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■■الئحة االختزاالت االصطالحية

ج.م.م.ع – جمعية معرتف لها باملنفعة العامة.
م.م.ض.ر – مركز املساعدة ضد الرشوة التابع ل «ترانسربانيس املغرب».
م.ع.ض – املديرية العامة للرضائب.
ض.ق.م – الرضيبة عىل القيمة املضافة.
ر.س – رسم السكن.
ر.خ.ج  -رسم الخدمات الجامعية.
ض.خ.س.س – الرضيبة الخصوصية السنوية عىل السيارات.
ن.ر.ص.ح – نظام الربح الصايف الحقيقي.
ن.ر.ص.م – نظام الربح الصايف املبسط.
ح.ج – الحصان الجبايئ ،وهو وحدة لتقدير قوة املحرك يتم عىل أساسها احتساب مبلغ الرضيبة الخصوصية السنوية عىل
السيارات.

■■شكر

تشكر الجمعية املغربية ملحاربة الرشوة  -ترانسربانيس املغرب -املديرية العامة للرضائب ،واملسؤولني مبنظمة أوكس فام،
واملنظامت غري الحكومية ،ولجنة التتبع ،وكل من ساهم يف إعداد هذا الدليل الرضيبي عىل مساعدتهم وتوجيهاتهم البناءة.
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■■مقدمة

غالبا ما ينظر إىل النظام الرضيبي عىل أنه مجال تقني محض ،حيث يسود االعتقاد بأن الخرباء وحدهم هم الذين لهم إملام
بهذا امليدان ،عىل اعتبار أن اإلصالح الرضيبي الذي أنجز يف الثامنينات وهي السنوات التي بورش فيها التخطيط املتعلق
بالتسوية البنيوية ،قد تم تصوره ووضعه أساسا من لدن الخرباء والتقنيني ،وإن املشاركة الضعيفة إن مل نقل الهامشية –
للمؤسسات املسامة متثيلية ضمن سياق تاريخي خاص عىل امتداد سنوات الرصاص ،من شأنها توضيح األسباب الرئيسية
لضعف انخراط املواطنني يف نظام رضيبي يعد نظاما إقراريا (أي مبني عىل تقديم الترصيح).
إن االنتقال من لفظ «الرعية» (*) إىل لفظ «املواطن» هو أيضا انتقال من مصطلح «الخاضع للرضيبة» إىل مصطلح «امللزم
بالرضيبة» ،وإذا قلنا بأن الرضيبة لها مكانتها يف قلب املواطنة فكيف يتأىت لنا تعزيز وتقوية انخراط املواطن يف الرضيبة
إذا كان هذا األخري يجهل واجباته وحقوقه يف امليدان الرضيبي؟ وكيف السبيل إىل التعريف مببدأ العدالة الرضيبية وبحق
الولوج إىل املعلومة املالية اللذين عمل الدستور عىل تكريسهام مبقتىض الفصلني  39و  27منه؟ وكيف ميكننا اإلسهام يف
تطوير صفة املواطنة لدى امللزمني حتى تكون نشيطة وفعالة ،حيث ميكن للمواطن امللزم بالرضيبة ،باعتباره واعيا بحقوقه
وواجباته الرضيبية ،اإلرصار عىل مطالبة السلطات العمومية بتقديم الحسابات املتعلقة باستعامل األموال العمومية عىل
كافة األصعدة.
وإذا كانت املقاولة تحبذ اللجوء إىل املهنيني لتدبري عملياتها الرضيبية ،وهذا السلوك غري وارد بالنسبة للخواص ،فإن
«اإلغفاالت الكربى» للنظام الرضيبي ،بالنظر للقصور الحاصل يف التواصل ،تعترب مع ذلك أمرا حيويا لتقوية العالقة
االجتامعية وتجسيد الحياة املشرتكة.
ذلك هو املطمح املتوخى من هذا الدليل األول وأهدافه التي يراد منها تكثيف الجهود ألجل املشاركة يف دينامية جامعية
جديدة تتالءم مع تنمية وتطوير صفة املواطنة وجعلها مسؤولة ونشيطة.
عبد العزيز املسعودي
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 .Iاملبادئ العامة للرضيبة
تعترب الرضيبة التي يتم تحصيلها من لدن الجامعات الوطنية يف آن واحد حقا ،وواجبا وطنيا ،وذلك بفضل األموال التي
تقتطعها الدولة أو تتلقاها استنادا إىل قيمة أموالنا و مداخيلنا أو استهالكنا ،ويتعني عليها يف املقابل أن تنفق هذه األموال
ملا فيه مصلحة الجامعات الوطنية ،وبذلك تعترب النفقة العمومية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرضيبة ،ألن هذه األخرية تسمح
بتغطية أهم جزء من الحاجيات التي يتطلبها متويل الخدمات العمومية كاملدارس واملستشفيات والطرق والسدود واألمن
وغريها من الخدمات العمومية األخرى.
الرضيبة يف صلب الدستور
أعطى الدستور املغريب أهمية كربى للمقتضيات الرضيبية ،فالفصل  38منه أوجب عىل كل مواطن املساهمة يف الدفاع عن
وطنه وعن حدوده يف مواجهة كافة التهديدات أو االعتداءات ،فيام نص الفصل  40بوضوح عىل أن جميع املغاربة يتحملون،
كل حسب قدراته ،التكاليف الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو النكبات الوطنية ،أما الفصل  39منه فقد أشار إىل األهمية
التي تكتسيها الرضيبة حيث نص عىل أن :

 .1جميع املواطنني يتحملون الرضيبة
فكل مغربية أو مغريب وكذا كل أجنبي يعيش بني ظهراننا فوق الرتاب الوطني يجب أن يتحمل الرضيبة ،غري أن هناك
أشخاصا معفون منها بنص القانون كالدبلوماسيني العاملني ببلدنا رشيطة املعاملة باملثل ،وبعض املنظامت الدولية أو
االتحادات التي ال تستهدف نشاطاتها الحصول عىل ربح .و باملقابل ال يؤدي الدبلوماسيون املغاربة الرضيبة داخل البلدان
األجنبية التي يزاولون وظائفهم بها.

 .2يجب علينا أداء الرضيبة كل حسب قدراته التكليفية
فاملقاول الكبري أو التاجر الكبري سوف لن يؤدي إىل اإلدارة الرضيبية نفس املبلغ املايل الذي يؤديه العامل مثال أو املوظف
أو التاجر الصغري ،فكل واحد سيؤدي الرضيبة تبعا لألموال التي ميلكها واألرباح التي يحققها من مهنته وحسب املداخيل
التي سيقبضها كل شهر أو كل سنة وحسب موقع أو محتوى سكناه الرئيسية أو الثانوية.

 .3تخصص الرضيبة لتغطية التكاليف العمومية
باعتبار املغرب أمة قامئة الذات ،فإن النفقات التي يجب علينا رصفها لنعيش جميعا بني ظهرانها وتأمني الظروف املواتية
لتواجد مؤسساتنا والدفاع عن حدودنا ،ومتكني كافة املواطنني من التمتع بجميع الخدمات العمومية وبناء املدارس
واملستشفيات وتنظيف األزقة وتوفري اإلنارة بالليل داخل األحياء السكنية ،ومتكني املواطنني من االستفادة من الحامية التي
تؤمنها الرشطة والدفاع عن مصالحهم أمام املحاكم ،كل هذا يتطلب من كل واحد منا التزاما واشرتاكا يف تحمل العبء املايل
الالزم لتدبري كافة املرافق العمومية.

 .4القانون هو الذي يحدد الرضائب وأسعارها وطرق توزيعها
ال أحد له الحق يف إحداث أية رضيبة من غري التصويت عىل ذلك مبقتىض قانون يقرها ،كام أن القانون هو الذي يعرب عن
إرادة ممثيل األمة الذين ميكنهم اقرتاح رضائب جديدة أو أسعار جديدة لرضائب قامئة ،وميكن للحكومة تقديم مشاريع
قوانني تقيض بإحداث رضائب أو تعديلها أو إلغائها ،والقانون أيضا هو الوسيلة الوحيدة التي من شأنها إجبار املواطن عىل
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أداء رضيبة جديدة.

 .5تحدث الرضائب ويتم تعديلها أو إلغاؤها عند تقديم مشاريع قوانني املالية السنوية
وتصويت الربملان عليها
فال يجوز للحكومة إحداث رضيبة أو تعديلها خالل السنة.

 .6أداء املواطن للرضيبة تعبري عن انتامئه للوطن
فكل من يقوم بعمليات احتيالية قصد اإلفالت من الخضوع للرضيبة ،يعترب متهربا من أدائها وال يساهم بالتايل يف التكاليف
الالزمة للحياة الجامعية ،ويعترب الغش الرضيبي عمال يعاقب عليه القانون.

 .7الرضيبة ليست حقا للمواطن فقط وإمنا هي أيضا واجب يتعني عليه الوفاء به كسائر
الواجبات املفروضة عليه تجاه الوطن
يتعني عىل الشخص ليكون مواطنا ،مراعاة القوانني واألنظمة التي تنظم حياتنا املشرتكة واملساهمة يف الجهود الجامعية كل
حسب قدراته ،والترصيح مبداخيله سواء تعلق األمر باألجور أو األرباح املحققة من عمليات بيع ورشاء البضائع أو العقارات
كاملنازل أو الشقق ،وعىل العموم فالرضائب يف املغرب تعترب رضائب إقرارية أي يجب الترصيح بها ويتعني عىل امللزم أن
يبني يف ترصيحه كل املعلومات املتعلقة مبداخيله وأمواله واإلدالء بها إىل إدارة الرضائب ،وإذا كان هذا السلوك يعد تجسيدا
قويا وتأكيدا لروح املواطنة إال أنه ال يجب اعتباره مبثابة إكراه .فالترصيح بالدخل يتيح للمواطن االستفادة من عدد من
املنافع الرضيبية كاإلعفاءات املقررة عند رشاء شقة مثال ،ذلك أن الفوائد التي يؤديها للبنك عن القرض الذي منحه إياه هذا
األخري ميكن إلدارة الرضائب أن ترجعها له إذا ما خصص الشقة
املقتناة لسكناه الرئيسية.
وحتى يؤدي املواطن رضائبه يف نطاق الشفافية فإن له الحق يف
أن تخربه اإلدارة بالرضيبة املفروضة عليه ألن هذا الحق مبدأ تم
تكريسه مبقتىض الدستور ،وإن إحجام املواطن عن أداء الرضيبة
بسبب عدم إخباره برضائبه يعترب مظهرا من مظاهر انعدام
التواصل مع السلطات العمومية.
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 .IIأهم األسئلة املتعلقة بالرضيبة
 .1كيف يتعني عىل اإلدارة إخباري بالرضيبة املفروضة عيل ؟
■■ .1.1التبليغ

يتم التبليغ بواسطة رسالة توجهها لكم اإلدارة الرضيبية قصد إخباركم بالتغيريات التي اعتزمت إدخالها عىل أساس
الرضيبة استنادا إىل الترصيح الذي أدليتم به مبناسبة تفويت عقار مثال .وهذا التغيري الذي ارتأت اإلدارة إدخاله يسمى يف
مصطلح الرضائب «التصحيح» .و تنص املادة  224من املدونة العامة للرضائب عىل أنه ميكن ملفتش الرضائب القيام ببعض
التصحيحات أو تقدير مثن التملك أو نفقات االستثامر غري املربرة أو هام معا ،ويتعني عليه تبعا لذلك أن يوجه إىل الشخص
الذي أدىل بالترصيح تبليغا يتضمن األسس الجديدة للرضيبة ،وذلك داخل أجل ال يتجاوز  90يوما املوالية لتاريخ إيداع
الترصيح املذكور.
 .1.1.1أهمية اآلجال املقررة بالنسبة للتبليغ
مينح امللزم املرصح أجل شهر واحد لإلجابة عن قرار التصحيح و إثبات املعطيات املرصح بها ،وإذا مل يوافق املفتش عىل
اإلثباتات املقدمة داخل األجل القانوين وجب عليه أن يوجه تبليغا ثانيا داخل أجل  60يوما من تسلم رسالة املعني باألمر
يتضمن رشحا ألسباب رفضه لجميع أو بعض العنارص املرصح بها ،ويتعني عليه إخبار امللزم املرصح بإمكانية لجوئه إىل
اللجنة املحلية لتقدير الرضيبة قصد منازعة الرفض املتعلق بترصيحه.
وإذا مل يتقدم امللزم املرصح بأي طعن داخل أجل  30يوما املوالية للتبليغ األخري املوجه من لدن املفتش تصبح الرضيبة
نهائية.
احرصوا عىل اإلدالء بترصيحات كاملة و قدموا جميع الوثائق التي تثبت مثن التملك وكل ما أنفقتموه عىل عمليات اإلصالح
والتحويل التي أجريتموها داخل املنزل أو الشقة موضوع البيع.
بينوا بالخصوص عنوانكم الجديد ضمن الترصيح وذلك تفاديا لفرض الرضيبة عليكم تلقائيا ،ذلك أن الفرض التلقايئ للرضيبة
يحد من إمكانيات تقديم الطعون وال ميكن منازعته إال عن طريق املنازعة اإلدارية أو القضائية ،ويفقد املواطن بذلك حق
الطعن أمام اللجان املحلية لتقدير الرضيبة واللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بالرضيبة.
 .2.1.1تسليم وتلقي التبليغ.
ال يكون التبليغ صحيحا إال إذا تم تسليمه بالعنوان الذي أشار إليه امللزم يف ترصيحه ،ويتم إما بواسطة رسالة مضمونة
مع اإلشعار بالتوصل أو بتسليمه يدا بيد من طرف املأمورين املحلفني إلدارة الرضائب أو أعوان كتابة الضبط أو املفوضني
القضائيني أو بالطريقة اإلدارية .لذا يجب الحرص عىل احرتام هذه اإلجراءات والتأكد من أن أحكام املدونة العامة للرضائب
قد متت مراعاتها بحذافريها (املادة .)219
كام يجب االنتباه يف مجال التبليغ إىل أن عدم تسلمكم للوثيقة التي وجهتها إليكم إدارة الرضائب ال يخدم مصالحكم يف
حالة منازعتكم للرضيبة ،ذلك أن اإلدارة لها دامئا الكلمة األخرية يف مجال التبليغ ،وللدفاع عن مصالحكم بصورة أفضل
يجب عليكم أن تتسلموا التبليغ وتعدوا الوسائل التي ترونها رضورية للقيام بذلك بدال من رفضكم املواجهة مع اإلدارة.
 .3.1.1النظام املرجعي لألمثان يف مجال العقار
رشعت اإلدارة الرضيبية يف تطبيق طريقة جديدة من شأنها تخفيض حجم املنازعات املتعلقة بأمثان تفويت العقارات،
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ومتكن هذه الطريقة الجديدة املواطنني من التوفر عىل نظام مرجعي ألمثان العقارات بالنسبة لكل حي وتبعا لطبيعة
العقارات (منزل ،شقة ،فيال ،بقعة أرضية معدة لبناء عقار أو منزل شخيص) ويعمل هذا النظام املرجعي عىل مقارنة قامئة
األمثان عىل مستوى كافة املناطق باملدينة .ولإلشارة فمدينة الدار البيضاء هي وحدها التي تتوفر عىل هذا النظام يف الوقت
الراهن أما بالنسبة للمدن األخرى فستتوفر يف املستقبل القريب عىل أنظمة مرجعية خاصة بها.
واألمثان التي تقدرها اإلدارة ضمن األنظمة املرجعية املذكورة لن تفرض عليها الرضيبة إال لدى إدارة الرضائب ،وبوسع
املواطنني منازعة األمثان التي أقرتها هذه اإلدارة واللجوء إىل الهيئات املكلفة بتلقي الطعون الرضيبية (اللجان املحلية
واللجنة الوطنية واملحكمة اإلدارية).
 .4.1.1حالة تسجيل العقود مبناسبة اقتناء عقار
ميكن ملفتش الرضائب املكلف بالتسجيل منازعة القيم املرصح بها يف اإلقرارات بالنسبة للعمليات املتعلقة بتملك أو تفويت
العقارات .فالقانون يخول املفتش سلطة كاملة لتقدير قيمة العقارات وذلك اعتامدا عىل تاريخ إنجاز العقود واالتفاقات،
وبذلك يكون له الحق يف تصحيح األمثان املرصح بها وفقا لنفس اإلجراءات املقررة يف مجال الرضيبة املفروضة عىل األرباح
العقارية (املادة .)220
وكام سبقت اإلشارة إىل ذلك فمن شأن تطبيق النظام املرجعي ألمثان العقارات تخفيض حجم املنازعات املتعلقة بقيم بيع
ورشاء العقارات.
غري أنه ال ميكن يف بعض الحاالت اعتبار الترصيح باألمثان الحقيقية للمعامالت العقارية وتقديم اإلثباتات املرتبطة بها
كوسيلة إلقناع مفتش الرضائب ،ويف هذه الحالة من الرضوري استعامل جميع طرق الطعن أمام إدارة الرضائب أوال ثم أمام
اللجان املحلية واللجنة الوطنية فيام بعد.
وال يجب الخلط بني املراجعة الرضيبية التي تبارش بسبب النقص يف األمثان مقارنة مع النظام املرجعي الذي يعكس أمثان
السوق ،وبني املراجعة التي تتم بسبب اإلخفاءات يف الثمن ،ويف هذه الحالة األخرية وعىل عكس عمليات النقص يف األمثان
حيث ال ميكن التشكك يف حسن نية امللزم ،فإن سوء النية يعترب حاصال ويتعني عىل اإلدارة يف هذه الحالة أن تكون مؤهلة
إلقامة الحجة عىل ذلك.

■■ .2.1اإلشعارات الرضيبية (فرض الرضيبة عن طريق الجداول)

امللزم الذي ميلك منزال أو عدة منازل يستعملها كسكنى رئيسية أو ثانوية ،يخضع لرسم السكن ورسم الخدمات الجامعية
كام سبق تفسري ذلك من قبل ،وتضع اإلدارة كل سنة قوائم امللزمني الخاضعني للرضيبة وذلك حتى تؤخذ املباين الجديدة
بعني االعتبار مع تحيني القيم الكرائية عند االقتضاء ،وتسمى هذه القوائم «جداول « فبعد وضع هذه األخرية توجه اإلدارة
الرضيبية إىل امللزمني املعنيني إشعارات رضيبية تتضمن عنوان العقار والرقم الذي تم تخصيصه له وهو ما نسميه «رقم
الرضيبة « والقيمة الكرائية ومبلغ الرسم الواجب أداؤه وآجال األداء.
وعند تسلم امللزم لهذا اإلشعار يتعني عليه أن يقارن مبلغ الرسم املبني فيه مع املبلغ الذي سبق أن أداه السنة الفارطة،
ويطلب توضيحات من اإلدارة إذا ارتأى بأنها أدخلت تغيريات غري مربرة عىل أساس الرضيبة املفروضة عليه .وإذا مل يوجه
اإلشعار الرضيبي إىل عنوانكم فإنه يتوجب عليكم أن تطلبوا من اإلدارة تزويدكم به تجنبا لتطبيق غرامات التأخري عليكم،
هذه الغرامات التي يرشع يف تطبيقها بعد انقضاء شهر ماي من كل سنة.
ونفس اإلجراءات تطبق بالنسبة للرسم املهني ،فإذا كنتم تزاولون نشاطا مهنيا مبحل تجاري أو دكان أو معمل أو مستودع
أو غري ذلك من املحالت املخصصة ملزاولة نشاط مهني ،فإن إدارة الرضائب تقوم بعمليات إحصاء املحالت املذكورة أو تتلقى
الترصيحات املتعلقة مبختلف املهنيني ،وألجل ذلك تقوم بإعداد قامئة امللزمني الخاضعني للرسم املهني ،وانطالقا من هذه
القامئة « الجدول» يتم وضع اإلشعارات الرضيبية وتوجيهها إىل امللزمني املعنيني وتكون طرق الطعن هي نفسها املقررة
يف مجال الرضائب األخرى ،إال أنه يجب الحرص عىل الترصيح بالقيمة الكرائية الحقيقية ،أي القيمة املشار إليها يف عقود
اإليجار التي ميكن أن تشمل كذلك القيمة املتعلقة ببعض وسائل اإلنتاج بالنسبة للنشاطات الصناعية ،و يتعني عىل امللزمني
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املعنيني بهذه النشاطات االحتفاظ بالوثائق التي تثبت عمليات رشاء تجهيزاتهم أو إيجارها عن طريق االئتامن و اإليجار.
وللحصول عىل أجوبة أكرث تفصيال عىل تساؤالتكم ،اتصلوا باإلدارة الرضيبية أو ارجعوا إىل نص الظهري الصادر يف  30نونرب
 2007املتعلق بجبايات الجامعات املحلية.

■■ .3.1اإلخبار عن طريق وسائل اإلعالم

اإلدارة الرضيبية مل تتنب بعد إجراءات إلخبار املواطنني عن طريق وسائل اإلعالم ،إال أن هناك عمليات لتحصيل متأخرات
الرضائب تم إقرارها بغية تأمني حد أقىص من املداخيل مكنت الخزينة العامة من موارد مهمة ،وذلك من خالل إلغاء
العقوبات املالية والزيادات (سنة .)2013
يتعني عىل اإلدارة الرضيبية االنخراط ضمن منهج للتواصل يكون منتظام و دامئا مع املواطنني ،إذ من شأن هذا التواصل
تعميم املادة الرضيبية عىل هؤالء بجعلها يف متناولهم وفسح املجال أمامهم لالنخراط بشكل أفضل يف الرضيبة واالستئناس
بها ،سيام وأن غالبية وسائل اإلعالم يتم متويلها من امللزمني.

