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  السيد الرئيس المحترم

  حضرات السيدات والسادة

  

  . لحضور هذا اللقاء الكريمةعلى دعوتكم الجزيل الشكرليكم بأود في البداية أن أتقدم إ

  

  العالمي الوطني أو على الصعيد تطورا هاما سواء عرف المحيط االقتصادي واالجتماعيلقد

  .مواصلة تحديثهو هانفتاحونظامنا الضريبي نتج عنه ضرورة تطوير 
 
  قمنا التيةتابعة االستراتيجيمتمت ، الفاعلين اإلقتصاديين و اإلجتماعيين جلبفضل مساهمة و

  .منذ عدة سنواتتحديدها  بجميعا

  

 من وضع نظام ضريبي متناسق تحديد أهداف واضحة،بفضل التشاور الدائم و ، تمكناكما 

  .يستجيب لتطلعات المواطنين

  

الجبائي و  ناتطوير نظامقصد الوفاء بااللتزامات  هذه االختيارات على الشفافية و نبنيت و

  . اإلسهام في تحقيق نمو قوي ودائمغيةب تحسينه

  

فضل للعبء الضريبي المحور الرئيسي األتوزيع ال ظلي ، تقوية الموارد وتعزيزهاإلى جانبو

  .من خالل توسيع الوعاء الضريبي بشكل ملموس وذلك لهذه السياسة
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  سيد الرئيس ال

  حضرات السيدات والسادة 

  

  .مة ضمن تطور النظام الضريبي الوطني مرحلة حاس2007 قانون المالية لسنة عتبري

  

إلى جانب  نشر المدونة العامة للضرائب جزءا مهما من هذا القانون المالي، شكلوبالفعل، 

إعادة تنظيم جدول أسعار الضريبة على الدخل ومواصلة إصالح الضريبة على القيمة 

  .المضافة

  

تبسيط وتنظيم النصوص إن المدونة العامة للضرائب هي حصيلة عمليات االنسجام وال

  .1999الضريبية التي شرع العمل بها منذ سنة 

  

  :2001 و2000تم في سنة للتذكير، قد و

  

 ضمن أحكام الضريبة على الشركات رائب الض لبعضإدراج المقتضيات المنظمة  •

  والضريبة على الدخل؛

  

  بعض الضرائب،إلغاء  •
 
 المنصوص عليها ضمن أحكام خلق االنسجام فيما يتعلق بالمساطر وآجال المطالبات •

  .كافة الضرائب والرسوم

  

  : همت التدابير المتخذة 2003 و2002وفي سنتي 

  

مقدمي الخدمات ل سواء بالنسبة المطبق على الحد األدنى للضريبة وضع نفس السعر •

   في مجال الضريبة على الشركات؛أوفي مجال الضريبة على الدخل 
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  العقود واالتفاقيات؛توحيد األجل المقرر لعمليات تسجيل  •

  

  . فقد عرفت مراجعة جذرية للقانون المتعلق بواجبات التسجيل2004أما سنة 

  

تمت المصادقة على كتاب المساطر الجبائية الذي ،  2005وفي إطار قانون المالية لسنة 

  .لمدونة العامة للضرائبل لبنةيشكل  أول 

  

لمساطر المتعلقة بالمراقبة والمنازعات وقد تطلب هذا العمل تجميع كافة األحكام الخاصة با

  .  كافة الضرائبيشملوإدراجها ضمن نص واحد 

  

 كانت التدابير التي تم إدخالها تهم باألساس كتاب الوعاء 2006وفي إطار قانون المالية لسنة 

  .والتحصيل

  

إطار  في  المقتضياتجميع هذهتدوين  شهد عملية  فقد2007 المالية لسنة نأما بالنسبة لقانو

  .دونة العامة للضرائبمال

  

  السيد الرئيس

  .حضرات السيدات والسادة

  

