دعكاىـ ،إال أنيـ يخسركف الدعاكم لعدـ احتراـ شكميات رفعيا.
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كقد أكد األستاذ أبميبل أف  % 60مف الدعاكم يقضي المجمس العمى بعدـ قبكليا
ألسباب مسطرية مع العمـ أميا مقدمة مف محاميف مقبكليف لمترافع أماـ محكمة النقض.
كلتجاكز ىذا الكضع عمى المحاميف الذيف يعبركف العامؿ األساسي كالميـ في بمكرة
أم اجتياد قضائي أف يعممكا عمى تحسيف معارفيـ في المادة الجبائية حتى يقع الدفاع بصفة
صحيحة كجدية عف حقكؽ الممزميف.
كفي ىذا اإلطار ككعيا مف ىيئة المحاميف بالدار البيضاء بيذا الضعؼ فقد أدمجت
مادة المنازعات الضريبية في التككيف األساسي لممحاميف المتمرنيف كالتككيف المستمر
لممحاميف الرسمييف كيؤطر ىذه المادة أطر ذات كفاءة عالية في المادة الضريبية.
كمف ثة فإف الممزـ كالدفاع عكض أف يككنا مساىميف في تدعيـ االجتياد القضائي،
كجدناىما قد ساىما بشكؿ ال يستياف بو في الحد مف تطكر العمؿ القضائي كجعمو أكثر
اجتيادا كابداعا.
إذف محيط عمؿ القاضي الضريبي ىك اآلخر لو دكر جد ميـ في إعاقة تطكر العمؿ
القضائي  ،سكاء المشرع  ،المسطرة  ،الممزـ أك الدفاع.
كأنو مف ثـ يجب تجاكز بعض االختبلالت التي يعرفيا التشريع الضريبي ،كعمى
الجمعيات المينية كغرؼ الصناعة التقميدية كالتجارية أف تقكـ بكاجبيا في تعريؼ الممزميف
بحقكقيـ كالضمانات المخكلة ليـ بمقتضى القانكف الضريبي.
أما المحامي فبل عذر لو في أف يجيؿ التشريع الضريبي أك يرتكب بعض العيكب
المسطرية التي تؤدم إلى عدـ قبكليا شكبل ،كفي ىذا السياؽ لقد حاف الكقت إلقرار نظاـ
التخصص في مجاؿ مينة المحاماة.
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