■■ .4.1كيف ميكن التواصل مع اإلدارة الرضيبية ؟

اتصالكم بإدارة الرضائب يشكل جزءا من حقوقكم وبوسعكم دامئا اللجوء إىل هذه اإلدارة يف حالة حصول مشاكل بينكم
وبني أعوان الرضائب ،أو إذا ارتأيتم بأنكم كنتم ضحية أخطاء يف حساب الرضيبة أو ضحية هوية خاطئة كانت سببا يف
اعتباركم مقرصين تجاه الرضائب املفروضة عليكم ،يف حني أن وضعيتكم إزاءها سليمة .وميكنكم أن تطلبوا موعدا مع
مسؤويل إدارة الرضائب عىل صعيد جهتكم بل وحتى عىل مستوى اإلدارة املركزية بالرباط لتسوية هذا ألمر.
 .1.4.1املسؤولون الجهويون إلدارة الرضائب.
إن املصالح التابعة للمديرية العامة للرضائب (م.ع.ض ).التي ميكن أن تزودكم باملعلومات الالزمة ،مبينة يف موقع الويب
الخاص باملديرية ،كام أن امللحق الذي يتضمن معلومات عن مكاتب االستقبال املرفق بهذا الدليل يحتوي عىل مجموع
املصالح الواجب االتصال بها من خالل مكاتب االستقبال الخاصة بكل جهة.
 .2.4.1مركز اإلعالم عرب الهاتف )05-37-27-37-27( :
يعد هذا املركز بإدارة جديدة يف مجال االتصال مع اإلدارة الرضيبية ،فهو يتيح لكم تلقي أجوبة عىل مختلف تساؤالتكم
املتعلقة بالرضائب ويقدم لكم املساعدة لدى املصالح الرضيبية ،ولهذه الغاية قامت اإلدارة بتعيني موظفني بهذا املركز
الذي يقدم خدماته من يوم االثنني إىل يوم الجمعة من الساعة 8:30إىل الساعة ( 16:30مع فرتة اسرتاحة يوم الجمعة بني
الساعة  12:30و الساعة .)14
فال ترددوا يف االتصال بهذا املرفق حتى ميكنكم أن تحيطوا مخاطبيكم علام مبجموع األسئلة التي تشغل بالكم يف مجال
الرضائب ،فالنصائح التي يقدمونها إليكم من شأنها أن تفيد يف توجيهكم الوجهة الصحيحة وإطالعكم عىل اإلجراءات
الواجب إتباعها و املسؤولني الذين ميكنكم االتصال بهم.
وقبل إجرائكم أية مكاملة ،ضعوا أمامكم كافة املعلومات التي تخص ملفكم الرضيبي أو تتعلق باملسألة التي تهمكم ثم
أجيبوا مخاطبكم املتواجد باملركز املذكور بتزويده بكافة املعلومات التي يطلبها منكم ،وإذا وجدتم أية صعوبة يف عرض
ملفكم بوضوح ،اطلبوا مساعدة أصدقائكم أو معارفكم ممن لهم القدرة عىل رشح وضعيتكم عوضا عنكم.
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 .3.4.1سؤال جواب
يف حالة ما إذا وجدتم أنفسكم أمام مشكل يتعلق بتأويل أحكام القانون
الرضيبي أو وجدتم صعوبات يف استيعاب اإلجراءات الواجب اتباعها،
ميكنكم أن توجهوا أسئلتكم مبارشة إىل اإلدارة الرضيبية بالرباط.
ويسمح موقع اإلنرتنيت الخاص باملديرية العامة للرضائب باإلجابة عىل
األسئلة التي يطرحها املواطنون.
ولولوج هذا املوقع اكتبوا العنوان التايل  ،www.tax.gov.maوبعد ذلك
ميكنكم تسجيل املعلومات التي تعنيكم والسيام اسمكم وعنوان بريدكم
اإللكرتوين ومهنتكم ومجال نشاطكم وموضوع السؤال املطروح.
ويسمح لكم هذا اإلجراء بالحصول عىل جواب رسمي مبني عىل فحص
جدي للسؤال املطروح يقوم به أخصاء يف امليدان ،وإذا ظل النزاع قامئا ميكن
الطعن يف جواب اإلدارة أمام اللجان املحلية أو اللجنة الوطنية للنظر يف
الطعون املتعلقة بالرضيبة.
وإذا مل تتمكنوا من الحصول عىل أجوبة بعد مرور أسبوعني ميكنكم االتصال
مبارشة باملدير العام للرضائب بواسطة بريد موجه إليه تخربونه فيه بأنكم
غري راضني عن اإلجراءات املتخذة يف حقكم.

 .2ما هي الحاالت التي يتعني عيل فيها أداء الرضيبة ؟
■■ .1.2إذا كنت مالكا ملنزل.
 .1.1.2أنا أملك منزال أشغله كسكنى رئيسية.
يتعني عيل يف هذه الحالة أن أؤدي رضيبتني  :رسم السكن ورسم الخدمات الجامعية.
أ) يف مجال رسم السكن (ر.س)
أساس احتساب هذا الرسم هو القيمة الكرائية السنوية املحصل عليها عن طريق املامثلة أو باملقارنة مع منازل أخرى مؤجرة
أو خاضعة للرسم .وتراجع هذه القيمة الكرائية كل خمس ( )5سنوات بزيادة إضافية تلقائية قدرها .% 2
مثال :اشرتيتم شقة خصصتموها لسكناكم الرئيسية ،وهي متواجدة بعامرة متكونة من  20شقة وقيمة شقتكم هذه سيتم
تحديدها باملقارنة مع الشقق التسعة عرش ( )19األخرى مع األخذ بعني االعتبار املستوى أو الطابق الذي توجد به واملساحة
التي تحتلها ،وإذا افرتضنا أن شقتكم تحمل رقم  12بالطابق الثالث وأن مساحتها مامثلة ملساحة الشقة رقم  8والشقة رقم
 15والشقة رقم ( .18أي  110م )2وأن القيمة الكرائية لشقتكم ستكون هي  48000درهم كذلك.
وحيث أن شقتكم مخصصة للسكنى الرئيسية ،فإنكم تستفيدون من إسقاط قدرة  %75من القيمة الكرائية بعد إعفائكم
من الرضيبة كليا وملدة  5سنوات ابتداء من تاريخ رخصة السكنى .وهكذا فإن أساس احتساب الرسم  -بعد تطبيق اإلسقاط
املذكور – سيكون هو  12000درهم وليس  48000وستحسب الرضيبة كام هو مبني أسفله بعد تطبيق الجدول التايل :
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معفاة
10%
20%
30%

السعر

القيمة الكرائية السنوية بالدرهم

من  0إىل 5000
من  5001إىل 20.000
من  20.0001إىل 40.000
 40.000فام فوق

ب) يف مجال رسم الخدمات الجامعية (ر.خ .ج)
تحتسب القيمة الكرائية كام يف الحالة السابقة ،وهنا أيضا لكم الحق يف إسقاط  %75من هذه القيمة ،علام بأن سعر الرسم
هو  %10,5وبذلك يحتسب الرسم عىل النحو التايل :
ر.خ .ج = 1260 = %10,5×12000درهام.
وهكذا ستتوصلون بإشعار رضيبي يتضمن املبلغ اإلجاميل للرسمني املذكورين كام ييل:
ر.س +ر .خ .ج = ( 2460 = )%10,5×12000( + )10%×01200درهام
ملحوظة  :يخصص املردود األكرب لهذين الرسمني للجامعات املحلية (الجامعات الحرضية) ،وذلك بنسبة  90%مليزانيات
الجامعات املتواجدة مبحل فرض الرضيبة و %10للميزانية العامة للدولة لتغطية صوائر تسيري الرسمني املذكورين.
وهكذا يالحظ بأن املواطن هو الذي ميول ميزانيات الجامعات من خالل الرضائب والرسوم التي يؤديها .ونتيجة لذلك يكون
من حقه املطالبة بخدمات عمومية ومحلية ذات جودة ،وله الحق أيضا يف أن يطلب من املنتخبني املحليني املسؤولني تدبري
عمليات التسيري عىل الوجه املطلوب.
ج) حالة الشقة التي يشغلها كسكنى رئيسية إما زوج املالك أو أصوله أو فروعه املبارشين من الدرجة
األوىل.
تطبق يف هذه الحالة نفس املعاملة الرضيبية الوارد بيانها يف الفقرتني (أ) و(ب) أعاله ،بالنسبة لكل من رسم السكن ورسم
الخدمات الجامعية.
ونفس اإلجراء يطبق بالنسبة للعقار الذي يشغله كسكنى رئيسية أعضاء الرشكات العقارية املعتربة شفافة من الناحية
الرضيبية ،وهي التي تتكون أصولها من وحدة سكنية مشغولة إما كليا أو بالنسبة لجزء كبري منها من طرف أعضاء الرشكة
أو البعض منهم ،بل وحتى من طرف املالكني عىل الشياع و املغاربة املقيمني بالخارج بالنسبة للعقارات املخصصة لسكناهم
الرئيسية باملغرب.
د) حالة العقارات املوضوعة مجانا تحت ترصف الجمعيات املعرتف لها باملنفعة العامة(ج.م.م.ع)
وإدارات الدولة والجامعات املحلية واملستشفيات العامة ومشاريع اإلسعاف واإلحسان
الخاصة الخاضعة ملراقبة الدولة.
يف هذه الحالة يطبق اإلعفاء الكيل الدائم بالنسبة لكل من رسم السكن ورسم الخدمات الجامعية.
ه) استعامل الشقة بصورة مزدوجة
قد تكون الشقة مخصصة لالستعامل املزدوج أي للسكنى وملزاولة نشاط مهني ،يف هذه الحالة تحتسب القيمة الكرائية
بنسبة املساحة املستغلة للغرض املهني ،وتعتمد القيمة الكرائية املتعلقة بالنشاط املهني الحتساب الرسم املهني فيام تعترب
القيمة الكرائية املتعلقة بالسكنى الرئيسية أساسا الحتساب كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجامعية كام هو مبني يف
الفقرتني (أ) و (ب) من املقطع  1-1-2أعاله.
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و) حالة الشغور
يف حالة شغور العقار يجب تقديم ترصيح بذلك لدى املصالح الرضيبية املختصة يكون مرفوقا بالوثائق التي تثبت حالة
الشغور ،إما لكون العقار معدا للكراء ومل يؤجر بعد أو معدا للبيع أو به أشغال جارية إلصالحه وترميمه ،وإذا ما تم إثبات
الشغور فإن الرضيبة لن تفرض عىل هذا العقار ،ويجب تقديم الترصيح املتعلق بالشغور خالل شهر يناير املوايل.
ز) حالة اإليجار غري املؤدى
يتعني عليكم يف حالة اإليجار غري املؤدى من طرف املكرتي إثبات ذلك بواسطة دعوى قضائية أو بواسطة رسائل إنذار يف
حقه ،ويجب إرفاق هذه الوثائق املثبتة بالترصيح السنوي مبجموع الدخل الواجب إيداعه قبل فاتح ( )1مارس من السنة
املدنية املوالية.
 .2.1.2أنا أملك شقة أخصصها لسكناي الثانوية خالل العطل
يف هذه الحالة ال تستفيدون من إسقاط % 75من القيمة الكرائية املشار إليها يف املقطع  1-1-2أعاله ،وبذلك ستفرض
الرضيبة عىل أساس القيمة الكرائية املعتمدة وهي :
 )1ر.س 14400 = %30×48000 :درهام.
 )2ر.خ.ج  5040 = %10,5×48000 :درهام.
املجموع :ر.س  +ر.خ.ج =  19440درهام.
وهكذا فإذا قمنا مبقارنة هذا املثال املتعلق باحتساب الرضيبة عىل أساس أن الشقة مخصصة للسكنى الثانوية مع املثال
السابق املتعلق بتخصيص الشقة للسكنى الرئيسية ،نالحظ أن امللزم يف الحالة الثانية يؤدي الرضيبة  4مرات أكرث مام هو
مفروض يف الحالة األوىل.
 .2.1.2أنا املك شقة أعدها للكراء.
يف هذه الحالة لن أخضع بالنسبة للرضائب املحلية إال لرسم الخدمات الجامعية ،ذلك أن مداخيل اإليجار (أي املداخيل
املتأتية من كراء الشقة التي أملكها) يجب الترصيح بها عند االقتضاء مع املداخيل األخرى التي أحصل عليها بعد إقفال
السنة املدنية وداخل األجل املقرر لذلك (أي قبل فاتح مارس من السنة) ،أما إذا كنت أحصل عىل مداخيل مهنية محددة
وفق نظام الربح الصايف الحقيقي (ن.ر.ص.ح) أو نظام الربح الصايف املبسط (ن.ر.ص.م) فيتعني عيل الترصيح بها قبل فاتح
أبريل من السنة.
و بالنسبة لرسم الخدمات الجامعية يساوي سعر هذا الرسم  % 10,5من مجموع مداخيل اإليجار املرصح بها ويتم إصداره
عن طريق الجدول.
 .3.1.2أنا املك شقة أضعها تحت ترصف الغري باملجان
هذه الحالة مشابهة لحالة كراء الشقة ،فإذا كان ترصف املالك عىل هذا النحو يعد تربعا وسخاء منه تجاه الغري ،فإن هذا
الترصف ال يكون مقبوال من الناحية الرضيبية ،لذا يتعني عىل املالك يف مثل هذه الحالة أن يقدر مبلغا عاديا للكراء ويرصح
به باعتباره دخال لإليجار إىل جانب مداخيله األخرى.
ويطبق رسم الخدمات الجامعية عن طريق الجدول عىل أساس مداخيل اإليجار اإلجاملية التي تم تقديرها والترصيح بها.
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■■ .2.2قمت ببيع شقتي ،ماهي الرضيبة التي يتوجب عيل أداؤها ؟
أ) حالة إعفاء الربح الناتج عن تفويت عقار.
 .1.2.2القيمة اإلجاملية للتفويت تقل عن  ،140.000درهم يف هذه الحالة تعفون من الرضيبة.
 .2.2.2إذا شغلتم شقتكم كسكنى رئيسية ملدة ال تقل عن  6سنوات قبل تفويتها.
هنا أيضا تعفون من الرضيبة ،إذ يكفي أن تثبتوا مدة شغلكم للشقة كسكنى رئيسية إما بشهادة تسلمها لكم وكالة املاء
والكهرباء أو بشهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة املحلية.
وإذا تعلق األمر بتفويت أحد املساكن االجتامعية ،فإن مدة شغل املسكن تكون أقل من أربع ( )4سنوات ألجل االستفادة
من اإلعفاء.
 .3.2.2إذا قمتم بتفويت شقتكم باملجان إما إىل الوالدين (األصول) أو األبناء (الفروع) أو الزوج أو
إىل إخوانكم أو أخواتكم فإنكم تعفون من الرضيبة.
ب) إذا مل تكونوا مشمولني بالحاالت السالفة الذكر فإنكم تصبحون خاضعني للرضيبة.
 .4.2.2يساوي أساس الرضيبة الفرق بني مثن التفويت وقيمة اقتناء الشقة بعد تحيينها وفق الجدول
السنوي التنظيمي الذي يحدد معامالت التحيني عن كل سنة.
تضاف إىل مثن االقتناء مصاريف االقتناء محسوبة تلقائيا بسعر % 15و نفقات االستثامر املثبتة عند االقتضاء.
والسعر املطبق عىل أساس الرضيبة املحدد هو  % 20ويف جميع األحوال ال ميكن أن يقل مبلغ الرضيبة عن حد أدىن
يحتسب بنسبة % 3من مثن التفويت.
 .5.2.2أنا أملك بقعة أرضية غري مبنية واقعة مبنطقة حرضية.
إذا كانت البقعة األرضية واقعة مبنطقة مينع فيها البناء ،فانتم معفون من الرضيبة.
وإذا كانت البقعة موضوع رخصة للتجزئة أو البناء ملدة  3سنوات
ابتداء من فاتح يناير املوايل لسنة الحصول عىل الرخصة املذكورة
فأنتم معفون كذلك من الرضيبة ،ونفس الشيئ يحصل إذا كانت
البقعة املعنية موضوع رخصة للتهيئة أو التنمية ( 3سنوات).
إال أنه بعد انرصام هذه اآلجال ،يتوجب عىل امللزم الذي مل يتمكن
من الحصول عىل شهادة املطابقة أو رخصة السكنى أن يؤدي
الرضيبة الواجبة مضافة إليها مبالغ الزيادات والغرامات املقررة يف
هذه الحالة.
يتعني إذن الحرص عىل احرتام اآلجال املذكورة ،وإذا اعرتضتكم صعوبات يف هذا املجال اعملوا عىل تجديد رخصة البناء أو
التجزيئ.
ويف حالة عدم وجود أي إعفاء تفرض الرضيبة استنادا إىل مساحة البقعة األرضية باملرت املربع ،وتكون الرضيبة سنوية ،أما
تعريفتها فتحدد بقيمة ترتاوح مابني  4دراهم و 20درهام مبنطقة الفيالت ومنطقة املساكن االنفرادية وغريها من املناطق.
وتؤدى الرضيبة تلقائيا بصندوق محصل الجامعة قبل فاتح ( )1مارس من كل سنة يف نفس الوقت الذي يودع فيه الترصيح
وذلك حتى يف حالة وجود اإلعفاء.
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ويف حالة تغيري مالك البقعة األرضية أو تغيري الغرض املخصصة له ،وجب تقديم ترصيح بذلك داخل أجل  45يوما املوالية
لحصول التغيري.
 .6.2.2قمت ببيع بقعة أرضية خالية من أي بناء.
➤ ➤ 1.6.2.2تعفون من الرضيبة يف الحاالت التالية:

 إذا كانت قيمة التفويت تقل عن  140.000درهم؛ تفويت حقوق مشاعة يف عقارات فالحيه واقعة خارج الدوائر الحرضية فيام بني الرشكاء يف اإلرث ؛ -عمليات التفويت باملجان املنجزة بني األصول والفروع وبني األزواج واإلخوة واألخوات.

➤ ➤ 2.6.2.2إذا كنتم خاضعني للرضيبة.

يف هذه الحالة يساوي أساس الرضيبة الفرق بني مثن التفويت وقيمة متلك العقار مضافة إليها مصاريف التملك محسوبة
جزافيا بنسبة  %15وعند االقتضاء نفقات االستثامر املثبتة ،و ألجل احتساب الرضيبة يطبق عىل أساس الرضيبة املذكور
سعر  ،%20وال ميكن بأي حال من األحوال أن يقل مبلغ الرضيبة عن حد أدىن قدره  3%من مثن التفويت.
و إذا تعلق األمر بعقارات غري مبنية واقعة داخل الدائرة الحرضية ،فإن السعر املطبق هو  %25إذا كانت مدة متلك العقار
من  4إىل  6سنوات و %30إذا جاوزت هذه املدة  6سنوات.
 .7.2.2اشرتيت بقعة أرضية ألبني عليها منزال.
تخضعون يف هذه الحالة إلجراء التسجيل ،وتتوفرون عىل أجل  30يوما لتسجيل عقد متلك البقعة األرضية.
ويعترب أساس احتساب الرضيبة (رسوم التسجيل) هو مثن أو قيمة التملك املبينة يف العقد ،أما سعرها فهو السعر العادي
البالغ  % 6من مثن التملك أو % 4مع التزام املعني باألمر ببناء البقعة داخل أجل أقصاه  7سنوات ابتداء من تاريخ التملك،
ويتعني عليكم ،ضامنا لذلك ،أن تقدموا كفالة بنكية أو ترهنوا البقعة األرضية رهنا رسميا لفائدة الدولة .ويتوقف إرجاع
الكفالة البنكية ورفع اليد عن الرهن املذكورين عىل تقديم املعني باألمر لرخصة السكنى.

■■ .3.2إذا بنيت منزال أو قمت بتوسيع بناء أو أجريت عمليات ترميم عىل بناء ،والذي يتطلب
الحصول عىل رخصة للبناء.

الرسم املطبق عىل عمليات البناء يفرض عىل املستفيد من رخصة البناء ،وإذا تعلق األمر ببناء مسكن اجتامعي ،فإين أعفى
من هذا الرسم.
يحتسب الرسم استنادا إىل املساحة املغطاة باملرت املربع ،وتتغري تعريفته بالنسبة للمساكن الشخصية بني  20و  30درهام
للمرت املربع ،ويؤدى الرسم تلقائيا عند تسليم رخصة البناء.
ال تنسوا أنه قبل الرشوع يف أشغال البناء يجب تعليق مراجع رخصة البناء وتاريخ تسليمها.