يتعلق الشطر الثاني من اإلصالح الجبائي بالضريبة على الدخل، هذا اإلجراء الذي يعبر عن 

  .األشخاص الطبيعيينالتزام الحكومة بتخفيف العبء الضريبي على 

  

 على ةوالتي تتعلق بجدول أسعار الضريب 2007 سنة في التغييرات التي تم إدخالها و تبرهن

الدخل عن إرادة الحكومة ورغبتها في تشجيع الدخول الدنيا والمتوسطة وذلك لدعم القدرة 

الشرائية للمواطنين وتعزيز تأطير المقاوالت وخصوصا منها المقاوالت الصغرى 

  .والمتوسطة
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  :وهكذا أدخلت التغييرات التالية على جدول الضريبة على الدخل

  

   درهم؛24.000 إلى 20.000رفع الحد المعفى من الضريبة من  •

  تغيير شرائح الدخل المتوسطة و األسعار المطابقة لها؛ •

 درهم يطبق عليها سعر 120.000 إلى60.001إحداث شريحة إضافية للدخل من  •

   ؛40%

   .%42 إلى 44تخفيض السعر األعلى للضريبة من  •

  

جمة عن مراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل في وقد تم تقدير الكلفة المالية النا

  : مليار درهم، فيما أفضت مراجعة الجدول المذكور إلى مايلي2،5

  

   ملزم إعفاءا كليا من الضريبة وذلك تبعا لرفع الحد المعفى؛285.000إعفاء  •

وعلى سبيل  المثال، . تخفيض الضريبة لفائدة أصحاب الشرائح األخرى من الدخل •

   ؛%27 درهما من تخفيض الضريبة بنسبة 3500احب الدخل البالغ سيستفيد ص

 درهما 12.000 و4.200تخفيض الضريبة لفائدة الملزمين الذين يوجد دخلهم بين  •

  ؛% 21  و% 2,9بنسبة تتراوح مابين 

 درهما 21.400 و13.000تخفيض الضريبة لفائدة الملزمين الذين يوجد دخلهم بين  •

   .%2,9 و % 8,8بنسبة تتراوح مابين 

  

 جزء عقار و اإلعفاء المقرر في مجال الربح العقاري بالنسبة لعقار أكما تم توضيح

مشغول على سبيل السكنى الرئيسية منذ ماال يقل عن ثمان سنوات ، حيث نص قانون 

 في حدود خمسة يوجد بها البناء تعفى على أن البقعة األرضية التي 2007المالية لسنة 

  .المغطاةمبنية الأضعاف المساحة 
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كما تم التنصيص على هذا التحديد في مجال واجبات التسجيل والضريبة الحضرية ورسم 

  .النظافة

  

  

  السيد الرئيس

  حضرات السيدات والسادة

  

رغبة في تشجيع الشفافية ومحاربة االقتصاد غير المنظم، أقر المشرع من جهة تمديد 

المقاوالت التي تدخل سنداتها إلى بورصة االمتيازات الضريبية المنصوص عليها لفائدة 

  .القيم، ومن جهة أخرى نص على تدابير تتعلق بحق المعاينة

  

 التخفيضات المقررة برسم الضريبة على 2009 دجنبر 31 تم تمديد الى غاية وهكذا،

 أقرها  كان قدالشركات لفائدة المقاوالت التي تدخل سنداتها إلى بورصة القيم، والتي

  .2004لية لسنة قانون الما

  

  :وهذه التخفيضات هي

 بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بفتح رأسمالها لمشاركة 25% •

  العموم عن طريق تفويت األسهم الموجودة ؛

 بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة عن طريق الزيادة في 50% •

  .%20رأسمالها بما اليقل عن 

  

 مباشرة حق المعاينة الذي يتم في عين المكان بناء  لإلدارة، أقر المشرعقنفس السياوفي 

هذا   يسمحو .على إشعار يوجهه أعوان اإلدارة الضريبية المحلفين والمفوضين لمباشرته

  :  الحق

  