■■ .4.2إذا قمت ببيع أسهم

إذا مل تتجاوز قيمة تفويت األسهم خالل السنة  30.000درهم فأنتم معفون من الرضيبة عىل األرباح الناتجة عن رؤوس
األموال املنقولة ،وكذا الشأن بالنسبة لعمليات التفويت التي تتم يف شكل هبات بني األصول و الفروع و بني األزواج و
اإلخوة و األخوات.
كام تعفى من الرضيبة املذكورة األرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة املحققة يف إطار مخطط االدخار يف األسهم (وهو
أحد املخططات التي متنح مبوجبها منافع رضيبية لفائدة عمليات ادخار الخواص).
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يتكون أساس الرضيبة من الفرق بني مثن التفويت مطروحة منه مصاريف التفويت ومثن التملك مضافة إليه مصاريف
التملك.
أما سعر الرضيبة فهو .%15

■■ .5.2إذا قبضت أجرا.

يجب التمييز بني األجر اإلجاميل و األجر الصايف املفروضة عليه الرضيبة و املرور من األول إىل الثاين يستوجب معاملة
رضيبية تسمح بخصم العنارص املعفاة.
 .1.5.2اإلعفاءات
يتعلق األمر بإعفاء :
التعويضات املرصوفة لتغطية الصوائر املدفوعة أثناء مزاولة الوظيفة رشيطة إثباتها ،ويتم احتساب هذه التعويضاتبشكل جزايف بسعر  20%يف حدود  30000درهم ،وبالنسبة لبعض الحاالت ميكن أن يرتفع هذا السعر إىل % 25و35
%و % 45عىل التوايل بالنسبة ملستخدمي الكازينوهات وعامل املطابع واملناجم والصحفيون و املحررون(.)...
أما بالنسبة ملستخدمي املالحة التجارية والصيد البحري فإن السعر املطبق هو 40%؛
 املبالغ املحجوزة ألجل تأسيس املعاشات أو رواتب التقاعد؛ االشرتاكات املدفوعة إىل هيئات االحتياط االجتامعي؛ حصة املأجورين يف أقساط التأمني الجامعي من مخاطر املرض و الوالدة و العجز والوفاة ؛ املبالغ املدفوعة لتسديد أصل و فوائد القروض املحصل عليها أو لتسديد تكلفة متلك سكن اجتامعي.و بالنسبة للمعاشات ورواتب التقاعد يطبق تخفيض جزايف نسبته  40%عىل األجر الخام.
 .2.5.2األساس املفروضة عليه الرضيبة
بعد إسقاط العنارص املعفاة املبينة أعاله ،يتبقى لدينا األجر الصايف الذي تفرض عليه الرضيبة بتطبيق الجدول التايل:
جدول أسعار الرضيبة عىل الدخل لسنة 2010
0
3000
8000
14000
17200
24000

مبلغ الخصم

0%
10%
20%
30%
34%
38%

السعر

أجزاء الدخل (بالدرهم)

 0إىل 30.000
 30001إىل 50.000
 50001إىل 60.000
 60001إىل 80.000
 80001إىل 180.000
ما زاد عىل 180.000

■■ .6.2إذا اشرتيت سيارة

إذا اشرتيت سيارة ألول مرة يتوجب عيل أوال أداء رسوم التسجيل وبعد ذلك أؤدي الرضيبة الخصوصية السنوية عىل
السيارات (ض.خ.س.س).
 .1.6.2اإلعفاءات
تعفى من رسوم التسجيل العربات املخصصة للنقل العمومي لألشخاص و العربات النفعية التي يزيد وزنها عىل  3أطنان
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وسيارات األجرة و الجرارات و سيارات اإلسعاف(.)...
 .2.6.2تسجيل السيارة ألول مرة
 .1.2.6.2الواجبات النسبية الواجب أداؤها تحتسب عىل النحو التايل:
السعر

قيمة العربة دون احتساب ض.ق.م (بالدرهم)

5%
10%
15%
20%

 400.000إىل 600.000
 600.001إىل 800.000
 800.001إىل 1.000.000
ما زاد عىل 1.000.000

بالنسبة للعربات التي تقل قيمتها عن  400.000درهم ،تخضع لتعريفة قدرها  300درهم (الواجب الثابت).
 .2.2.6.2الواجبات الثابتة
تضاف إىل الواجبات النسبية واجبات ثابتة تحتسب عىل النحو التايل بالنسبة لتسجيل العربة ألول مرة باملغرب.
 15حصانا جبائيا فأكرث
20.000

من  11إىل  14حصانا جبائيا
10.000

القوة الجبائية

من  8إىل  10أحصنة جبائية
4500

أقل من  8أحصنة جبائية
2500

صنف العربة
املبلغ بالدرهم

 .3.2.6.2الرضيبة الخصوصية السنوية عىل السيارات
وهي التي نسميها “فينييت” وهي رضيبة سنوية تؤدى عن الفرتة من فاتح ( )1يناير إىل ( )31دجنرب من كل سنة.
وتحتسب تعريفة هذه الرضيبة عىل النحو التايل:
 15حصانا جبائيا فأكرث
80003000650350
20.00060001500700

القوة الجبائية

من  11إىل  14حصانا جبائيا من  8إىل 10أحصنة جبائية أقل من  8أحصنة جبائية
العربات ذات محرك بنزين أو محرك هجني(*) (بالدرهم)
العربات ذات محرك كازوال (بالدرهم)

صنف العربة

ملحوظة :يف حالة اقتنائكم عربة خالل السنة ،فإنكم تؤدون الرضيبة عن املدة املتبقية من السنة ،أي ابتداء من شهر اقتناء
العربة إىل غاية  31دجنرب من السنة.
مثال :إذا اقتنيتم عربة ذات محرك بنزين بقوة  11حصانا جبائيا يف  5يونيو ، 2013فإنكم تؤدون برسم سنة  2013الحاصل
من .x7 /12 3000 :
يف حالة ضياع أو تلف وصل الرضيبة “فينييت” ميكنكم الحصول عىل نظري منه مقابل أدائكم مبلغا قدره 100درهم.
(*) السيارات ذات املحرك الهجني هي التي تعمل مبحركني البنزين والكهرباء

 .3كيف يتم الترصيح بالرضيبة ؟
منذ اإلصالح الرضيبي لسنة  ،1984أصبح النظام الرضيبي باملغرب نظاما إقراريا أي أنه ينبني عىل وجوب اإلدالء باإلقرار
(الترصيح) بالنسبة لغالبية الرضائب  :كالرضيبة عىل القيمة املضافة و الرضيبة عىل الرشكات و الرضيبة عىل الدخل و كذا
الشأن بالنسبة للجبايات املحلية سنة .2007
وهذه حالة الخواص املعنيني بوجوب اإلدالء بالترصيحات الرضيبية.
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■■ .1.3إذا اشرتيتم منزال.

تتوفرون عىل أجل  30يوما للقيام بتسجيل عقد متلك
املنزل ،وبعد ذلك تودعون نسخة من هذا العقد مع
أداء واجبات التسجيل عىل أساس قيمة التملك املبينة
يف العقد بنسبة  %4وإذا تعلق األمر بسكن اجتامعي
أو سكن منخفض القيمة فإن هذا السعر يكون هو
.% 3
ويعترب إجراء التسجيل إجباريا بالنسبة إليكم وذلك
حتى يتأىت لكم فيام بعد تقييد ملكية املنزل يف اسمكم
الخاص باملحافظة العقارية.
وإذا كان العقد محررا لدى موثق فإن هذا األخري هو

الذي يتكفل بإجراء التسجيل.
أما إذا متت العملية بعقد عريف فإنه يتوجب عليكم التوجه شخصيا إىل مصلحة الرضائب األقرب ملسكنكم للقيام بإجراء
التسجيل.
وبعد ذلك ،عليكم أن تودعوا ترصيحا بذلك وفق منوذج تعده اإلدارة بالنسبة لكل من رسم السكن و رسم الخدمات
الجامعية ،وذلك داخل أجل  30يوما املوالية لتاريخ التملك ،و من شأن هذا الترصيح إمكانية تحويل الرضيبة من إسم
إىل آخر ويعني ذلك تحيني الجذاذة الرضيبية ،حيث يقوم مفتش الرضائب بحذف إسم املالك السابق للمنزل وتحويله يف
اسمكم باعتباركم املالك الجديد ،ونتيجة لذلك يصبح كل من رسم السكن و رسم الخدمات الجامعية مفروضني يف اسمكم
الخاص.
و يف حالة شغور العقار يتعني عليكم ،بعد إثبات هذه الحالة ،أن تقوموا خالل شهر يناير بإيداع ترصيح بالشغور وفق
منوذج تقدمه اإلدارة الرضيبية.
وميكن إثبات حالة الشغور بأية وسيلة من وسائل اإلثبات  :كنزع عدادي املاء و الكهرباء و القيام بأشغال اإلصالح و الرتميم
و عرض العقار للكراء أو البيع(.)...

■■ .2.3إذا خصصتم منزلكم لغرض غري السكنى

يجب كذلك الترصيح بهذا التغيري خالل شهر يناير وذلك وفق منوذج للترصيح تعده اإلدارة.

■■ .3.3إذا أجرتم منزلكم

يتعلق األمر يف هذه الحالة مبداخيل اإليجار ،فبعد  31دجنرب وقبل فاتح ( )1مارس من السنة املوالية لعملية اإليجار ،يتعني
عليكم إيداع ترصيح سنوي مبداخيل الكراء التي حصلتم عليها طيلة السنة السابقة.
ويساوي الدخل الصايف املتأيت من اإليجار املبلغ اإلجاميل لألكرية املقبوضة بعد إسقاط  40%منه ،ويكون لكم الحق يف خصم
املبلغ الذي ميثل رسم الخدمات الجامعية إذا مل يكن املكرتي هو الذي يؤدي هذا الرسم.
ويجب ضم الدخل املتأيت من اإليجار إىل املداخيل األخرى التي قد تتوفرون عليها :كمداخيل األجور أو املداخيل املعتربة يف
حكمها و رواتب التقاعد و املداخيل املهنية ،و الترصيح بها داخل األجل املقرر.
وستتوصلون كذلك بإشعار يتعلق برسم الخدمات الجامعية يطبق بنسبة  % 10,5من املبلغ اإلجاميل السنوي لألكرية
املقبوضة.
ويجب إيداع الترصيح السالف الذكر لدى مصلحة الرضائب األقرب إىل مسكنكم.
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 .4أين وملن يتوجب عيل أداء الرضيبة؟
■■ .1.4الرضائب املحلية  :رسم السكن و رسم الخدمات الجامعية

يف حال توصلكم باإلشعار الرضيبي املتعلق برسم السكن أو رسم الخدمات الجامعية توجهوا إىل مصالح الخزينة العامة
األقرب ملحل سكناكم ،و تسمى هذه املصلحة “القباضة” ،حيث ميكن للملزم تسوية ديونه الرضيبية لدى قابض الحي
بالطرق التالية:
 بواسطة األداء نقدا ؛ بتسليم شيكات؛ -عن طريق تحويل الدين أو دفعه بالحساب الربيدي الجاري املفتوح باسم قابض الحي.

■■ .2.4األرباح العقارية

إذا رغبتم يف أداء الرضيبة عىل األرباح العقارية املفروضة
عليكم مبناسبة تفويت عقار إىل شخص آخر ،يتعني عليكم
التوجه إىل مكتب تحصيل الرضائب التابع للمديرية الجهوية
للرضائب املوجود يف دائرة اختصاصها العقار الذي تم تفويته،
مرفوقني بترصيحكم و بالوثائق املثبتة للتكاليف التي قد
تكونوا أديتموها بغرض إدخال تغيريات عىل العقار املفوت
أو أية تكاليف أخرى تتعلق بالصوائر املالية للقروض املحصل
عليها ألجل اقتناء هذا العقار.
وهناك مطبوع منوذجي معد لهذا الغرض يتعني عليكم تعبئته
وإرفاقه بجميع الوثائق املثبتة املشار إليها أعاله وإيداعه
لدى محصل إدارة الرضائب التابع ملصالح املديريات الجهوية
للرضائب.
ولكم الحق يف أن تطلبوا تسليمكم وصال بإيداع ترصيحكم الذي يجب اإلدالء به داخل أجل  30يوما املوايل لتاريخ البيع.
تجنبوا النصائح السيئة التي تؤدي بكم إىل متكني بعض األشخاص املخادعني من أموال يف مقابل تزويدكم بفاتورات الغاية
منها إثبات تكاليف مل تتحملوها يف الحقيقة ،وبتقدميكم لفاتورات من هذا القبيل تقحمون أنفسكم يف وضعيات ال تخلو
من خطورة وتتعرضون نتيجة لذلك لعقوبات جسيمة بل وملتابعات جنائية .ثم إن أداءكم لهذه الرضيبة ال يعني إطالقا
إقفال ملفكم الرضيبي ،إذ يجوز ملفتش الرضائب طيلة مدة أربع سنوات ،عدم املوافقة عىل املبلغ الذي رصحتم به ويف
هذه الحالة يوجه إليكم تبليغا يتضمن تصحيح مبلغ الرضيبة ،و تبعا لذلك يتعني عليكم اتباع اإلجراءات القانونية املعلن
عنها يف الفقرة املتعلقة بالتبليغات ،أما الطريقة الخاصة مبنازعة عمليات التصحيح فهي متضمنة بهذا الدليل ،هذا ومن
شأن تعميم النظام املرجعي ألمثان العقارات املعدة للسكن أن يؤدي إىل إقرار ضامنات كفيلة بعدم منازعة املبالغ املرصح
بها يف حالة مطابقتها أو تجاوزها للثمن الذي حددته اإلدارة ،بل وحتى هذا الثمن األخري ال يحول دون منازعتها من خالل
تقديم شكاية يف شأنها.
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■■ .3.4الرضيبة الخصوصية السنوية عىل السيارات (ض.خ.س.س)

أداء الرضيبة املفروضة عىل العربات السيارة يتم لدى مكاتب التحصيل التابعة ملختلف املديريات الجهوية للرضائب ،وقد
قررت اإلدارة الرضيبية ،بصفة استثنائية ،فتح عدد ال يستهان به من الشبابيك يف غضون شهري دجنرب ويناير من كل سنة
للقيام بهذه املهمة ،وإن عدم أدائكم لهذه الرضيبة قبل  31يناير من السنة يعرضكم لتطبيق فوائد عن التأخري وزيادة
نسبتها ، %10وتحسب فوائد التأخري مبقدار  %5بالنسبة للشهر األول من التأخري و %0,5عن كل شهر موايل .وعند توجهكم
لتسديد هذه الرضيبة يتعني عليكم اإلدالء بآخر وصل يثبت أداءها برسم السنة الفارطة.

 .5ماذا يتوجب فعله ملنازعة مبلغ الرضيبة؟
لكل مواطن الحق يف منازعة قرار اإلدارة الرضيبية،إذا ارتأى بأن حقوقه مل تتم مراعاتها.

■■ .1.5الشكاية

أول عمل يتعني القيام به يف حالة منازعتكم ملبلغ الرضيبة هو تحرير شكاية واضحة توجه إىل املديرية الجهوية للرضائب
تتضمن مجموع العنارص املبينة يف إشعاركم الرضيبي أو يف التبليغ املوجه إليكم من لدن اإلدارة الرضيبية ،ويتعني عليكم
تعزيز شكايتكم بتقديم مقارنة للقيمة الكرائية لعقاركم مع القيم الكرائية املتعلقة بعقارات مشابهة واقعة بحيكم وبيان
ملحتوى مسكنكم الرئييس أو الثانوي.

■■ .2.5آجال تقديم الشكاية

يجدر التنبيه إىل أن إيداع الشكايات يستوجب احرتام اآلجال التي حددتها املدونة العامة للرضائب .ومقارنة مع اآلجال
املقررة هناك أجل مدته  6أشهر يطبق يف الحالة التي يتم فيها األداء تلقائيا ،أما إذا كان األداء قدتم عن طريق الجدول فإن
األجل هو  6أشهر يطبق ابتداء من التاريخ املحدد لالستخالص.
كام يجب التنبيه إىل أن تقديم امللزم لشكايته ال يعني إحجامه عن األداء ،فالرضيبة يجب أداؤها أوال و بعد ذلك ميكن
تقديم الشكاية (املادة  235من م.ع.ض).

 .6ما العمل إذا مل أوافق عىل قرار اإلدارة الرضيبية؟
■■ .1.6الطعن أمام اللجان ،كيف ؟ وأين؟

فتحت املدونة العامة للرضائب الباب أمام املواطنني ملنازعة أسس الرضائب املفروضة عليهم ،واملبالغ املحجوزة من أجورهم
أو األمثان املبينة يف عقودهم واتفاقاتهم ،فإذا الحظ املواطن بأن املبالغ املطالب بأدائها ال تنبني عىل أساس صحيح أو أنها
ال تعكس الحقيقة ،جاز له ،إثر توصله بعدم موافقة مفتش الرضائب عىل العنارص املتضمنة بشكايته،اللجوء إىل اللجنة
املحلية لتقدير الرضيبة ،و له أجل  30يوما لتقديم مطالبته أمام هذه اللجنة بعد توصله برسالة التبليغ من لدن املفتش،
وهذا األخري يتلقى املطالبات املقرر توجيهها إىل اللجنة املحلية لتقدير الرضيبة ،وله أجل  4أشهر إليداعها لدى هذه اللجنة.
وتستمع اللجنة املحلية إىل ممثل امللزم بالرضيبة إذا طلب هذا األخري ذلك أو إذا ارتأت بأن حضوره رضوري ،وميكن لهذه
اللجان اتخاذ قرارات نهائية إذا كانت امللفات املعروضة عليها تتعلق بالرضيبة عىل الدخل املفروضة عىل األرباح العقارية
أو بواجبات التسجيل إذا كان مبلغ الواجبات األصلية (أي دون اعتبار زيادات التأخري أو غريها) يقل عن  50.000درهم،
غري أنه بوسعكم منازعة القرارات النهائية للجنة املحلية لتقدير الرضيبة أمام املحاكم.
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كام أن لكم دامئا إمكانية منازعة قرارات اللجنة املحلية املذكورة إذا مل تكن نهائية أمام اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون
املتعلقة بالرضيبة التي يوجد مقرها بالرباط ،وتبت هذه اللجنة عموما يف امللفات املهمة التي تخص الرشكات و امللزمني
الذين ال ميكن ترتيبهم يف صنف الخواص.

■■ .2.6الطعن القضايئ

ميكن للملزم دامئا اللجوء إىل املحاكم اإلدارية املختصة قصد منازعة قرارات اإلدارة الرضيبية وحتى قرارات اللجان املحلية
و اللجنة الوطنية للرضيبة ،غري أنه يجدر التوضيح بأنه ال يجوز يف آن واحد اللجوء إىل اللجان الرضيبية املذكورة وتقديم
طعن قضايئ ،بل يجب عىل امللزم اتباع إجراءات املنازعة مرحلة مرحلة كام هو منصوص عليه يف املدونة
العامة للرضائب ،وميكن رفع النزاع أمام املحكمة باتباع مسطرتني ،تتعلق األوىل مببارشة املراقبة الرضيبية وبعد فحص
امللف من لدن اللجان الرضيبية ،فيام تبارش الثانية عىل إثر تقديم شكاية .و إذا كان األجل املقرر بالنسبة للمسطرة األوىل
الذي يتعني احرتامه هو  60يوما من تبليغ مقررات اللجان الرضيبية ،فإن األجل املقرر بالنسبة للمسطرة الثانية و املتعلق
بالشكايات ال يتجاوز  30يوما من تبليغ قرار اإلدارة الرضيبية.
وحيث أنه يصعب دامئا الحرص عىل مراعاة اآلجال املقررة ،فال ترتددوا يف استعامل أية وسيلة ممكنة للتواصل مع إدارة
الرضائب لتفادي تجاوز هذه اآلجال.
تطبق القرارات القضائية عىل اإلدارة و عىل امللزمني عىل حد سواء.

 .7ما الذي يتوجب فعله للحصول عىل شهادة رضيبية؟
يوجد داخل كل مديرية جهوية أو إقليمية للرضائب ،مكتبا لالستقبال مهمته تزويدكم بكافة املعلومات املتعلقة باإلجراءات
الواجب اتباعها قصد الحصول عىل شهادة رضيبية.
وهذه هي الشهادات الرضيبية املطلوبة أكرث من طرف امللزمني الخواص لقضاء أغراضهم:

■■ .1.7شهادة عدم الخضوع لرسم السكن ورسم الخدمات الجامعية

هذه الشهادة تخول امللزم الحق يف االستفادة من منافع تتجىل بالخصوص يف امتالك سكن اقتصادي واجتامعي .أما منوذج
هذه الشهادة فيحمل الرمز التايل “ “ AAP009F-15Iبالفرنسية ،فيام يحمل النموذج العريب الرمز التايلAAP009A-”:
.”15I

■■ .2.7شهادة الخضوع لرسم السكن ورسم الخدمات الجامعية

عىل عكس الشهادة السابقة تشري هذه الشهادة إىل أن الشخص املعني يؤدي الرضائب املتعلقة بالعقار الذي يشغله كسكنى
رئيسية أو ثانوية أو يؤجره .وال تعد هذه الشهادة حجة قاطعة المتالك العقار إال أنه ميكن اعتبارها مبثابة “بداية حجة “.
منوذج 1-13-AAP130 :

■■ .3.7شهادة اإليجار وشهادة القيمة الكرائية

تطلب هذه الشهادة من لدن املكرتي ألجل قضاء أغراض إدارية أو مهنية.
منوذج AAP020F-071 :و AAP030F-071
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■■ .4.7شهادة تثبت أداء الرضائب و الرسوم املفروضة عىل العقار موضوع التفويت و املعرب عنها ب
“اإلبراء الرضيبي”

يجب توجيهه طلب الحصول عىل هذه الشهادة إىل القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة وليس إىل مصلحة الرضائب
التابعة للمديرية العامة للرضائب.
وال ينبغي أن تتعدى مدة تسليم هذه الشهادة  96ساعة عىل أكرث تقدير.

■■ .5.7شهادات أخرى

هناك شهادات مل توضع لها مناذج خاصة بسبب قلة الطلب عليها ،وتسلم هذه الشهادات إىل امللزم الذي يتعني عليه أن
يوضح يف طلبه و بكل دقة نوع الشهادة املطلوبة و الغرض منها و الوجهة املعنية بها.

 .8آجال تسليم الشهادات
بالنسبة لغالبية الشهادات يكون أجل تسليمها هو  48ساعة رشيطة أن يكون طلبها محددا بشكل صحيح ومرفقا بالوثائق
املثبتة املطلوبة ألجلها .وبالنسبة للشهادة املتعلقة “باإلبراء الرضيبي” التي تثبت بأن امللزم يف وضعية رضيبية منتظمة إن
عىل مستوى الترصيحات أو عىل مستوى األداءات املتعلقة بالعقار الذي وقع تفويته ،فإن أجل تسليمها ال ينبغي أن يتعدى
 96ساعة عىل أكرث تقدير ،كام سبقت اإلشارة إىل ذلك يف املقطع  4 7-أعاله ،علام بأن طلب شهادة اإلبراء الرضيبي يجب
توجيهه إىل القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة كام هو مذكور بنفس املقطع.

 .9هل تحيط إدارة الرضائب املواطن علام باملهام التي تقوم بها ؟ كيف ذلك؟
■■ .1.9التقرير السنوي

يعترب التقرير السنوي وسيلة ناجعة إلبراز املهام التي تقوم بها اإلدارة الرضيبية ،ويتيح هذا التقرير للقارئ إمكانية تتبع
عمليات تحصيل الرضائب ومن ثم مشاركة مختلف الفئات االجتامعية يف الجهود املبذولة لإلسهام يف أعباء األمة ،كام يبني
التقرير الوسائل التي تتوفر عليها اإلدارة عىل مستوى ميزانيتها و مواردها البرشية ،وبوسع امللزمني الذين يرغبون يف ذلك
اإلطالع عىل محتويات التقرير السنوي لقراءة املعلومة واستعاملها وفق مصالحهم،كام ميكن لجمعيات املجتمع املدين و
األحزاب السياسية أن تجد ضمن هذه الوثيقة مجموعة من املعلومات التي من شأنها مساعدتها عىل تأطري املواطنني
واقرتاح تدابري يف مجال العدالة الرضيبية بغرض تعزيز مبدأ املساواة أمام الرضيبة املنصوص عليه دستوريا.

■■ .2.9استقصاء حول رضا امللزمني عن عمل اإلدارة الرضيبية.

قامت اإلدارة الرضيبية سنة  2013بإجراء عمليات استقصاء تهم رشكاء اإلدارة من جهة وامللزمني بالرضيبة من جهة أخرى،
والغرض من عمليات االستقصاء هذه اختبار مدى تقدير هؤالء وتقييمهم للعمل الذي تضطلع به اإلدارة
الرضيبية وإىل أي حد هم راضون عنه .ولتكريس هذا اإلجراء وتعزيزه أكرث كان البد من إرشاك املواطنني بإعطائهم تقييام
صادقا لعمل اإلدارة ،وحتى تكون عمليات االستقصاء أكرث نزاهة ومصداقية يجب مبارشتها من طرف جهات تكون محايدة
ومستقلة من قبيل جمعية املجتمع املدين بواسطة مكتب للدراسات أو من لدن فرقة خاصة أو مراكز البحث ،وذلك من
خالل وضع منهجية علمية لقياس درجة الرضا لدى امللزمني بالرضيبة ورشكاء اإلدارة عىل حد سواء.
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■■ .3.9تقرير النفقات الجبائية

تتقدم الحكومة كل سنة إىل نواب األمة بتقرير حول النفقات الجبائية ،ويعد هذا التقرير جزءا من مجموعة تقارير ترفق
مبرشوع القانون املايل ،وهذا ما يتيح للنواب و املستشارين من خالل قراءة محتوى التقرير اإلطالع عىل مجموع “املكاسب
الضائعة” من ميزانية الدولة يف امليدان الرضيبي .والحقيقة أن هذه النفقات هي مبثابة إعفاءات أو تخفيضات يف األسعار
الرضيبية ترمي أساسا إىل تشجيع الفاعلني يف قطاع معني عىل االستثامر واملساهمة يف خلق السياسات العمومية ،وتدرج
يف املحاسبة كل سنة القرارات التي تقيض بإعفاء املداخيل الفالحية وتخفيض األسعار يف القطاع الصناعي وتشجيع بعض
النشاطات االجتامعية ،وذلك لقياس الجهود التي تبذلها الدولة من أجل النهوض بقطاع اإلنتاج وإنشاء املقاولة والبحث يف
قطاع املناجم واإلنعاش العقاري.
وباملغرب يقترص تقرير النفقات الجبائية عىل تقديم أرقام عن كل قطاع من قطاعات النشاط ،دون إعطاء أي تحليل لألثر
الناجم عن الجهد الذي تبذله الدولة باسم املواطنني قصد بلوغ األهداف املحددة بالنسبة لكل سياسة عمومية.
إن الفاعلني املتحدين للمجتمع املدين مدعوون إىل إعداد برامج للمطالب وجعلها ضمن أولوياتهم ألن الغاية منها
تعزيز الشفافية املالية ،ثم إن تقييم النفقات الجبائية يجب أن ميتد ليشمل من جهة تقييم األثر االقتصادي واالجتامعي
لالستثناءات الرضيبية ،ومن جهة أخرى تقييم اإلعانات العمومية املبارشة (اإلعانات املالية) وذلك من أجل اعتامد منهجية
شاملة ومتكاملة.

 .10كيف تترصف اإلدارة الرضيبية ملحاربة املامرسات السيئة ؟
■■ .1.10محاربة الغش

إلدارة الرضائب الحق يف القيام كل سنة بإحصاء
العقارات.
وهكذا يقوم مفتش الرضائب مرفوقا مبساعد
لعون السلطة أو ممثل املصالح الرضيبية التابعة
للجامعة ،بالتأكد من وجود عقار مبني وما إذا كان
مشغوال أم غري مشغول ،مخصصا للسكنى الرئيسية
أو الثانوية أو معدا لغرض مهني ،وبعد أن يقدم
مفتش الرضائب بطاقة مزاولته ملهمته يتحرى عن
هوية املالك أو شاغل العقار و يعمل عىل جمع كافة
املعلومات الالزمة لتأسيس الرضيبة ،كام يجوز له
مامرسة حق االطالع حتى يتمكن من الحصول عىل
معلومات صحيحة ومالمئة.
ومن مصلحة مالك العقار أو شاغله التعاون بكل شفافية مع مفتش الرضائب وذلك لتفادي األخطاء التي قد تكون سببا
يف إخضاعه لرضائب خاطئة أو رضائب إضافية .وللمواطن كذلك الحق يف االطالع عىل املحارض املتعلقة بإقفال عمليات
اإلحصاء ،وذلك ملساعدته عىل إجراء مقارنة بني القيمة الكرائية املعتمدة لشقته و القيمة الكرائية املتعلقة مبساكن مشابهة
لها بالحي ،وذلك طبقا للفصل  27من الدستور الصادر سنة  ،2011وبالفعل فاملحارض املذكورة ترسم بتفصيل بيانات القيم
الكرائية املعتمدة عىل أساس متوسط أكرية العقارات املشابهة املتواجدة بنفس الحي.
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■■ .2.10العقوبات الرضيبية املقررة ملحاربة الغش.

يرتتب عن عدم اإلدالء بالترصيح أو إيداعه خارج األجل القانوين أو عن القيام بتصحيح أساس الرضيبة ،تطبيق زيادة قدرها
 % 15مع حد أدناه  500درهم ،هذا برصف النظر عن تطبيق زيادة  %10املطبقة بسبب عدم أداء الرضيبة أو عدم كفاية
مبلغها و فوائد التأخري مبقدار  5 %بالنسبة للشهر األول من التأخري و  % 0,5بالنسبة للشهور املوالية.
ويف حالة ثبوت سوء نية امللزم ،ميكن أن تصل نسبة الزيادة إىل  % 100ويقع عىل إدارة الرضائب عبء إثبات سوء النية.
كام أنه يف حالة رفض تزويد اإلدارة الرضيبية باملعلومات املطلوبة فإن الهيئة أو الهيئات الرافضة تتعرض لتطبيق غرامة
قدرها  500درهم وغرامة مالية مبلغها  100درهم عن كل يوم مع حد أقصاه 1000درهم.
تجدر اإلشارة إىل أنه إذا كانت هذه العقوبات باهظة بالنسبة للملزمني ذوي الدخل املحدود ،فإن األمر ليس كذلك بالنسبة
للملزمني امليسورين الذين يتوفرون عىل قدرات كافية لألداء .وهذا اإلجراء يعترب غري عادل إذ من شأنه اإلخالل باملبدأ
األسايس للعدالة الرضيبية الذي نص الفصل  39من الدستور عىل تكريسه.

■■ .3.10العقوبات الجنائية

تم التنصيص عىل هذه العقوبات ضمن أحكام كل من املادة  138من القانون رقم  06-47املتعلق بجبايات الجامعات
املحلية واملادة  192من املدونة العامة للرضائب.
وتقدر الغرامة مببلغ يرتاوح مابني  5000و  50.000درهم ،إال أنه يف حالة العود للمخالفة يتعرض املخالف ،زيادة عىل
الغرامة املذكورة ،لعقوبة سجنية ترتاوح مدتها مابني شهر واحد وثالثة أشهر.

■■ .4.10تدابري ملحاربة التملص الرضيبي

بالنسبة ملحاربة التملص الرضيبي انصبت اإلجراءات املعتمدة بالخصوص
عىل تبسيط املساطر وتوضيح املقتضيات الرضيبية والتسيري األمثل لعمليات
التحقيق.

■■ .5.10تدابري ملحاربة الرشوة

تتوفر اإلدارة الرضيبية ،إن عىل املستوى املركزي أو عىل املستوى الجهوي،
عىل مصالح جهوية لإلفتحاص والتفتيش ،كام أن تحسني املصالح املكلفة
باالستقبال وتطوير الشفافية ساهام بنجاعة يف خلق محيط يتسم بالحزم
والرصامة ضد الرشوة ،إال أن الدور الفعال للمواطن الذي يرفض التعاطي مع
هذه اآلفة يعد كذلك من األهمية مبكان ،فاملواطن الصالح ال ينبغي له أن
يرتدد يف اإلبالغ عن جميع الترصفات واملحاوالت التعسفية التي قد يعاينها
بخصوص هذه الظاهرة ،عىل أنه يف املقابل ال بد من االعرتاف بأن هناك
إرادات ونوايا حسنة تتعاون فيام بينها من أجل الرقي باإلدارة الرضيبية حتى
يتأىت لها متكني املواطنني من خدمات ذات جودة.
ويف هذا املضامر تقوم إدارة الرضائب بني الحني واآلخر باستطالع رأي املواطنني الذين يتعني عليهم التحيل بالشجاعة و
املوضوعية دون تخوف أو تردد حتى ميكنهم اإلجابة بكل صدق عىل استامرة األسئلة امللقاة عليهم بخصوص هذه العملية
التي يتوخى منها تحسني جودة الخدمات من خالل االستامع إىل آراء املواطنني .ومن جهة أخرى ،قامت “ترانسربانيس
املغرب “ منذ سنة  2009بإحداث “مركز املساعدة ضد الرشوة “ (م.م.ض.ر) بالرباط ،هذا املركز الذي كرس عمله من جهة
ملساعدة ضحايا الرشوة والشهود الذين يعاينوها بأنفسهم ،ومن جهة أخرى الستقبال املواطنني وتوجيههم ومساعدتهم
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وتلقي شكاياتهم ودراستها ،وتتجىل مهام املركز بالخصوص فيام ييل:
 تزويد املشتكني بالنصح واإلرشاد حول االختيارات القانونية واإلدارية املناسبة وتحديد املشكل القانوين الذي تضمنتهالشكاية ،مع تحليل مظاهر القوة والضعف وتوضيح العنارص اإلضافية التي من شأنها تدعيم ملف القضية ؛
 مساعدة املشتكني عىل تحرير الشكايات يف مواجهة الهيئات املعنية ؛ التكفل يف بعض الحاالت بوضع الشكايات لدى السلطات املختصة وتتبعها ،إذا كان “ مركز املساعدة ضد الرشوة “يتوفر عىل أدلة من شأنها إثبات وجود الرشوة أو انعدام الشفافية.
ولتوسيع التواجد الرتايب للمركز ،قامت “ترانسربانيس املغرب “ ابتداء من شهر يوليوز  ،2011بإحداث مركز ثان للمساعدة
ضد الرشوة مبدينة فاس ومركز ثالث مبدينة الناضور ،والغاية من هذه املبادرة من جهة تعزيز سياسة القرب بالنسبة
لألشخاص ضحايا الرشوة أو الشهود الذين عاينوا هذه الظاهرة واستقبالهم ،ومن جهة أخرى دعم مقاومة املواطنني لهذه
اآلفة وتشجيعهم عىل محاربتها وشد الخناق عىل مامرسيها فال ترتددوا يف االتصال بهذا املركز إما مبارشة بالعناوين التالية :
 الرباط  28 :زنقة أم الربيع ،أكدال. فاس  45 :شارع الحسن الثاين – الطابق األول ،الشقة رقم .304 الناضور  34 :شارع طوكيو – الطابق األول الشقة رقم .1أو عرب الهاتف أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين:
الرباط :الهاتف + 212537683906 / + 212537778001
الفاكس + 212537683682 :
الرقم اإلقتصادي 0801007676 :
الربيد االلكرتوينcaiac@teransparencymaroc.ma :
فاس  :الهاتف + 212535941916:
الفاكس+ 212535944594 :
الرقم االقتصادي0801002323 :
الربيد االلكرتوينcaiacfes@transparencymaroc.ma :
الناضور :الهاتف + 212536336612 :
الفاكس + 212536337020 :
الرقم االقتصادي0801004646 :
الربيد اإللكرتوينcaiacnador@transparencymaroc.ma :

 .11كيف ميكن التأكد من تخصيص الرضيبة لتغطية اإلنفاق العمومي ؟
■■ .1.11القانون املايل للسنة

تعترب الرضيبة املورد الرئييس لتمويل ميزانية الدولة .وال ميكن للمرشع التصديق عىل النفقات التي سيتم إقرارها خالل
السنة دون تصويت الربملان مسبقا عىل املقتضيات الرضيبية للسنة ،ومبجرد املرور من هذه املرحلة يعطي املرشع موافقته
عىل تعبئة املوارد الالزمة وتخصيص أظرفة مالية لتمكني الحكومة من القيام بإنفاق املال العام ،ويكون التصويت عىل الجزء
األول من امليزانية أول عمل يتعني عىل الربملانيني القيام به إن عىل مستوى لجنة املالية أو فيام بعد بالجلسة العمومية.
فممثيل األمة إذن (من نواب ومستشارين) هم الذين يتعني عليهم السهر عىل تخصيص املوارد الرضيبية لتغطية النفقات
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األساسية لسري املرافق العمومية.
وعىل الصعيد املحيل ،يتعني عىل املواطنني أن يكونوا عىل علم تام بحقوقهم وأن ميارسوا حق الولوج إىل املعلومة و يطالبوا
املنتخبني املحليني بالتقارير والوثائق املتعلقة بالنفقات املحلية ،إذ من شأن هذا السلوك اإليجايب ظهور ومنو روابط جديدة
من الشفافية والثقة بني املواطنني واملنتخبني املحليني.

■■ .2.11جمعيات املجتمع املدين

يتجىل حضور هذه الجمعيات أكرث فأكرث يف تتبع الشأن املايل العمومي ،وقد عمل الدستور عىل فتح باب املبادرة يف املجال
الترشيعي بالنسبة للمجتمع املدين من خالل الفصل  14الذي ينص عىل أنه “للمواطنات واملواطنني ضمن رشوط وكيفيات
يحددها قانون تنظيمي ،الحق يف تقديم ملتمسات يف مجال الترشيع “ وسيتم توضيح اإلجراءات بالنسبة للمقرتحات
الترشيعية وحق تقديم العرائض .فاملال العمومي أصبح مجاال يسرتعي اهتامم الفاعلني االجتامعيني ،ويف هذا الصدد تقدمت
الجمعيات بعدة دعاوى أمام املحاكم لفضح املامرسات املخلة بأخالقيات املهنة يف مجال املوارد والنفقات العمومية ،وميكن
أن تتعلق املبادرة يف املجال الترشيعي باملقتضيات الجبائية ،وستكون الجمعيات مدعوة العتامد منهجية لتتبع املامرسة
الرضيبية وتكوين طاقات لالقرتاحات يف العمل الترشيعي بغية إقرار النفقات واملوارد العمومية .وتجدر اإلشارة إىل أن
الجامعات املحلية تستفيد هي أيضا من موارد رضيبية يتم تحويلها من امليزانية العامة للدولة إىل امليزانيات املحلية،
ويتجسد ذلك بالخصوص يف الرضيبة عىل القيمة املضافة التي تحول نسبة % 30من مردودها إىل الجامعات القروية
والحرضية ،يف حني أن هذه الرضيبة يؤديها الفقري والغني ،الطفل والبالغ ،الجنني والشيخ بل وحتى املرىض عند استهالكهم
لألدوية املفروضة عليها الرضيبة بسعر .%7
يتعني إذن عىل املواطنني أن يكونوا عىل وعي تام بأن الرضيبة تعترب حقا وواجبا يف نفس الوقت ،وميكن القول بأنه من غري
الرضيبة ،تكون الحياة االجتامعية تقريبا مستحيلة.
هذا ومن شأن السلوك اإليجايب للمواطنني أن يسمح بتتبع ومراقبة إنفاق الرضيبة املجباة ،إذ أن األمر ال يتطلب فقط إجبار
كل مواطن عىل اإلسهام بصورة عادلة يف التكاليف والنفقات العمومية ،بل يتعني أيضا رصف هذه النفقات بطريقة شفافة
ووفقا للسياسات العامة املحلية و /أو الوطنية تكون مطابقة للحاجيات الجامعية ذات األولوية ومحددة وفقا لإلجراءات
التي تعمل عىل تكريس املبادئ األساسية للدميقراطية ولدولة الحق والقانون.
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ملحق :معلومات تتعلق مبكاتب االستقبال
املصلحة
الدار البيضاء  :املديرية الجهوية

العنوان
 6شارع الراشدي

الدار البيضاء :املديرية اإلقليمية لألشخاص املعنويني لجنوب الدار البيضاء ،واملديرية زنقة سيدي الخدير
اإلقليمية لألشخاص الطبيعيني لعني الشق الحي الحسني

املسؤول
....................

هاتف 05.22.22.41.13 : 1
هاتف 05.22.26.19.22 : 2

عبد العزيز باهوجابور

هاتف 05.22.89.82.43 :

الدار البيضاء :املديرية اإلقليمية لألشخاص الطبيعيني لعني السبع الحي املحمدي
وسيدي الربنويص زناتة.

 16زنقة ديبريين

الدار البيضاء  :املديرية اإلقليمية لألشخاص الطبيعيني ابن مسيك سيدي عثامن.

زنقة  ،12حي السالمة 1

عمر تامانت

الدار البيضاء  :املديرية اإلقليمية لألشخاص املعنويني لشامل الدار البيضاء

شارع ليث بن عطية ،حي
القدس  -الربنويص

مصطفى زين الدين

الدار البيضاء  :املديرية اإلقليمية لألشخاص املعنويني للدار البيضاء املركز

 24شارع إبراهيم الروداين

ادريس الكييش

الدار البيضاء  :املديرية اإلقليمية لألشخاص الطبيعيني للفداء رشق املعاريف،
واملديرية اإلقليمية لألشخاص الطبيعيني ألنفا

 12زنقة مستغانم

خليل سوروري

الرباط

شارع الحسن الثاين زنقة
تشاد – ص -ب 1009

فوزية ملنيعي

الجديدة

زنقة الفارايب

تاشفني روحاين

فاس

زنقة السودان
 A43ص ب :

مليكة حياين عمراين

مراكش

تاركا -طريق السويهلة

أحمد باج

املحمدية

زاوية شارع عبد املومن وزنقة
مليلية

سمري بنجلون

املديرية اإلقليمية لألشخاص الطبيعيني
للصخريات – متارة

.........