 7

مطالبة الملزمين بتقديم الفواتير والدفاتر والسجالت وغيرها من المستندات المهنية ب •

  ؛رنتج عنها أو من المفروض أن ينتج عنها تحرير فواتي لتي االمرتبطة بالعمليات

 .بالمعاينة الفعلية للعناصر المجسدة لالستغاللالقيام ب •

  

 داخل الثالثين يوما التالية النقضاء كر محضر بشأنها وذليحر، و إذا تم اكتشاف نقائص

محضر ويكون للملزم أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل بال .األجل السالف الذكر

  .المذكور إلبداء مالحظاته

  

  .الجبائيةمراقبة ال النقائص الواردة في المحضر في إطار االستدالل بهذهويمكن 

  

ال محالة  يسيران  تدبيرينحق المعاينةو   القيم إلى بورصةيعتبر التشجيع للدخولوهكذا، 

  .في اتجاه تدعيم الشفافية

  

 أدخل بعض 2007ن المالية لسنة تجدر اإلشارة إلى أن قانوباإلضافة إلى هذا، 

  .المقتضيات تتعلق بالتبسيط والتوضيح

  

وهكذا تمت مراجعة إجراءات اإلقرار واألداء المتعلقة بفرض الضريبة على زائد القيمة 

  .الناتج عن تفويت القيم المنقولة المنجزة من طرف الشركات غير المقيمة

  

ر المقيمة التي تنجز بالمغرب عمليات  الشركات غيلم تعد، 2007ابتداء من شهر يناير ف

تتعلق بتفويت قيم منقولة خاضعة لنفس الواجبات التي تخضع لها الشركات المقيمة، حيث 

أصبح يتعين عليها فقط إيداع إقراراتها المتعلقة بالقيم المنقولة التي تم إنجازها مشفوعة 

  .خالله تفويت السنداتبأداء الضريبة، داخل الثالثين يوما الموالية للشهر الذي تم 

  

  :وعلى مستوى تطبيق االمتيازات هناك بيانات مدققة تم إقرارها في هذا المضمار
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ففيما يتعلق بإقليم طنجة، جاءت المدونة العامة للضرائب لتوضح بأن التخفيف الضريبي 

 إال بالنسبة للملزمين الذين يزاولون نشاطهم داخل دائرة اختصاص هذا اإلقليم قال يطب

  .يتوفرون فيه على مقرهم االجتماعي أو موطنهم الضريبيو

  

 تم أما فيما يتعلق بالنظام الضريبي التفضيلي المطبق داخل المنطقة الحرة للتصدير،

 المقاوالت المتواجدة داخل هذه المنطقة هي التي تستفيد وحدها من أن التأكيد على

  .التخفيف الضريبي

  

 بالنسبة %8,75   سنة لتطبيق السعر المخفض البالغ 20  إلى10كما تم تمديد األجل من 

 المقرر في مجال الضريبة على الدخل %80للضريبة على الشركات واإلسقاط البالغ 

  .بالنسبة للملزمين بالضريبة المتواجدين بالمناطق الحرة للتصدير

  

د من  تستفي تظل بهذه المناطق حالياوأشير في هذا الصدد إلى أن المقاوالت المتواجدة

في حين . السعر المخفض أو من اإلسقاط المذكورين بالنسبة لما تبقى من المدة الجارية

تستفيد المقاوالت الجديدة من السعر المخفض أو اإلسقاط طيلة مدة عشرين سنة بعد 

  .السنوات الخمس األولى لالستغالل الكلي الموالي لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط

  

حكام المتعلقة بإعفاء كل من جامعة األ ج ضمن المدونة العامة للضرائب،و لقد تم إدرا

األخوين والعصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين و مؤسسة الشيخ زايد 

  .ووكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق

  

، أقر قانون المالية األخير إمكانية أداء الضريبة الخصوصية ملزمينالخدمات للو لتحسين 