سمري سنجاري
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مراجع االتصال

عبد الحق أفالح

هاتف 05.22.31.18.25 :
بريد إلكرتوين
a.afallah@tax.gov.ma
هاتف 05.22.38.91.16 :
بريد إلكرتوين
a.tamant@tax.gov.ma
هاتف05.22.73.04.84 :
بريد إلكرتوين :
m.zineddine@tax.gov.ma
هاتف 1:05.22.27.16.2 1
هاتف 05.22.27.16.22: 2
بريد إلكرتوين :
d.elkaichi@tax.gov.ma
هاتف05.22.27.83.58: 1
هاتف05.22.22.25.12: 2
بريد إلكرتوين :
k.sorouri@tax.gov.ma
هاتف05.37.27.70.52: 1
هاتف 05.37.27.70.54: 2
بريد إلكرتوين :
f.lamnii@tax.gov.ma
بريد إلكرتوين :
t.rouhani@tax.gov.ma
هاتف05.35.62.33.56: 1
هاتف05.35.62.61.11: 2
بريد إلكرتوين :
m.hayaniamerani@tax.gov.
ma
هاتف 05.24.49.05.07:
فاكس 05.24.49.13.71:
بريد إلكرتوين :
a.baj@tax.gov.ma
هاتف 05.23.32.21.99: 1
هاتف 05.23.32.25.73: 2
بريد إلكرتوين:
s.benjelloune@tax.gov.ma
هاتف 05.37.61.84.90:
بريد إلكرتوين:
s.sanjari@tax.gov.ma

املديرية اإلقليمية لألشخاص الطبيعيني لسال

الحي اإلداري ،حي املليك
املحافظة العقارية
سال الجديدة

أمينة املتوكل

طنجة

زنقة أيب جرير الطربي

برشى لزرق

القنيطرة

زاوية زنقة ابن البنا والقادسية أمينة ملسف

أكادير

ص.ب  16مجمع الداخلة
شارع الحسن األول

وجدة

عامرة الرضائب
شارع محمد الدرفويف
ص.ب 720

شادية السنتييس

لحسن بشريي

سطات

شارع الزرقطوين
حي السامعلة،
ص.ب 610

شكيب خلوق

تطوان

شارع الحسن الثاين
ص.ب 69

لطيفة الزرهوين

بني مالل

شارع بريوت ،الحي اإلداري

فاطمة أزهار

الناضور

الحي اإلداري عامرة املالية

حسن بنبوشتة

آسفي (مكتب االستقبال)

عبد الصمد بنمباركة

هاتف 05.37.53.05.27: 1
هاتف 05.37.53.05.30: 2
بريد إلكرتوين :
a.elmoutawakil@tax.gov.
ma
هاتف 05.39.94.09.80: 1
هاتف05.39.94.02.85: 2
بريد إلكرتوين :
b.lazrak@tax.gov.ma
هاتف 05.37.37.99.10: 1
هاتف 05.37.37.47.76 /80 : 2
بريد إلكرتوين:
a.lamsaf@tax.gov.ma
هاتف 05.28.23.30.50: 1
هاتف 05.28.23.31.20 : 2
بريد إلكرتوين :
c.sentissi@tax.gov.ma
هاتف 05.36.68.41.85 :1
هاتف 05.36.70.43.62 : 2
بريد الكرتوين:
l.bachiri@tax.gov.ma
هاتف05.23.40.35.68 :1
هاتف 05.23.40.30.95: 2
بريد إلكرتوين:
c.khalloq@tax.gov.ma
هاتف 05.39.96.20.36 :1
هاتف 05.39.96.68.14 :2
بريد إلكرتوين:
l.zerhouni@tax.gov.ma
هاتف 05.23.48.24.62:
بريد إلكرتوين:
f.azhar@tax.gov.ma
هاتف 05.36.33.78.63: 1
هاتف 05.36.60.61.42 : 2
بريد إلكرتوين:
h.benbouchta@tax.gov.ma
هاتف05.24.62.23.40 :
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قاموس املصطلحات
إسقاط  :جزء من املادة الرضيبية املعفى من الرضيبة ،ويسمح اإلسقاط بصورة جزافية أو نسبية بتخفيض أساس الرضيبة.
وقد أقرت العديد من الدول تطبيق إسقاطات عن األشخاص املكفولني برسم الرضيبة عىل الدخل.
مسايرة التحصيل  :عملية تسمح للمحاسبني العموميني ،يف حالة عدم قيام امللزم بالرضيبة داخل اآلجال املقررة بتسديد
مجموع ديونه الرضيبية ،مبتابعة التحصيل الجربي للرضائب املفروضة من قبل تبعا لنوع الرضائب ،وذلك بواسطة إشعار
بالتحصيل يوجه إىل امللزم املعني.
تحيني (القيم الكرائية)  :عملية يتم من خاللها مواكبة تطور سوق اإليجار .وتبارش هذه العملية عادة كل ثالث سنوات
وذلك بأن تطبق عىل القيم الكرائية املعتمدة أساسا للرضيبة العقارية للممتلكات املبنية وغري املبنية كام تم تحديدها
يف آخر مراجعة عامة ،معامالت جزافية من شأنها وضع بيان واضح لتطور األكرية منذ القيام بهذه املراجعة .والغاية من
هذه العملية ،وعىل املدى الطويل ،تفادي تفكيك أسس الرضيبة بشكل كبري ،ومن غري اللجوء يف غالب األحيان إىل عمليات
جسيمة ومكلفة التي يتطلبها القيام باملراجعة العامة.
اإلدارة الرضيبية :تعبري عام يعني بشكل غري محدود املصالح اإلدارية التي تشارك يف وعاء الرضيبة (تأسيسها) ومراقبتها
وتحصيلها.
التخفيف الرضيبي :يسمح هذا اإلجراء ،اعتبارا ألسباب مختلفة اقتصادية واجتامعية وثقافية ،بتخفيض العبء الرضيبي
الذي يثقل كاهل بعض امللزمني أو فئات امللزمني .ويطبق التخفيف الرضيبي إما بصورة تلقائية (مثال :خصم بعض التكاليف
املتعلقة بالسكنى الرئيسية من الربح الذي يحصل عليه أصحاب األمالك والخاضع للرضيبة عىل الدخل) أو يطبق بالنسبة
لكل حالة عىل حدة بعد املوافقة عليه.
الغرامة الرضيبية :وهي عقوبة زجرية اعتادت اإلدارة عىل فرضها مبارشة دون تدخل القايض ،وتطبق عادة بالنسبة
للرضائب غري املبارشة وتكتيس يف آن واحد طابعا رادعا وطابعا للتعويض املدين .وفيام يتعلق بالرضائب األخرى تفرض
الغرامة يف الحاالت التالية  - :عدم اإلدالء بوثيقة أو التأخر يف اإلدالء بها - ،اإلغفاالت أو املعلومات غري الصحيحة التي
تكتشف ضمن الوثائق املقدمة ،وتطبق الغرامة من لدن أعوان الرضائب ،وعىل العكس من ذلك ال يجوز لإلدارة أن تقر
من تلقاء نفسها غرامات رضيبية أخرى ألن هذا التدبري هو من اختصاص املحاكم الجنحية التي لها الصالحية لإلعالن عنها
(املخالفات املتعلقة بصناعة الكحول وبيعه وتداوله).
ودية (مسطرة)  :إجراء الغاية منه تقديم الحامية للملزم وهو إجراء تنص عليه االتفاقيات الجبائية الدولية ويتم اعتامده
مبوجب اتفاق ودي بغية تذليل الصعوبات املتعلقة بوضعيات مختلفة تتوالها اإلدارات الرضيبية ،وهي إجراءات مستقلة
عن نظرية دعاوى القانون الداخيل .وميكن للملزم أن يلجأ إليها أو يعفى منها وأن يقبل أو يرفض الحل املقرتح من طرف
اإلدارتني إذا توصلت هاتان األخريتان إىل اتفاق بينهام ،وذلك عىل الرغم من أن املسطرة غالبا ما تكون بطيئة وال ميكن
بلوغها يف كثري من األحيان.
العفو الرضيبي أو الجمريك  :إجراء الغاية منه العمل يف وقت الحق عىل محو املخالفات الرضيبية والجمركية ،وهو يشكل
حافزا بالنسبة للملزمني حتى يكونوا يف وضعية صحيحة تجاه القانون الرضيبي من غري أن يشكل موقفهم السابق عارضا
ضدهم ،والواقع أن استعامل العفو كوسيلة غري مبارشة ملحاربة الغش الرضيبي أصبح يتضاءل أكرث فأكرث.
قديم (مسكن) :مسكن تم بناؤه منذ أكرث من خمس عرشة سنة.
السنوية  1- :يقال بأن الرضيبة سنوية إذا كانت فرتتها مسندة إىل السنة بكاملها 2- .هي مبدأ تفرض وفقه الرضيبة عن
السنة بكاملها وذلك تبعا للوقائع املوجودة يف أول يوم من سنة فرض الرضيبة( .مثال بالنسبة لرسم السكن أو الرسوم
العقارية ،فإن التغيريات التي تطرأ بعد فاتح يناير من سنة فرض الرضيبة ال تؤخذ بعني االعتبار).
الشقة :الشقة وحدة سكنية تحتوي عىل عدد معني من الغرف وتوجد داخل عامرة جامعية غالبا ما تكون باملدينة.
 32دليل املواطن يف مجال الرضائب

االستئناف  :هي إمكانية تتاح لكل من امللزم واإلدارة لتأجيل قرار املحكمة التي تبت ابتدائيا يف القضية وعرضه عىل
محكمة تبت يف األمر استئنافيا .ويف مجال الرضائب يبارش االستئناف فيام يتعلق بالرضائب التي تنظر فيها املحاكم اإلدارية
(كالرضائب املبارشة والرضائب عىل رقم املعامالت) ،أمام إحدى محاكم االستئناف اإلدارية ،أما فيام يخص الرضائب التي
تنظر فيها املحاكم القضائية فليس هناك مجال لالستئناف عىل اإلطالق ،والطعن الوحيد الذي يظل ممكنا يف هذه الحالة
هو النقض.
فصل من جدول املكلفني :وهو عنرص من جداول املكلفني يتمكن محاسبو الخزينة بواسطته من تأمني تحصيل الرضائب
املبارشة ،ويكون متصال بامللزم مادام خاضعا للرضيبة وبواسطته ميكن التعرف عىل أساس الرضيبة ومبلغها.
الوعاء - 1 :هو مجموعة من القواعد تطبق عىل عمليات منجزة وذلك بغرض الحصول عىل العنارص الواجب إخضاعها
للرضيبة (كالربح ورقم املعامالت والقيم التجارية والقيم الكرائية والدخل.).....
 2هو كذلك عنرص يعتمد الحتساب الرضيبة التي تطبق عليها فيام بعد تعريفة أو جداول الرضيبة .وهو مرادف ملصطلح“األساس “.
الخاضع للرضيبة :تعبري يستعمل لتعيني امللزمني الخاضعني للرضائب غري املبارشة أو للرضائب عىل رقم املعامالت .ففي
مجال الرضائب غري املبارشة يعترب الخاضع للرضيبة الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يتعني عليه اإلدالء بترصيح رضيبي
ألجل مزاولة نشاط مهني (صانعو املرشوبات ،املقاولون يف الفرجات )....ويف مجال الرضائب املفروضة عىل رقم املعامالت
يعترب خاضعا للرضيبة جميع األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين يقومون بصورة مستقلة وبصفة اعتيادية أو طارئة،
بعمليات لتسليم سلع أو تقديم خدمات تدخل ضمن النشاط االقتصادي.
مساعدة امللزم  1- :وهي عون تقدمه اإلدارة الرضيبية للملزم يف إطار برامجها الهادفة إىل تحسني عالقاتها مع العموم،
وهذه املساعدة التي تتجىل يف إحداث خاليا لالستقبال ومراكز لتقديم املعلومات ونرش املطويات تبدو أكرث جدوى خصوصا
عند تقديم الترصيحات املتعلقة باملداخيل وتوجيه اإلشعارات الرضيبية.
 2هي كذلك عون يتجىل يف تزويد امللزمني بنصائح وإرشادات تتعلق بالرضائب.املساعدة التقنية  :تضع اإلدارة الرضيبية رهن إشارة مراكز وجمعيات التدبري املعتمدة عونا إداريا ليساعدها يف إنجاز املهام
املوكولة إليها فيام يتعلق بتقديم النصح واملساعدة لفائدة أعضائها.
اإلخضاع للرضيبة :هي عملية مفادها إخضاع الشخص الطبيعي أو املعنوي للرضيبة ،وهذا التعبري يستعمل بالخصوص فيام
يتعلق بالرضائب عىل رقم املعامالت والواجبات غري املبارشة.
الغرامة التهديدية  :وتطبق مبقدار نقدي عىل أساس مبلغ معني عن كل يوم من التأخري يقرره القايض يف مواجهة املدين
الذي يبدي عنادا يف الوفاء بدينه ،وتطبق هذه الغرامة يف املجال الرضيبي يف حالة رفض تقديم السجالت واملستندات
املحاسبية.
الشهادة  :وهي وثيقة يتم تسليمها بغرض إثبات بعض املعلومات ،وتكون ملزمة للشخص الذي يقوم بتسليمها ،وقد نص
املرشع عىل أن هناك عددا من الشهادات يتعني عىل التجار تسليمها إىل زبنائهم الستعاملها كوثائق مثبتة تجاه اإلدارة
الرضيبية ،وهي عىل سبيل املثال:
 الشهادة الواجب توجيهيها إىل املمولني لالستفادة من نظام الرضيبة عىل القيمة املضافة (ض.ق.م) املقرر ألجلعمليات التصدير ؛
 الشهادة الواجب تسليمها من لدن املشرتين وأصحاب العموالت الخاضعني ل(ض.ق.م) إىل املستغلني الفالحينياملستفيدين من اإلرجاع الجزايف ؛
 شهادة املزارع البائع بالنسبة الحتكار النبيذ.استقاللية القانون الرضيبي  :يتضمن القانون الرضيبي جملة من القواعد الخاصة إضافة إىل متيز مصادره و مصطلحاته
ومقاصده بطبيعة خاصة ،وعالوة عىل ذلك قد يحدث أن يعمل املرشع يف املجال الرضيبي عىل استبعاد بعض التعاريف
القانونية الرصفة وذلك حتى يؤخذ بعني االعتبار الواقع االقتصادي أو االجتامعي .غري أن هذه االستقاللية أصبحت تتقلص
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من لدن بعض الفاعلني لتكتيس خصوصية أي نظام قانوين ،وبالفعل فنظرا لغياب نص رضيبي يعمل عىل ابطالها ،فإن
التصورات القانونية التقليدية تظل مطبقة يف املجال الرضيبي ،ويتعني مقاربة هذا املفهوم من مفهوم واقعية القانون
الرضيبي.
اإلشعارات  :وهي وثائق تبعث إىل امللزمني من قبل اإلدارة الرضيبية قصد تبليغهم مبرحلة مهمة من املسطرة ،ومن هذه
اإلشعارات هناك إشعارات رضيبية وأخرى إنذارية وإشعارات بالتحصيل وبالزيارة وأخرى تتعلق بالوضعية والفحص.
اإلشعار الرضيبي  :يعد هذا اإلشعار يف مجال الرضائب املبارشة ،الوثيقة الشخصية التي تقوم اإلدارة بواسطتها بإخطار امللزم
مبا يتوجب عليه أداؤه وتاريخ وضع الرضيبة للتحصيل والتاريخ املحدد لألداء وإذا كان الشخص غري خاضع للرضيبة ومع
ذلك يديل بالترصيح املتعلق باملداخيل تسلم إليه شهادة بعدم الخضوع للرضيبة ،وتستعمل هذه الشهادة كوثيقة إثبات
لالستفادة من منافع اجتامعية عند االقتضاء.
إشعار الغري الحائز  :وهو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بإجبار الغري الذي يحوز أمواال عائدة للملزم (كاملشغل واملؤجر
واملوثق والبنك والزبون وغريهم )...بأن يدفع له املبالغ التي يحوزها قصد تسوية جميع أو بعض الرضائب املستحقة عليه.
وإذا مل ميتثل الغري لطلب املحاسب يصبح مسؤوال شخصيا عن أداء الرضائب املطالب بها من أمواله ،ويخول ‘’ إشعار الغري
الحائز “ الخزينة حقا حرصيا بالنسبة للمبالغ املقبوضة ميكن االحتجاج به يف مواجهة الدائنني اآلخرين املحتملني.
إشعار بإجراء الفحص  :إن املراقبة الرضيبية يف عني املكان (كفحص املحاسبة أو الفحص املضاد للوضعية الجبائية الشخصية)
ال ميكن مبارشتها دون إخبار امللزم وذلك إما بواسطة رسالة أو (إذا تعلق األمر مبراقبة طارئة) بتسليمه إشعارا بهذه املراقبة
ويجب أن يتضمن اإلشعار السنوات املقرر فحصها والرضائب املعنية وكذا اإلشارة إىل أن أنه ميكن للملزم حضور عملية
الفحص عن طريق مجلس من اختياره مع بيان اليوم والساعة املقررين ألول زيارة يقوم بها العون املحقق ،كام يتضمن
اإلشعار تعيني الرؤساء اإلداريني لهذا العون الذين ميكن أن يطلب امللزم تدخلهم يف حالة وجود صعوبات جمة.
اإليجار (حق اإليجار)  :وهو حق عيني يتعلق بإيجار العقارت املخصصة للسكن وينشأ هذا الحق عند إبرام عقد إيجار
ملدة محددة .ويطبق حق اإليجار مبجرد ما يرتتب عن عملية الكراء إبرام عقد حقيقي لإليجار أو حتى مجرد إيجار بطريقة
شفوية ،ويقدم العقد كل سنة مشفوع بترصيح خاص يتضمن مجموع األكرية املقبوضة ،ويقع العبء الفعيل لحق اإليجار
مبدئيا عىل عاتق املكرتي بينام يتجىل دور املالك يف جباية الرضيبة.
أما عمليات الكراء املتعلقة باملحالت املهنية الخاضعة للرضيبة عىل القيمة املضافة فهي مستثناة من نطاق تطبيق حق
اإليجار.
جدول األسعار الرضيبية :وهو جدول يتضمن مجموع األسعار املطبقة عىل األساس املفروضة عليه الرضيبة ألجل تحديد
مبلغ الدين الرضيبي للملزم .ويحدد جدول حساب الرضيبة عىل الدخل كل سنة مبقتىض القانون املايل.
األساس املفروضة عليه الرضيبة  :وهو العنرص الذي يعتمد لحساب الرضيبة والذي يطبق عليه سعر الرضيبة املبني يف
جدول األسعار الرضيبية وميكن أن يكون األساس  - :عنرصا طبيعيا  :كاألفراد (الرضيبة عىل رأس املال) أو السيارة (الرضيبة
التفاضلية عىل العربات) أو كمية الكحول الخالص (الواجبات غري املبارشة املفروضة عىل املرشوبات الكحولية)...
عنرصا نقديا  :مبلغ رأس املال (الدخل الصايف ،الربح ،رقم املعامالت ،القيمة الكرائية )....ويجوز لإلدارة إما أن تقوم بتقدير
األساس املفروضة عليه الرضيبة وإما أن تطلب من امللزم أو الغري الترصيح به.
األموال املفروضة عليها الرضيبة :وهي العقارات املبنية أو غري املبنية والحقوق العينية املتعلقة بالعقارات أو املنقوالت
التي تشكل وعاءا للرضيبة أو الرسم.مثال - :رسم السكن ،رسم الخدمات الجامعية ،الرضيبة عىل األرايض غري املبنية-:
واجب تحويل ملكية منقوالت بعوض.
مسح املمتلكات  1- :إجراء يتعلق بإحصاء املمتلكات العقارية والبحث عن مالكها املفرتضني أو الحقيقيني والتعرف عىل
حدودها وعىل قيمها الكرائية التي تدخل يف تحديد وعاء الرضيبة العقارية .ويضاف إىل الدور األصيل للرضائب دور قانوين
وعقاري يتجىل يف إقامة قرينة للملكية وتكوين أساس لسياسة عقارية.
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· سجل مسح املمتلكات الذي يعدد بالنسبة لكل مالك قامئة العقارات التي ميلكها داخل الجامعة مع محتوياتها
وتقييمها.
· تصميم املسح الذي يرسم بشكل بياين املجال الرتايب للجامعة مع كل التفاصيل املتعلقة بتجزئته يف صورة أمالك أو
أراض زراعية.
· لوائح التقسيم التي تشكل مفتاح التصميم (تعيني املسح ،العنوان ،املحتوى ،بيان عملية التحويل والتغيري).
 3مصالح إدارية ملحقة بإدارة الرضائب (املديرية العامة للرضائب) مهمتها إعداد املستندات املتعلقة مبسح املمتلكاتوتحيينها.
القدرة التكليفية  :وهي الحد األقىص الذي ميكن أن يتحمله امللزم من العبء الرضيبي ،ويتم تقديرها كذلك عىل مستوى
األمة .أما حدود االقتطاعات املمكن مبارشتها فتحددها طبيعة وأهمية العنارص املعتمدة أساسا لفرض الرضيبة.
الطاقة الرضيبية  :وهو إجراء منسوب إىل الشخص امللزم حتى يكون مسؤوال أمام اإلدارة الرضيبية.
رأس املال (الرضيبة عىل  )-تعترب مبثابة رضائب عىل رأس املال باملعنى الضيق للكلمة الرضائب املتعلقة بالذمة املالية التي
متثل مجموع أصول امللزم بالرضيبة بعد طرح خصومه .ومبعنى أوسع هي الرضائب التي يتوخى منها ضبط الدخل من
خالل الذمة املالية للملزم ،ومثال ذلك :الرضائب العقارية التي تسمح بفرض الرضيبة عىل العقار من خالل املبلغ الحقيقي
أو الوهمي املتأىت من هذا العقار.
جدول الرضائب :يستعمل هذا التعبري أحيانا لتعيني امللف الوحيد للملزم ،الذي يتوىل تدبريه مركز الرضائب التابع له موطنه.
شهادة التخفيض :كل تخفيض تم إقراره إما بناء عىل طلب امللزم أو بصورة تلقائية من قبل مدير املصالح الرضيبية أو وزير
املالية أو القضاء اإلداري ،يكون موضوع إصدار شهادة توجه إىل املحاسب العمومي املختص.
شهادة أداء أو عدم أداء الرضيبة :وهي مبثابة نظري لإلشعار املتعلق بفرض الرضيبة أو عدم فرض الرضيبة عىل الدخل أو
عىل الرضائب املبارشة املحلية والذي يسلمه محاسبو الخزينة بطلب من امللزمني بالرضيبة.
نطاق تطبيق الرضيبة :ويشمل مجموع العقارات والعمليات والنشاطات وكذا الحاالت التي يطبق عليها اإلجراء الرضيبي.
التحمالت العائلية  :يجوز للمرشع يف مجال الرضيبة عىل الدخل ،استخدام تقنيات مختلفة حتى تؤخد التحمالت العائلية
بعني االعتبار.
أما األشخاص املكفولني فهم يف األصل و يف أغلب الحاالت األطفال والزوجة وبصورة استثنائية األصول أو أشخاص آخرين،
ويكون من حق امللزم الذي يكفل هؤالء األشخاص الحق يف االستفادة من إسقاطات جزافية أو استعامل حصة عائلية من
شأنها تخفيف تصاعدية الرضيبة.
املدونة العامة للرضائب :وهي مصنف يتضمن مجموع املقتضيات الرضيبية الترشيعية منها و التنظيمية ،فالقواعد املتعلقة
مبادة من املواد القانونية يتم جمعها يف مستند واحد ،مع ترتيبها ضمن أبواب وعناوين وترقيمها ترقيام تسلسليا ،وهذه
الوثيقة تسمى “املدونة”.
اإلطالع (حق  )-يسمح حق اإلطالع لإلدارة بالتعرف لدى الغري عىل الوثائق املفيدة لتأسيس الرضيبة ومراقبتها وتحصيلها،
وال ميكن مبارشة هذا الحق إال بالنسبة لألشخاص املنصوص عليهم حرصيا يف القانون .واألصل أن األمر يتعلق بأشخاص
يتوفرون عىل صفة تاجر وأصحاب بعض املهن غري التجارية واملزارعني واإلدارات واملقاوالت العمومية واملؤسسات الخاضعة
ملراقبة السلطة اإلدارية والهيئات التي تدفع أجورا أو توزع أمواال وتقوم بعمليات عقارية أو عمليات تأمني تكون خاضعة
لحق اإلطالع.
ويبارش هذا الحق يف عني املكان بعد إخطار املعني باألمر بذلك بواسطة إشعار بالزيارة الذي يعترب مجرد إعالم يختلف عن
حق إجراء الفحص الذي يتطلب تحليال مدققا للمحاسبة فيام يتعلق بالترصيحات.
التواطؤ  :وهو ترصف له ارتباط وثيق باملسؤولية الجنائية للشخص الذي مل يكن يف الحقيقة هو املرتكب الرئييس للمخالفة
الرضيبية أو الجمركية .فالشخص املتواطئ يف إحدى عمليات الغش الذي كان موضوع اتهام نهايئ ميكن أن يكون متضامنا مع
املرتكب الرئييس للمخالفة يف أداء الرضيبة أو الواجبات املتملص من أدائها وكذا العقوبات املالية املتعلقة بها ،وتستهدف
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هذه العقوبة بالخصوص ممتهني املحاسبة أو األعوان العموميني واإلداريني .أما
فيام يتعلق باملشاركة غري املبارشة فإن التواطؤ الذي ورد تعريفه أعاله (موائد ونوادي القامر و مستودعات املواد الخفية
وتزوير الترصيح مبحصول النبيذ) ،يعاقب عليه بتطبيق جزاءات عىل املرتكب الرئييس للمخالفة.
املصادرة  :وهي إحدى العقوبات املفروضة عىل مخالفة الترشيع املتعلق بالواجبات غري املبارشة أو الواجبات الجمركية،
وتطبق بصفة عامة عىل املواد املحرمة (كحول ،تبغ) وميكن أن تكون املصادرة فعلية بحيث تفيض إىل إجبار املخالف أن
يؤدي للخزينة مبلغا ماليا ميثل القيمة التقديرية للمواد املحرمة أو التي كانت موضوع املخالفة .ويف املجال الجمريك تنصب
املصادرة يف الغالب عىل البضائع إال أنها ميكن أن تشمل وسائل النقل املستعملة يف عمليات الغش.
املوافقة عىل الرضيبة :وهو مبدأ يتعني مبقتضاه إقرار الرضيبة من طرف الربملان مبوجب قانون ويسمح بتحصيلها كل سنة
بعد التصويت عىل امليزانية .مثال نجد يف بريطانيا أن اإلرادة التي عرب عنها الربملان الربيطاين لقبول الفكرة القاضية برضورة
اجتامع املؤسسات الربيطانية والدميقراطية البريطانيا العظمى للتصويت عىل الرضيبة ،تعود يف األصل إىل القرن الثامن
عرش .أما يف فرنسا فإن مبدأ املوافقة الشعبية عىل الرضيبة تم تبنيه مع قيام الثورة الفرنسية.
تحفظي (إجراءات تحفظية)  :تدبري يتخذه املحاسب العمومي بغية الحفاظ عىل إمكانية استخالص الدين الرضيبي .وميكن
اتخاذ تدابري من هذا النوع مببادرة من املحاسب العمومي عندما يتبني بأن املدين بالرضيبة يسعى إىل إظهار إعساره املايل،
وهذه الضامنات تكتيس شكل الحجز الوقايئ للمنقوالت وتقييد الرهن الحيازي عىل أصل تجاري أو رهن قضايئ مؤقت عىل
عقارات .ويطلب الرتخيص بتكوين هذه الضامنات تبعا ملبلغ الدين إما من قايض التحقيق أو من رئيس املحكمة العليا،
وميكن للمحاسب أيضا املطالبة بضامنات دون رخصة قضائية مسبقة بالنسبة للديون الرضيبية املنازع فيها عن طريق
الشكاية يف حالة املوافقة عىل إرجاء أداء الديون.
ويتعني عىل املحاسب املسؤول عن عملية االستخالص تقدير ما إذا أمكنه إعفاء امللزمني من رضورة تكوين الضامنات إذا
تبني له بأنهم قادرين عىل األداء.
الشكايات الرضيبية  :تتمحور هذه الشكايات حول منازعة الرضائب املوضوعة للتحصيل وتقدم من طرف امللزمني سواء
أمام السلطات اإلدارية أو أمام السلطات املختصة ،ويكون موضوع الشكايات املقدمة إما طلب تصحيح األخطاء املرتكبة
يف وعاء الرضائب أو يف حسابها وإما طلب االستفادة من حق يخوله القانون .وقبل مبارشة أية دعوى أمام املحكمة يتعني
عىل امللزمني أن يوجهوا شكاية مسبقة إىل اإلدارة ،وتشمل منازعة الرضائب كذلك قرارات تخفيض الرضيبة بصورة تلقائية
املتخذة من طرف اإلدارة إما مببادرة خاصة منها أو بناء عىل طلب الخاضعني للرضيبة قصد تصحيح األخطاء املرتكبة عىل
حساب هؤالء .وتشمل املنازعات يف األخري الطعون املخولة للملزمني يف حالة وجود صعوبات مالية جسيمة ألجل االستفادة
من تخفيضات كلية أو جزئية من الرضائب املبارشة.
املتعارضة( :املسطرة  )-وهي إجراء عادي لتصحيح الرضيبة يتميز بحوار بني امللزم واإلدارة ويقع عىل اإلدارة خالله عبء
إقامة الحجة .وتطبق هذه املسطرة يف حالة مراعاة امللزم لواجباته املتعلقة بالترصيح واملحاسبة ،ويرشع يف تطبيقها عن
طريق إرسال تبليغ بإجراء التصحيحات يتضمن رشحا وتعليال للتغيريات التي تعتزم اإلدارة إدخالها عىل ترصيحات امللزم
ولهذا األخري أجل  30يوما لتقديم مالحظاته ،ثم تجبيه اإلدارة عىل هذه املالحظات ،ويف هذه املرحلة يجوز للطرفني رفع
األمر إىل اللجنة اإلقليمية داخل أجل جديد ال يتعدى  30يوما.
عقوبة الحبس  :تطبق يف حق كل شخص بالغ مل يقم بأداء واجباته املالية تجاه الخزينة العامة .وال تطبق عقوبة الحبس
يف غالب األحيان إال بصورة استثنائية يف مجال استخالص الرضائب ،ويعلن عن هذه العقوبة من طرف محاكم االستئناف
التابعة للقضاء اإلداري عىل إثر شكاية تتقدم بها اإلدارة يف حالة ماإذا كان امللزم املفروضة عليه الرضيبة تلقائيا يقوم
باستمرار بتغيري موطنه أو مسكنه قصد التهرب من أداء الرضيبة .ويجوز للمحكمة الجنحية التي تصدر أحكاما بعقوبة
جنائية بسبب الغش الرضيبي يف مواجهة مسريي الرشكة ،أن تقرر كذلك تطبيق العقوبة الحبسية.
امللزم بالرضيبة :وهو كل شخص ملزم بأداء املساهامت والرضائب والواجبات أو الرسوم التي يسمح القانون باستخالصها.و
األصل أن هذا التعبري كان يطبق عىل كل شخص يتعني عليه دفع مساهمة مبارشة .أما اليوم فيفضل استعامله يف حال
تحصيل الرضيبة عن طريق الجدول.
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املساهمة  :مصطلح يطابق عبارة الرضيبة أو الرسم ،ويرجع استعامل هذا التعبري أو ذاك تبعا للتسمية التي يعتمدها
املرشع.
املراقبة الرضيبية  :عملية تتوالها إدارة الرضائب وتتجىل يف الفحص البعدي لترصيحات امللزمني .وتعد املراقبة الرضيبية
املقابل الرضوري لنظام اإلقرار(الترصيح) ،وهي تسمح مبعاقبة عمليات الغش وتصحيح األخطاء التي يرتكبها امللزمون ،كام
أن للمراقبة أثر رادع ،فمن الناحية العملية تتجىل بالنسبة لإلدارة يف معاينة تناسق الترصيحات ومقارنتها مع املحاسبة ومع
وثائق اإلثبات وكذا مع الواقع االقتصادي واملايل واملادي .وملبارشة عملية املراقبة بفرنسا مثال تتوفر اإلدارة الرضيبية لهذا
البلد عىل حق اإلطالع وطلب معلومات توضيحية أو إثباتية وعىل سلطة القيام بالفحص ،فعمل اإلدارة يف هذا املجال يؤطره
القانون مبا فيه الكفاية هذا القانون الذي يقر ضامنات حقيقية لصالح امللزم بالرضيبة يف كل مرحلة من مراحل املسطرة.
املراقبة عرب الوثائق  :وذلك من خالل معاينة ما إذا كان هناك تناسق بني مختلف الترصيحات التي يقدمها امللزم من جهة،
وبني املعلومات املتلقاة من الغري من جهة أخرى ،و عند االقتضاء ميتد األمر إىل طلب معلومات يوجه إىل امللزم بالرضيبة،
وتعاين الوثائق من لدن مأمور الرضائب ومبكتبه دون االنتقال إىل عني املكان ،ويرتتب عن اإلغفاالت و البيانات غري
الصحيحة التي يتم اكتشافها ضمن الوثائق من خالل هذه املعاينة تبليغ املعني باألمر بإجراء عمليات التصحيح.
الرضائب غري املستخلصة :وهي الحالة التي يتعذر فيها تحصيل الرضائب من طرف املأمور املكلف بالتحصيل ،وتحدث هذه
الحالة عندما يطرأ تغيري ملحوظ وتدين يف ثروة امللزم بالرضيبة أو يف حالته منذ الوقت الذي كان يخضع فيه للرضيبة إىل
الوقت الذي أصبح فيه غري قادر عىل األداء،ويجوز ملحاسبي الخزينة يف مثل هذه الحالة ان يطلبوا من اإلدارة املوافقة عىل
عدم إمكانية استخالص هذه الرضائب.
املدين بالرضيبة :وهو الشخص الذي يتوجب عليه أداء الرضيبة،واملدين بصفة عامة هو الذي تفرض الرضيبة يف إسمه ،إال
أنه يف بعض الحاالت ميكن أن يكون املدين شخصا آخر .مثال يف مجال حق اإليجار يعترب املستأجر مسؤوال تضامنيا عن أداء
الرضيبة املفروضة يف إسم املؤجر.
إلغاء الرضيبة :القرارات التي تتخذها اإلدارة الرضيبية لفائدة امللزمني عىل إثر تقديم شكايات أو طلبات عىل وجه
اإلحسان،ميكن اعتبارها مبثابة تخفيضات أو إرجاع للواجبات أو تخل عن رضائب أو عقوبات ،ففي كل هذه الحاالت يكون
هناك إلغاء للرضيبة لفائدة امللزم إما بصفة كلية أو جزئية.
اإلقرار(نظام  :)-وهي طريقة لفرض الرضيبة بناء عىل العنارص املرصح بها من طرف امللزم ،و هذه الطريقة ،املعمول بها يف
أنظمة الدول التي بلغ املستوى الثقايف لرعاياها قدرا كافيا ،تحل محل األنظمة األخرى التي تفرتض بأن اإلدارة تتوىل بنفسها
إحصاء املادة الرضيبية قبل فرض الرضيبة ،وبالنسبة للرضائب الحديثة فإن النظام الوحيد املعتمد يأخذ بعني االعتبار
العنارص املعقدة املتخذة أساسا لحساب الرضيبة ،وتعترب املراقبة البعدية رضورية يف هذا املجال للحفاظ عىل درجة كافية
ملصداقية الترصيحات.
الترصيح بالتأسيس :يتعني عىل الرشكات و املؤسسات الخاضعة للرضيبة عىل الرشكات أن توجه إىل اإلدارة الرضيبية ترصيحا
بالتأسيس وذلك خالل الشهر املوايل لتأسيسها ،كام يتعني عليها أن ترصح بنفس الطريقة بالتغيريات الطارئة عىل العنوان
التجاري و الشكل القانوين للرشكة.
الترصيح مبداخيل القيم املنقولة :يتعني عىل املؤسسات التي تدفع مداخيل متأتية من القيم املنقولة أن تديل كل سنة
بترصيح يتضمن املبالغ املدفوعة برسم السنة السابقة عن كل مستفيد ،مع اإلشارة عند االقتضاء إىل التخفيضات الرضيبية
واالقتطاعات اإلجبارية واملداخيل املعفاة ،وتوجه نسخة من الترصيح إىل كل مستفيد بالنسبة للعنارص التي تخصه.
تخفيض :وهو تخفيض يبارش من مبلغ الرضيبة بغية تقليص أثره بالنسبة لصغار امللزمني ،والغاية من هذا التدبري الحد من
آثار ارتفاع الرضيبة عىل هؤالء.
أجل الترصيح :جميع الترصيحات الرضيبية يجب إيداعها قبل انرصام بعض التواريخ املحددة .وعند تجاوز هذا األجل
يتعرض امللزم بعد محاوالت لحثه عىل الوفاء بهذا االلتزام وبعد إنذاره ،إىل تطبيق عقوبات ويف بعض الحاالت إىل فرض
الرضيبة عليه تلقائيا بناء عىل أسس تحددها اإلدارة من تلقاء نفسها.
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أجل األداء :ميكن للملزم الذي يجد نفسه يف وضعية مالية صعبة ،أن يطلب منحه آجاال ألداء الرضيبة ،و الواقع أن هذه
اآلجال هي مجرد تأجيل للرضيبة الواجبة ويعترب منحها سلوك إداري من جانب واحد هو املحاسب العمومي املسؤول عن
االستخالص الذي ميكنه طلب ضامنات ألجل ذلك.
أجل الشكاية :الشكايات التي يتعني عىل امللزمني توجيهها إىل مصلحة الرضائب قبل عرضها عىل القضاء املختص،يجب
تقدميها ،تحت طائلة عدم قبولها نهائيا ،داخل اآلجال املحددة قانونا ،و من بني هذه اآلجال هناك أجل عام ينقيض يف 31
دجنرب من السنة املوالية إما لسنة وضع جدول الرضيبة لالستخالص بالنسبة للرضائب املبارشة أو للسنة التي تم فيها التبليغ
القايض بوضع الرضيبة للتحصيل بالنسبة للرضائب األخرى.
أجل املراجعة :وهو األجل الذي ميكن لإلدارة خالله تصحيح األخطاء أو عمليات الغش املرتكبة من طرف امللزمني ،وبعد
انرصام هذا األجل تصبح املخالفات املرتكبة متقادمة ،علام بأن التقادم العادي يف املجال الرضيبي مدته أربع ( )4سنوات.
جنحة الغش الرضيبي :بعض عمليات الغش الرضيبي تشكل جنحا تعاقب عليها املحاكم الجنحية ،وهناك جنح عامة للغش
الرضيبي وجنح خاصة.
طلب املعلومات :تطلب اإلدارة من امللزم بالرضيبة بواسطة الربيد تزويدها باملعلومات الالزمة التي من شأنها ضبط ملفه
الرضيبي بكامل الدقة ،وعدم جواب امللزم عىل هذا الطلب ال يفيض إىل تطبيق الرضيبة عليه تلقائيا ،إال أنه إذا ظلت هناك
نقط بدون توضيح ،جاز لإلدارة عند االقتضاء الرشوع يف مسطرة رضيبية تكون أكرث إجبارا.
طلب عىل وجه اإلحسان :وهو طلب يلتمس فيه امللزم تخفيف الرضائب املستحقة عليه لكن ليس استنادا إىل وجود أخطاء
بها وإمنا لعدم قدرته عىل تسوية دينه الرضيبي ،اعتبارا لوضعيته املالية الصعبة أو للفقر الذي يعاين منه .وتخفيف الرضيبة
عىل وجه اإلحسان غري ممكن يف مجال الرضيبة عىل القيمة املضافة ألن الخاضع لهذه الرضيبة ال يتحمل مبلغها مبارشة
وإمنا يتجىل دوره يف جبايتها من املستهلك ودفعها للخزينة.
وشاية مجهولة :وهي إبالغ معلومات إىل علم اإلدارة من لدن شخص ال يريد اإلفصاح عن هويته .وال ميكن اعتبار الوشاية
املجهولة كأساس لشبهة الغش الرضيبي.
النفقات الجبائية :ظهر هذا التصور حديثا يف العديد من الدول (الواليات املتحدة األمريكية ،أملانيا ،اململكة املتحدة،
فرنسا).وموضوعه من حيث خسارة املوارد الجبائية ،هو تقدير كلفة املقتضيات الرضيبية االستثنائية باألرقام أي مختلف
التخفيضات املمنوحة ،وذلك بغية تقويم وضعية امليزانية .ويبدو أن لهذه التخفيضات الرضيبية نفس األثر كام هو الشأن
بالنسبة للمساعدة املالية املمنوحة للمستفيد مبارشة ،وميكن أن تكتيس النفقات الجبائية أشكاال جد مختلفة وهي:
اإلعفاء الكيل أو الجزيئ من الرضيبة ،خفض األسعار الرضيبية ،تخفيض أساس الرضيبة ،التخفيض من الرضيبة .فالنفقات
الجبائية إذن يصعب تعريفها و حرصها وعىل الرغم من عدم كفايتها فإن األمر يستدعي إعداد الئحة
لها تسمح ببيان كلفة املقتضيات االستثنائية املمنوحة وبالتايل القيام بصفة دورية بفحص انتقادي لجدواها وفعاليتها.
إسقاط الرضيبة :ويعني حذف الرضيبة املفروضة عادة عىل أحد املنتجات لصالح بعض فئات امللزمني ،فبالنسبة للرضيبة
الداخلية عىل املنتجات النفطية مثال يستفيد سائقو سيارات األجرة “طاكيس” من إسقاط الرضيبة بالنسبة لحصة من
الوقود ،وتستعمل عبارة “إسقاط” يف هذا املجال مكان عبارة “خصم”.
مدير الرضائب :هو موظف يتوىل إدارة املصالح الرضيبية تكون عىل العموم مصالح إقليمية ،ويجدر التمييز فيام يتعلق
باختصاص املديرية العامة للرضائب بني:
 1املدير العام للرضائب الذي توجد تحت سلطته مصالح ذات طبيعة جهوية متخصصة يف مجال املراقبة الرضيبيةوالنشاطات العقارية واملعالجة املعلوماتية والتكوين املهني ،وتعمل هذه املصالح بتفويض من املدير العام للرضائب
عىل تنسيق وانسجام مديريات املصالح الرضيبية للمقاطعات التابعة لدائرتها الرتابية.
 2مدير املصالح الجبائية الذي يتوىل إدارة مجموع املصالح الرضيبية املوجودة باملقاطعة ،واعتبارا لألهمية التييكتسيها هذا األخري فهو يزاول وظائف القيادة إما مبفرده أو مبساعدة مدير مقاطعة أو مديرين اثنني ،ويوجد تحت
السلطة املبارشة لكل مدير من مديري املصالح الجبائية عددا من املديرين اإلقليميني للرضائب يكونون مسؤولني
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داخل مديرية إقليمية وظيفية.
املديرية العامة للرضائب( :م.ع.ض) :وهي إدارة منبثقة عن اندماج اإلدارات الثالثة القدمية (الرضائب املبارشة والتسجيل
والرضائب غري املبارشة) التي يتجىل دورها عموما يف تأسيس ومراقبة واستخالص الرضائب املفروضة لحساب الدولة
والجامعات املحلية وكذا الرسوم التي تجبى لصالح مختلف الهيئات العمومية.
و لإلشارة فاملديرية العامة للرضائب ال تنفرد وحدها بهذه املهمة ،فاملحاسبة العمومية تتوىل استخالص الحصة الرئيسية من
الرضائب املبارشة فيام تعمل املصالح الجمركية عىل تحصيل الواجبات املستحقة مبناسبة عبور البضائع للحدود .ويف نطاق
متديد مهمتها العامة تعمل املديرية العامة للرضائب عىل مسك سجل ملسح املمتلكات وتقييم العقارات والحقوق العقارية
أو األصل التجاري وإدارة أمالك الدولة وتحويل العقارات وتطبيق بعض الترشيعات ذات الطابع االقتصادي (زراعة الكروم،
الكحول ،الحبوب....وغريها).
اإلعفاء :
 اإلعفاء من اإلقرار (الترصيح):إذا كانت الرضيبة تستوجب اإلدالء بالترصيح فإن القانون ،وعمال بالقاعدة العامة ،ينص عىل إعفاء بعض امللزمني من
اإلدالء بالترصيح .مثال  :يعفى ذوو الحقوق املبارشين للهالك وزوجه إذا كان عىل قيد الحياة من اإلدالء بالترصيح
املتعلق بالرتكة إذا كانت أصول الرتكة تقل عن مستوى معني.
 اإلعفاء من إجراء التسجيل :بعض العقود تخضع إجباريا إلجراء التسجيل واإلشهار العقاري ،إال أن هناك بعض العقود تعفى من هذا اإلجراء:
وهي العقود التي ال تخضع إال لواجب ثابت يتم أداؤه بواسطة القامئة.
 اإلعفاء من األداء :بعض امللزمني يتعني عليهم أداء دفعات تدعى “دفعات مقدمة عىل الحساب” (برسم الرضيبة عىل الدخل والرضيبة
عىل الرشكات) .غري أن هناك إعفاءات تم إقرارها يف هذا املجال بالنسبة للدفعات املذكورة إذا كان مبلغ الرضيبة
يقل عن حد معني.
 اإلعفاء من املوازنة :تعفى بعض املقاوالت من وجوب تقديم املوازنة لتعزيز ترصيحاتها املتعلقة بالنتائج....
اإلخفاءات  :وهي طرق تبارش بقصد التهرب من الرضيبة و تنطوي عىل عدم اإلدالء بالترصيح وعدم إدراج عنارص يف
املحاسبة أو تغيري عنارص أساسية لتأسيس الرضيبة وذلك بغية التهرب كليا أو جزئيا من الرضيبة .وميكن أن تشمل
اإلخفاءات كذلك الدخل و املوارد ،غري أن هناك أيضا إخفاءات للثمن الحقيقي لعمليات التفويت أو للطابع الحقيقي للعقد
وذلك بغية أداء مبالغ أقل يف مجال واجبات التسجيل .ويرتتب عن ذلك قيام اإلدارة بتصحيح الوضعية واحتساب الرضيبة
تبعا لهذا التصحيح مع تطبيق العقوبات املقررة يف هذا الصدد.
املوطن الرضيبي 1- :هو من جهة البلد الذي يوجد به محل فرض الرضيبة والذي يحدد القانون الرضيبي املطبق داخله
مع مراعاة االتفاقيات الدولية ،واألشخاص الذين لديهم موطن رضيبي باملغرب هم الذين يتوفرون به عىل ماييل - :بيت
أو سكنى اعتيادية - ،محل اإلقامة الرئيسية (مدة السكنى به  183يوما يف السنة) - ،مزاولة نشاط مهني رئييس - ،تواجد
مركز املصالح االقتصادية .وهؤالء األشخاص يخضعون باملغرب للرضيبة عىل الدخل بالنسبة ملجموع مداخيلهم مبا يف ذلك
املداخيل ذات املصدر األجنبي.
 2و املوطن الرضيبي من جهة أخرى هو محل السكنى الذي يحدد املصلحة املختصة لتلقي الترصيحات الرضيبية.امللف الرضيبي  :تحتفظ اإلدارة الرضيبية داخل املراكز التابعة للرضائب و بالنسبة لكل ملزم مبلف رضيبي يشتمل باألساس
عىل ترصيحاته وترصيحات الغري الذين دفعوا له مبالغ تشكل مداخيل ،كام يتضمن امللف الرضيبي نظائر العقود املتعلقة
برشاء وبيع العقارات والوثائق واملراسالت املتعلقة ببعض املساطر(كالشكايات و املراقبة الرضيبية).
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والخاصية التي تتميز بها إدارة الرضائب املغربية يف هذا الصدد هي ان امللف الرضيبي للملزم هو ملف وحيد أي أنه
يتضمن مجموع عنارص كافة الرضائب ،يف حني أن اإلدارات املتخصصة يف كل نوع من أنواع الرضائب لها عموما ملفات
جزئية.
ازدواجية الرضيبة :قد يقع خلط يف القواعد الرضيبية من شأنه أن يؤدي إىل تطبيق اقتطاعات رضيبية عىل نفس العنرص
االقتصادي.
ويجب هنا التمييز بني االزدواج الرضيبي القانوين واالزدواج الرضيبي االقتصادي ،فاالزدواج الرضيبي القانوين يحدث عندما
يتم فرض رضيبة مامثلة داخل دولتني أو عدة دول واستخالصها من نفس امللزم وعن نفس املدة الزمنية ،وملعالجة هذه
الظاهرة تم إبرام اتفاقيات دولية إىل جانب إقرار بعض األنظمة الخاصة لفرض الرضيبة من قبيل “ الربح العاملي “ و
“الربح املدعم “.
أما االزدواج الرضيبي االقتصادي فيحدث بصفة رئيسية بالنسبة لرشكات رأس املال عندما تفرض عليها رضيبة مزدوجة برسم
الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل التي يتم توزيعها عىل األشخاص الطبيعيني....
الواجب :وهو مصطلح مرادف لكل من “الرضيبة” أو “الرسم” أو “املساهمة” أو “اإلتاوة” ،ويستعمل هذا املصطلح
بالخصوص يف مجال التسجيل (واجبات التسجيل) أو املساهامت غري املبارشة (واجب االستهالك ،واجب التصنيع ،واجب
املرور والسري) أو الجامرك (واجبات الجمرك).
حلول األجل :وهو التاريخ املحدد ألداء الرضيبة .إال أنه رغبة يف تجنب حصول ضائقة مالية كبرية بالنسبة للملزم فقد كان
البد من العمل ما أمكن عىل تقريب عملية األداء من الواقعة املنشئة للرضيبة ،و قد تحقق هذا الهدف من خالل تقنية
“الدفعات املقدمة عىل الحساب”.
التسجيل  :تقليديا يعني مصطلح “التسجيل” يف آن واحد “اإلجراء” و “الرضيبة”
 1إجراء التسجيل  :و يرتكز عىل تحليل العقد أو الواقعة القانونية ،ويبارش يف البداية – ضمن سجل – من طرف موظفعمومي يقوم بناء عىل ذلك بتسوية الرضيبة وتلقيها ،وهناك محررات تتم صياغتها بغرض إقامة الدليل عىل واقعة قانونية
معينة (العقود الرسمية) ،وتخضع هذه املحررات وجوبا إلجراء التسجيل الذي يكسبها تاريخا محددا تجاه الغري.
وهناك أيضا عمليات قانونية تخضع وجوبا للتسجيل ملجرد إنجازها (كالبيع و الكراء و الرتكة) ،ويف هذه الحالة
يبارش إجراء التسجيل استنادا إىل الترصيح املدىل به من طرف املعنيني باألمر.
 2واجبات التسجيل :فيام يتعلق بإجراء التسجيل يكون الطابع الرضيبي هو الغالب ،ذلك أن إمتام هذا اإلجراء يتوقفعىل دفع الرضيبة التي تقوم اإلدارة بتسويتها عىل الفور ،والتي يتغري مبلغها تبعا لتغري طبيعة العملية وأهميتها .ويكون
األداء مبدئيا قبل إمتام اإلجراء.
العدالة الرضيبية  :وتقتيض البحث عن توزيع أفضل للعبء الرضيبي بني امللزمني مع األخذ بعني االعتبار القدرات التكليفية
لكل واحد منهم.
التهرب الرضيبي :وهي عملية الغرض منها استنزال كل أو جزء املادة الخاضعة للرضيبة من األساس الرضيبي دون أن يؤدي
ذلك إىل مخالفة القانون رصاحة ويعني ذلك أن التهرب الرضيبي يختلف عن الغش الرضيبي يف أن هذا األخري ينطوي عىل
سلوك إيجايب أو سلبي مخالف للقواعد الرضيبية .أما الحد الفاصل بني التهرب والغش ،الذي يصعب تعريفه بدقة فيمكن
إيجاده ضمن مفهوم التعسف يف استعامل الحق.
مؤسسة ذات غرض صناعي :مؤسسة صناعية (ال يستغل فيها أي أصل تجاري).
إعفاء :اإلعفاء من العبء الرضيبي و يتعلق بعقود أو عمليات أو وضعيات أو أحداث ،غالبا ما تكون قانونية.
مثال - :هناك عدة عقود من املفروض إخضاعها إلجراء التسجيل اعتبارا لشكلها أو موضوعها ،إال أنه تم إعفاؤها يف آن
واحد من إجراء التسجيل وواجب التسجيل؛  -وهناك بعض األشخاص املعنويني الذين يكونون خاضعني عادة للرضيبة عىل
الرشكات ،يتم إعفاؤهم من نطاق تطبيق هذه الرضيبة اعتبارا لشكل وطبيعة النشاطات التي يزاولونها (كاملجموعات ذات
النفع االقتصادي ،والرشكات العقارية ذات امللكية املشرتكة).
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وجوب األداء :هو حق تبارشه الخزينة العامة انطالقا من وقت معني يف مواجهة امللزم لحثه عىل أداء الرضيبة املستحقة.
وتعترب الرضائب املحصلة من لدن املحاسبني العموميني واجبة األداء - :ابتداء من ميالد الواقعة املنشئة للرضيبة ،أي ميالد
الحدث املؤدي إىل فرض الرضيبة عليه (كعمليات التسليم و عمليات التملك املشرتك بني الجامعة و تحصيل الرضيبة عىل
القيمة املضافة) -.ابتداء من تاريخ وجوب األداء املحدد قانونا إذا كان هذا التاريخ بعد الواقعة املنشئة للرضيبة (اليوم
األخري من الشهر املوايل للشهر الذي وضع فيه جدول الرضيبة لالستخالص بالنسبة للرضائب املبارشة).
اإلعفاء من الرضيبة :إعفاء كيل أو جزيئ من الرضيبة وفق بعض الرشوط املحددة قانونا وذلك ألسباب مختلفة غالبا ما
تكون أسبابا اقتصادية و اجتامعية.
مثال  - :عمليات التحويل باملجان  :تعفى الغابات من الواجبات بنسبة ثالثة أرباع مبلغها - ،الرضيبة عىل الدخل :إقرار إعفاء
خاص لفائدة امللزمني الذين ال يتوفرون إال عىل مداخيل متواضعة.
الفاتورة :وهي وثيقة يسلمها بائع السلع أو مقدم الخدمات إىل املشرتي وتتضمن عددا من البيانات التي يجب اإلشارة
إليها .و تحفظ الفاتورات من طرف الزبون فيام يحتفظ البائع بالنسخ الثنائية منها ،وتستعمل الفاتورات كوثائق إثباتيه عند
الحاجة ،وهناك إلزام رضيبي يجرب الخاضعني للرضيبة عىل القيمة املضافة بالتعامل بالفاتورات يف معامالتهم ،أما العبارات
التي يتعني اإلشارة إليها يف الفاتورات فهي التالية - :سعر الرضيبة عىل القيمة املضافة - ،الثمن الصايف – ،مبلغ الرضيبة
عىل القيمة املضافة – ،إسم وعنوان الزبون.
فيسك (جباية – :)Fiscكلمة التينية “ فيسكوس “ :ومعناها السلة (املخصصة لجباية املال) وقد كانت هذه الكلمة ،خالل
القرون املاضية ،تعني الخزينة العامة ،أما اليوم فتستعمل لإلشارة إىل الدولة باعتبارها قوى عمومية
تتوفر عىل سلطات ملزمة بالنسبة للخاضع للرضيبة وكذا بالنسبة لإلدارات املكلفة بالوعاء الرضيبي ومراقبة وتسوية
وتحصيل الرضائب.
الجبايات :وهي مجموعة من القوانني و األنظمة و املساطر و التجارب اإلدارية املتعلقة بالرضيبة ،و الربملان وحده وهو
الذي له سلطة تحديد القواعد املتعلقة بالوعاء الرضيبي وأسعار وإجراءات وتحصيل الرضائب ،ويف إطار القانون تحدد
الحكومة طرق تطبيقها بواسطة إجراءات تنظيمية ،وقد أصبحت الجبايات تتجاوز أكرث فأكرث اإلطار الداخيل للدولة :فهناك
اتفاقيات جبائية تم إبرامها بني عدة دول الهدف منها تجنب حاالت االزدواج الرضيبي كام أن هناك توجيهات يف هذا املجال
أصبحت تفرض نفسها عىل حكومات الدول األعضاء و عىل املجموعة االقتصادية األوربية.
سقوط الحق :وهو فقدان حق مخول مل تتم مامرسته داخل اآلجال املحددة قانونا .وتجدر اإلشارة إىل أن األجل املقرر
لسقوط الحق ال ميكن توقيفه ،مثال الشكايات املتعلقة بالرضائب املبارشة املحلية املوضوعة لالستخالص برسم السنة السابقة
يجب أن تودع يف  31دجنرب من السنة تحت طائلة سقوط الحق يف إيداعها.
إجراء ( -التسجيل) :كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،يرتكز اإلجراء عىل تفحص عقد أو واقعة قانونية من لدن موظف عمومي
يتوىل بهذه املناسبة تسوية الرضيبة وتلقيها .وهناك إجراء يطلق عليه “اإلجراء املندمج” ويطبق عىل جميع العقود
الخاضعة لواجب مزدوج هو التسجيل و اإلشهار العقاري ،أي العقود التي تتضمن التفويت بعوض بني األحياء لحقوق عينية
عقارية ،أما العقود األخرى فتخضع جميعها إلجراء التسجيل إما إجباريا أو اختياريا ،ويف جميع األحوال فاإلجراء له آثار
مدنية :فهو يكسب العقود العرفية تاريخا محددا ميكن التمسك به كقرينة .ولإلجراء املندمج باإلضافة إىل ذلك دور إشهاري.
الغش الرضيبي :وهو سلوك يعترب مبثابة جنحة والغرض من ارتكابه تخفيض الرضيبة املستحقة بطريقة غري رشعية ،وتكون
طرقه جد مختلفة منها :إغفال اإلدالء بالترصيح عمدا ،تقليص املداخيل ،زيادة التكاليف ،مزاولة عمل رسي .و الغش
الرضيبي يصعب تقييمه وهو يف الواقع يفرس عىل أنه تحويل العبء إىل امللزمني النزهاء وتحريف الرشوط العامة للمنافسة
االقتصادية .وإذا كانت املخالفات الرضيبية تنطوي عىل عمليات الغش وتشكل بالتايل خطرا جسيام يكتيس طابعا خاصا،
فإنه يجوز للمحاكم الجنحية الحكم عىل مرتكبي هذه الجنح بعقوبات جنائية برصف النظر عن العقوبات الرضيبية.
التخفيض عىل وجه اإلحسان :وهو طلب تخفيض الرضيبة عىل سبيل اإلحسان ويسمح لإلدارة يف بعض الحاالت ،اتخاذ قرار
بالتخيل عن الرضيبة املفروضة عىل امللزم و تخفيف العبء الرضيبي عليه خصوصا إذا كان يعاين من ضيق مادي أو من
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فقر مدقع ،و القرارات الصادرة عىل وجه اإلحسان واملتعلقة بالحقوق ال ميكن أن تهم إال الرضائب املبارشة التي ال تنعكس
بطبيعتها عىل الغري.
السكن ( :رسم  : )-وهو أحد الرسوم املبارشة املستخلصة لصالح الجامعات املحلية ،ويطبق يف حق كل شخص يتوفر عىل
سكن مفروش سواء كان مالكا لهذا السكن أو مؤجرا له وذلك يف فاتح يناير من سنة فرض الرضيبة ،وتعتمد القيمة الكرائية
للسكن أساسا لهذا الرسم.
الرضيبة :وهي عىل العموم اقتطاع مايل تبارشه السلطة املختصة بصفة نهائية ومن غري مقابل فوري بهدف تغطية التكاليف
العمومية واتخاذها وسيلة للتدخل االقتصادي واالجتامعي .وميكن تعريف الرضيبة كذلك بأنها أداة لتوزيع التكاليف املالية
فيام بني األفراد استنادا إىل قدراتهم التكليفية ،ويعترب قبول الرضيبة أحد الركائز األساسية للدميقراطية الربملانية ،فتأسيس
الرضيبة وأسعارها وطرق تحصيل الرضائب بجميع أنواعها كلها تدخل ضمن اختصاص املرشع....
عامرة :كلمة “عامرة “ تعني باللغة املتداولة بناية حرضية ذات ملكية مشرتكة مكونة من عدة طوابق تستعمل إما للسكنى
أو ملزاولة نشاط مهني أو هام معا.
تعويض عن التأخري  :وهو زيادة رضيبية تستحق عىل إثر إجراء مراقبة رضيبية مل يثبت خاللها سوء نية امللزم .وتخصص
هذه الزيادة لتعويض الفرق الحاصل يف األداء من حيث الزمن ،والتعويض عن التأخري قد يهم الرضائب غري املبارشة و
الرضائب عىل رقم املعامالت وواجبات التسجيل .وقد تم استبداله مبا يسمى “فوائد التأخري” التي تكتيس طابعا عاما.
فوائد التأخري  :وهي أيضا زيادة رضيبية تستحق يف حالة وجود بيانات ناقصة أو غري صحيحة أو إغفاالت يتم اكتشافها
عىل إثر مراقبة رضيبية ،رشيطة عدم ثبوت سوء نية امللزم ،وتخصص هذه الفوائد كذلك لتعويض الفرق الحاصل يف األداء
من حيث الزمن.
قيسارية :وتشتمل عىل مجموعة من املحالت التجارية تتواجد داخل مركز أو مجمع تجاري.
محل فرض الرضيبة  :وهو محل السكنى الرئيسية للملزم أو محل مؤسسته الرئيسية ،ويعترب  31دجنرب من السنة تاريخا
لتحصيل املداخيل املتأتية من الرضيبة عىل الدخل .ويحدد محل فرض الرضيبة املصلحة اإلدارية املختصة لتلقي الترصيحات
الرضيبية .وتبارش الواجبات الرضيبية لألشخاص غري املستوطنني باملغرب:
 بواسطة - ، ...باملحل الذي توجد به بعض العقارات - ،مبحل إقامة املمثل الرضيبي باملغرب .أما األشخاص الذين ليس لهمموطن محدد فيكونون منتمني لجامعة تابعة مللحقة إدارية.
محلية (رضائب : )-وهي مجموعة مداخيل رضيبية تستخلص لصالح الجامعات املحلية عن طريق الجدول .ومبعزل عن
مختلف الرضائب األخرى ،فإن الرضائب املحلية ترتكز يف أساسها عىل الرضائب املبارشة.
مجزأة ( :أرض : )-يراد باألرض املجزأة ،األرض املوجودة داخل تجزئة (أنظر مصطلح تجزئة).
تجزئة  :تشتمل التجزئة عىل مجموعة من التقطيعات الناتجة عن تقسيم بقعة أرضية بغرض إقامة بناءات عليها يتم بيع
كل واحدة منها عىل حدة بعد قيام املجزئ بإنجاز طرق للمرور بها و فضاءات جامعية وأشغال تجهيزها وربطها بشبكة
التزويد باملاء والكهرباء وقنوات الرصف وشبكات االتصاالت الهاتفية.
متجر  :وهو محل تجاري غري معد الستغالل أي نشاط تجاري (ال يستغل فيه أي أصل تجاري).
منزل  :وهو بناية معدة لسكنى أرسة واحدة أو عدة أرس إال أنه ال يعترب عقارا ذا ملكية مشرتكة.
زيادة  :وهي زيادة يف مبلغ الرضائب املوضوعة عىل عاتق امللزمني ،وقد تم إقرار بعض منها ألغراض سياسية واقتصادية
واجتامعية  :وتطبق بالخصوص يف مجال الرضيبة عىل الدخل ،ويف هذه الحالة ،يكون أساس الزيادة هو مبلغ الرضيبة نفسها
حيث متثل الزيادة نسبة معينة من هذا املبلغ ،وبصفة عامة تنصب الزيادة عىل جزء الرضيبة الذي يجاوز سقفا محددا .و
هناك زيادات أخرى تكتيس طابع العقوبة ،وجميع الرضائب املبارشة التي يتم استخالصها من لدن محاسبي الخزينة تكون
موضوع زيادة نسبتها  % 10يف حالة األداء املتأخر للرضيبة.
إنذار 1- :وهو إجراء إنذاري باملتابعة ويعترب رضوريا للتنفيذ الجربي يف حالة عدم أداء الرضيبة املفروضة ،ويتجسد اإلنذار
يف اإلشعار املخصص له والذي يبلغه املحاسب العمومي إىل امللزم ،و ال ميكن أن تكون موضوع إنذار إال الواجبات والرسوم
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واإلتاوات والرضائب التي سبق توثيق دين الخزينة ألجلها.
 2هو أمر توجهه اإلدارة إىل امللزم الذي مل يدل بالترصيح يف الوقت املحدد ،وعند عدم امتثال امللزم لهذا األمر جاز لإلدارةفرض الرضيبة عليه بصورة تلقائية.
جديد (سكن  :)-السكن الجديد هو الذي مل يتجاوز بناؤه ست ( )6سنوات عىل أكرث تقدير(> أو =  6سنوات)
غري مجزأة (أرض حرضية  :)-أرض حرضية غري مجزأة تعني أرض غري مجهزة.
تبليغ  :وهي وثيقة تنهي اإلدارة بواسطتها إىل علم امللزم معلومة تتعلق باملساطر الرضيبية املعتمدة يف مواجهته ،ويهم
التبليغ كذلك كال من الوعاء الرضيبي (تقييم اإلدارة ،النظام الجزايف ،ترتيب الزراعات املتعددة ،فرض الرضيبة تلقائيا)....
والتحصيل (اإلنذار ،وضع الرضيبة لالستخالص )...و الشكايات (اقرتاح معاملة ،حكم).
إغفال  :وهي مخالفة رضيبية تتجىل يف عدم ترصيح امللزم بجزء من مداخيله أو أرباحه أو رقم معامالته.
ويتخذ اإلغفال شكل :
 1غياب أحد أو عدة بيانات من املفروض اإلشارة إليها ضمن الترصيحات التي يتم اعتامدها أساسا ملختلف الرضائبوالرسوم ،ويعاقب عىل هذه املخالفة تبعا لطبيعة البيانات التي تم إغفالها وذلك إما بتطبيق غرامة ثابتة وإما بإعادة إدماج
العنرص الناقص ضمن أساس الرضيبة مع تطبيق بعض العقوبات عند االقتضاء.
 2عدم إدراج بعض العمليات يف املحاسبة ،ويف حالة ما إذا كانت هذه اإلغفاالت ذات أهمية ووقع تكرارها ،جاز لإلدارةإعادة تكوين رقم املعامالت أو الربح مع استبعاد العنارص املحاسبية و االعتامد عىل عمليات التحقيق و عىل معامالت
إعادة التقييم املطابقة للنشاط املعني.
وإذا كانت االغفاالت قد تم اكتشافها خالل إحدى املرافعات أمام املحاكم الزجرية أو عىل إثر تقديم الشكاية ،فيجوز لإلدارة
أن تقوم بتصحيحها حتى وإن كانت الرضائب املعنية متقادمة ،وذلك إىل نهاية السنة املوالية للسنة التي صدر فيها القرار
القايض بختم الدعوى.
أداء الرضيبة  :وهو ترصف يتحرر بواسطته امللزم بالرضيبة من الدين امللقى عىل عاتقه تجاه املحاسب العمومي .ويكون
األداء إما نقدا أو بواسطة شيك أو تحويل بنيك أو ،بصفة استثنائية ،بواسطة التزام مضمون أو أداء إلكرتوين.
أداء مؤجل  :يف مجال واجبات التسجيل و التنرب ،تؤدى الواجبات مبدئيا قبل استكامل إجراء التسجيل وال ميكن فصلها
عن هذا اإلجراء .إال أنه بالنسبة لحاالت أوردها القانون عىل سبيل الحرص ،فإن قرض األداء املؤجل يعترب استثناءا من هذا
املبدأ ويطبق عىل الواجبات املفروضة برسم عمليات التحويل املنجزة عىل إثر الوفاة ،ويتعني يف املقابل العمل عىل تكوين
ضامنات.
مالذ رضيبي  :وهو البلد الذي تفرض فيه رضائب تكون أقل ارتفاعا أو تكون منعدمة أصال ،والذي يقيم به امللزمون أو
الرشكات قصد اإلفالت من فرض رضيبة عادية .ومن الناحية العملية فهذه البلدان - :إما أنها ال تقوم بجباية الرضيبة عىل
الدخل أصال - ،أو أنها تعفي الدخول ذات املصدر األجنبي من الرضيبة - ،أو أنها تقر أنظمة تفضيلية بالنسبة لبعض أصناف
الرشكات...
الغرامات  :وهي عقوبات مالية تطبقها اإلدارة عمال باملقتضيات القانونية وتحت مراقبة املحاكم ،وتتكون بصفة رئيسية من
واجبات وغرامات رضيبية ،ويرجع قرار تحديد الغرامات املتعلقة بسوء النية إىل عون إداري يتوفر عىل درجة ال تقل عن
مفتش ،وبذلك ال ميكن وصف املخالفة بالجسيمة ملجرد معاينتها معاينة مادية.
القابض  :وهو محاسب عمومي ينتمي إىل املصالح الخارجية للخزينة ،ويف اللغة الشعبية املتداولة يشكل القابض رمزا
للوظيفة الرضيبية ،ويستعمل هذا التعبري بشكل جد مألوف لتعيني كل من األعوان املكلفني بالتحصيل واألعوان الذين
يتولون تأسيس أو مراقبة الرضائب املبارشة.
فرتة فرض الرضيبة :وهي فارق زمني يعتمد لحساب األساس الرضيبي ،وإذا كانت هذه الفرتة شهرية أو ربع سنوية أو
سنوية بالنسبة للرضيبة عىل القيمة املضافة ،فإنها بالنسبة للرضيبة عىل الدخل تكون مطابقة للسنة املدنية وبالنسبة
للرضيبة عىل الرشكات تكون مطابقة للسنة املحاسبية.
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املكتب  :وهو محل متواجد داخل عامرة ومعد ملزاولة نشاط مهني أو خدمايت (مثال :مهنة حرة ،خدمات .)...،
التقادم  :وهي املدة التي ال ميكن بعد انرصامها فرض رضيبة أو قبض مبالغ أو اسرتداد حقوق ممنوحة أو القيام مبتابعات
أو إقامة دعاوى.
ويجوز للملزم إثارة التقادم والتمسك به يف كل مرحلة من مراحل املسطرة املتعلقة باملنازعات ،كام ميكن إثارته تلقائيا من
طرف القايض.
واألجل العادي للتقادم هو ثالث سنوات تكون الرضيبة قبل انقضائه واجبة األداء ،إال أنه يف مجال واجبات التسجيل
والرضائب املامثلة هناك أجل للتقادم يقدر بعرش سنوات.
مثن الشقة :الثمن باملرت املربع أي  :م 2الشقة × (مساحة الشقة  +مساحة موقف السيارة 3+/مساحة السطح .)2/
مثن البناء  :يراد بثمن البناء مثن املرت املربع املغطى.
مثن األرض  :يراد بثمن األرض مثنها باملرت املربع.
مثن املنزل  :الثمن ب م × 2مساحة املنزل  +مثن البناء ب م × 2املساحة املغطاة.
مثن األرض  :مثن األرض ب م × 2مساحة األرض.
مثن الفيال :مثن األرض ب م × 2مساحة أرض الفيال  +مثن البناء ب م× 2املساحة املغطاة.
اإلحصاء  :وهو تعبري يستعمل يف املامرسة الرضيبية مبفهومني مختلفني :
 1يف مجال املساهامت غري املبارشة ،يستعمل كمرادف لقامئة الجرد:فكل شخص يتعاطى تجارة الكحول أو يتجر يف مرشوبات تدخل يف تكوينها مادة الكحول يتعني تصنيفه ضمن النظام
الرضيبي باعتباره “متجر بالجملة أو بالتفصيل يف املرشوبات” وهذه الوضعية تستدعي تطبيق واجبات من شأنها
تيسري مراقبة حركة املنتوجات املفروضة عليها الرضيبة.
وللتحقق من مصداقية حسابات املواد التي ميسكها تجار الجملة ،تجري اإلدارة عمليات إحصاء تكون مبدئيا سنوية،
وذلك داخل املحال املهنية من بداية اليوم إىل نهايته.
وكل مخالف تم ضبطه من خالل هذه العملية يخضع عادة ألداء الواجبات وميكن تحرير محرض يف شأنه يف حالة
قيامه بصورة غري قانونية بإخراج بيانات من حسابات املواد املذكورة ؛
 2عند القيام بتحيني أسس الرضائب املبارشة املحلية بغية تحديد تقنية للتغيريات املنجزة يف تاريخ يكون أقرب ما ميكنمن فاتح يناير لسنة فرض الرضيبة.
وهذه اإلجراءات التقليدية أصبحت تتالىش أكرث فأكرث لتفسح املجال لطريقة أخرى مؤداها البحث عن املعلومة
انطالقا من املكتب ومقارنتها مع مصادر أخرى.
كام أن امللزم غالبا ما يساهم يف تعريف األساس الرضيبي تعريفا دقيقا وذلك من خالل ترصيحاته أو املعلومات التي
يطلبها لصالحه.
حديث (سكن  :)-وهو السكن الذي انتهى بناؤه منذ ست سنوات عىل األقل وخمس عرشة سنة عىل أكرث تقدير (< من 6
سنوات و> =  15سنة) ،و هو أيضا السكن القديم الذي أدخلت عليه إصالحات انتهت منذ ست سنوات عىل أكرث تقدير
(> = 6سنوات).
شكاية مسبقة  :وهي شكاية يتوجب عىل امللزم توجيهها كتابة إىل مصلحة الرضائب قبل رفع القضية أمام السلطة القضائية
املختصة .ويرفع النزاع إىل املحكمة اإلدارية بعد تبليغ املشتيك قرار اإلدارة أو بعد انرصام أجل ستة أشهر.
التحصيل :وهو مجموعة عمليات تسهم يف استخالص الرضيبة مبجرد تسويتها ،وتفيض عملية التحصيل إىل مواجهة امللزم
املدين بالرضيبة مع املحاسب العمومي الذي يتحمل مسؤولية تحصيل مبلغ الرضيبة.
التسوية  :وهي عملية الغرض منها مطابقة الدفعات الجزئية سواء كانت جزافية أو تقريبية ،مع املبالغ املستحقة يف نهاية
املطاف بالنسبة للفرتة بأكملها.
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هناك إذن تسوية سنوية برسم الرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة للمقاوالت الخاضعة لنظام فرض الرضيبة املبسط،
وتسوية سنوية برسم الرضيبة املفروضة عىل األجور....
الدخل (الرضيبة عىل  :)-هي رضيبة سنوية تنبني عىل وجوب اإلدالء بالترصيح ،وهي رضيبة وحيدة تفرض عىل مجموع
الدخل الصايف لألشخاص الطبيعيني الذين يوجد موطنهم الرضيبي باملغرب.
ويتكون هذا الدخل من املداخيل الصافية النوعية التالية :
 مداخيل عقارية - ،أرباح متأتية من الصناعة والتجارة - ،األجور املمنوحة ملسريي الرشكات - ،أرباح زراعية - ،مرتباتوأجور ومعاشات وإيرادات عمرية - ،أرباح غري تجارية – ،مداخيل متأتية من رؤوس األموال املنقولة - ،زائد القيمة.و
تحتسب الرضيبة بعد خصم التحمالت واإلسقاطات املقررة قانونا مع األخذ بعني االعتبار التحمالت العائلية ،وذلك بتطبيق
جدول أسعار تصاعدي عىل املداخيل املطابقة لكل جزء من أجزاء الدخل.
املداخيل العقارية  :وهي املداخيل املتأتية من املمتلكات املبنية واملداخيل التبعية كرسم القنص والرسم املفروض عىل
تعليق امللصقات وغريها ،عىل أن املساكن التي يحتفظ بها املالك لنفسه ألجل التمتع فهي معفاة من الرضيبة عىل الدخل.
أما املداخيل املتحصلة من املمتلكات املقيدة ضمن أصول مقاولة صناعية أو تجارية أو حرفية وكذا األرباح املتأتية من
إيجار عقارات مفروشة ،فإنها تدخل ضمن صنف األرباح املهنية والتجارية وتفرض الرضيبة عىل الدخل الصايف الذي يتم
تحديده بعد خصم الصوائر الجزافية واملصاريف الحقيقية ومصاريف التحسني .ويتعني عىل املالكني الخاضعني للرضيبة عىل
الدخل أن يبينوا بتفصيل طرق تحديد الدخل املفروضة عليه الرضيبة ،وذلك عىل مطبوع يكون ملحقا بالترصيح املتعلق
مبجموع املداخيل.
الجدول :وهي قامئة تتضمن أسامء امللزمني بأداء الرضائب املبارشة وتشتمل بالنسبة لكل واحد منهم ،عىل أساس فرض
الرضيبة ومبلغ الرضائب املستحقة والهوية ،و هذه القامئة تعدها املصلحة املكلفة بالوعاء الرضيبي ،ويشكل الجدول سندا
يكتيس طابعا تنفيذيا بالنسبة ملحاسبي الخزينة الذين يتولون مبقتضاه استخالص الرضائب.
وهناك نوعان رئيسيان من الجداول هام :
 .1جدول الرضيبة عىل الدخل وينقسم إىل :
 جداول عامة :وهي وثائق جامعية تتعلق مبجموع امللزمني املنتمني للجامعات التابعة لنفس القباضة؛ جداول خاصة :ويتم إعدادها بصفة انفرادية تبعا لظروف خاصة (كالوفاة و املراقبة الرضيبية و التخيل عن املقاولة). .2جداول الرضائب املحلية وتشمل :
 جداول عامة  :تعد بالنسبة لكل جامعة عىل حدة وتتضمن غالبية امللزمني ؛ جداول خاصة  :تسمح بفرض الرضيبة عىل امللزمني الذين تم إغفال إدراجهم كليا أو جزئيا يف الجداول العامة .وتخصص لهؤالء ،حسب الحالة جداول خاصة بهم أو جداول إضافية خصوصية.
الرياض  :وهو مسكن تقليدي غالبا مايقع باملدينة القدمية يتميز بهندسة تقليدية ،ويحتوي عىل غرف تطل عىل فناء
وسط البيت تزينه أغراس وشجريات وتتوسطه نافورة مائية .وتجرى عىل هذه الروض تجديدات وإصالحات (كوضع الزليج
والرخام والنقش عىل الخشب و إقامة قاعات عرصية لالستحامم ومسابح إذا اقتىض األمر ذلك )....وذلك بغية تحويلها إىل
فنادق أو مساكن شخصية متتزج فيها العرصنة واألصالة.
الحجز (حق  :)-وهي سلطة تتوفر عليها إدارة الجامرك حيث تقوم ،عمال بسلطتها الخاصة ،بحجز البضائع ووسائل النقل،
وإذا تم تثبيت الحجز تصبح هذه األموال ملكا للدولة .ويف حالة االستعجال يجوز إلدارة الجامرك كذلك طلب ترخيص من
القايض لحجز منقوالت األشخاص املدينني الذين يكونون موضوع متابعة من أجل ارتكاب مخالفة جمركية ،ويتعني يف هذه
الحالة أن تتوقع اإلدارة إعسار هؤالء األشخاص قبل املحاكمة.
الجزاءات :وهي عقوبات تطبق عىل مخالفة القانون الرضيبي تبعا لجسامة املخالفة ،وإذا كانت بعض هذه الجزاءات
مشرتكة بني جميع الرضائب فهناك جزاءات أخرى خاصة ببعض الرضائب ،وميكن أن تضاف إىل الجزاءات الرضيبية جزاءات
جنائية يف حالة ارتكاب جنحة الغش الرضيبي.
تحت أريض :وهو محل يتواجد بعامرة وميكن تخصيصه إما كمستودع للسلع والبضائع أو ألجل مزاولة نشاط مهني.
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النظام الرضيبي :ويتضمن مجموع الرضائب املختلفة املعمول بها يف بلد معني إىل جانب عالقات التوازن املوجودة بني هذه
الرضائب ،وتتغري مميزات األنظمة الرضيبية بتغري املعطيات االجتامعية واالقتصادية للبلد.
وإذا كانت األنظمة الرضيبية للبلدان السائرة يف طرق النمو موجهة نحو املوارد الخارجية ،فإن أنظمة البلدان املصنعة
تتمحور حول الرضيبة عىل الدخل وأرباح الرشكات والرضائب عىل رقم املعامالت.
السعر 1- :وهو نسبة مئوية تستعمل لتحديد مبلغ الرضيبة ،ويطبق هذا السعر عىل أساس الرضيبة أو يعتمد الحتساب
الخصم ،وهذا املفهوم هو الذي يجري به العمل يف مجال الرضيبة عىل القيمة املضافة.
 2حسب املفهوم العام ،يعرب السعر عن الثقل الناجم عن الرضيبة أو الرضائب كيفام كانت طريقة احتسابها مقارنة معاألساس الرضيبي ،وبذلك ميكن أن يكون السعر وسيلة لتحديد جزء الدخل املقتطع.
الرسم :يعترب الرسم باملعنى الضيق للكلمة مقابال لخدمة يؤديها مرفق عمومي ،وال يعترب مبلغ الرسم مقابال للثمن الحقيقي
للخدمة املقدمة.
والواقع أن استعامل عبارة “رسم” كمرادف للرضيبة أمر جار به العمل(كام يف الرضيبة عىل القيمة املضافة مثال).وقد جرت
العادة بإطالق هذه العباراة عىل الرضائب التي تعترب مستقلة عن رضائب الدولة ،وبالخصوص الرضائب املحلية (كالرسم
املهني و رسم السكن )....وأخريا تعني العبارة بشكل نظامي االقتطاعات املنجزة ألجل املنفعة االقتصادية أو االجتامعية
لهيئات مختلفة (الرسوم شبه الرضيبية).
ويف النهاية ميكن القول بان املرشع وحده هو الذي يعطي الطابع اإلجباري ألي اقتطاع كان.
الرسم املهني  :هو رضيبة مبارشة تستحق كل سنة لفائدة الجامعات املحلية وتفرض عىل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني
الذين يزاولون بصورة اعتيادية نشاطا مهنيا غري مأجور .ويحدد الرسم استنادا إىل القيمة الكرائية لألموال املادية املستعملة
يف مزاولة النشاط.
وهناك إعفاءات مؤقتة وأخرى دامئة تطبق عىل النشاطات التي ال تستهدف الربح والنشاطات الحرفية والزراعية وقطاع
التعليم وغريها من النشاطات قليلة األهمية.
التنرب (واجب: )-وهو واجب يستحق عىل مجموعة من املحررات أوردها القانون عىل سبيل الحرص ،ومن بينها العقود التي
ينجزها املأمورون القضائيون والعقود القضائية والعقود الخاضعة إلجراء التسجيل .وتتغري تعريفة التنرب تبعا لحجم الورق
املستعمل يف كتابة املحرر الذي يطلق عليه اسم “التنرب عىل حجم الورق”.
وتفرض واجبات التنرب كذلك مبناسبة تسليم بعض املستندات  :كبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة القنص
ورخصة السياقة ...وغريها.
القيمة الكرائية  :وهي قيمة تعرب من الناحية النظرية عن املردود اإلجاميل للملكية العقارية .وتحدد هذه القيمة من لدن
اإلدارة عند قيامها بعمليات املراجعة املنجزة انطالقا من املحالت والعقارات املشابهة ،وبعد ذلك تكون
موضوع تحيني وزيادات جزافية سنوية ،وتستعمل القيمة الكرائية لتأسيس الرضائب املحلية  :كرسم السكن و الرسوم
العقارية و الرسم املهني (يف جزء منه).
القيمة التجارية  :وهي القيمة التي يباع بها أو ميكن أن يباع بها العقار بالسوق .وتعتمد هذه القيمة لتحديد األساس
الرضيبي لواجبات التسجيل أو رضيبة التضامن املفروضة عىل الرثوة.
فينييت (الرضيبة عىل السيارات)  :يطلق هذا االسم بصفة عامة عىل الرضيبة املتغرية املفروضة عىل العربات ذات املحرك
و املقبوضة برسم كل سنة لفائدة اإلدارات وذلك اعتامدا عىل القوة “الجبائية” للعربة وعمرها.
وتؤدى هذه الرضيبة مقابل تسليم “فينييت “ وهي صويرة تكون مرفقة من جهة بوصل األداء الذي يتعني عىل مالك العربة
االحتفاظ به ،ومن جهه أخرى بتنرب الصق يوضع عىل الواقية األمامية للعربة.
فيال :الفيال مسكن تحيط به حديقة.
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