   .لدى مقاوالت التأمين، "فينييت"السيارات المعروفة باسم السنوية على 
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  السيد الرئيس

  حضرات السيدات والسادة

  

  :يتطلب أن اإلصالح الضريبي تالحظون 

  

مواصلة تحديث النظام الضريبي وجعله أكثر مالءمة ومسايرة للتطور االقتصادي  •

  واالجتماعي؛

  تعزيز تعبئة الطاقة الضريبية؛ •

  .سين توزيع العبء الضريبيتح •

  

 المعتمدة في هذا السياق على توسيع األساس المفروضة عليه ةوترتكز االستراتيجي

  .الضريبة وإقرار مزيد من الشفافية والبساطة وعقلنة النظام الضريبي

  

ويبقى برنامج اإلصالح المعمول به مركزا حول تعزيز الموارد والسيما من خالل وضع 

  .تثنائية وخصوصا في مجال الضريبة على القيمة المضافةحد لألنظمة االس

  

الضريبة على الشركات، ( وبالفعل فاألنظمة الضريبية االستثنائية تهم جميع الضرائب 

الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، واجبات التسجيل والتنبر، الضريبة 

  ). المهنية والضريبة الحضرية 

  

 االستثنائية الجديدة الممنوحة لفائدة هذا  القطاع أو ذاك قد أدى إلى إن تراكم التدابير

  .تعقيد النظام الضريبي

  

  : وقد كان لهذا الوضع انعكاسات سلبية منها

التراجع عن المكتسبات األولية إلصالح التدابير الجبائية الرامية إلى تشجيع  •

  ة القطاعية؛االستثمارات التي كانت تستهدف الحد من األنظمة التفضيلي
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الرفع من االختالالت الموجودة بين قطاعات النشاط، الشيء الذي يؤدي إلى تزايد  •

  طلبات االستفادة من االمتيازات الضريبية؛

تقليص وعاء الضرائب الرئيسية، واإلخالل بتدبير الضريبة على القيمة المضافة  •

   وحيادها؛اوبمرد وديته

، وفي بعض الحاالت حصول مبالغات تشابك األنظمة االستثنائية بعضها ببعض •

  .وتجاوزات يصعب معها استيعاب األهداف المتوخاة وتقييمها

  

ولمواجهة هذه الحالة تم إجراء تشخيص شامل للوضعية الحالية قصد الوصول إلى ضبط 

أفضل للطاقة الضريبية من خالل اإللمام التام بالكلفة المالية للتدابير االستثنائية وانعكاسها 

  .يالفعل

  

 من 159 من تقدير 2006وبالفعل، فقد مكن التقرير المتعلق بالنفقات الجبائية لسنة 

 4,3 مليار درهم، أي 21,5  التدابير الضريبية االستثنائية، وهي تمثل كلفة مالية تقدر ب

 ميزانية ل من الموارد الضريبية، أي ما يعاد%19من الناتج الداخلي الخام أو %   

  ) .%8,98(االستثمار 

  

 من مجموع هذه %52وتشكل النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة 

  .التدابير

  

ويحتل قطاع العقار المرتبة األولى ضمن النفقات الجبائية حيث بلغت نسبته منها مايناهز 

  . مليار درهم7,3 أي بمبلغ 20%

  

 المطبق في مجال الضريبة مارأما النفقات الجبائية المرتبطة بالمخصص المرصد لالستث

 مليار درهم، فيما تقدر النفقات الجبائية المرتبطة 375,1 فيقدر مبلغها ب على الشركات،

  . مليون درهم506بالخصم الناجم عن تفويت األصول 
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 و دائما في إطار الضريبة على الشركات، يقدر وعالوة على النفقات الجبائية القطاعية،

  . 2006 مليون درهم سنة 760التصدير ببصة خاالمتيازات اإل مبلغ
 

أما النفقات الجبائية المرتبطة باألنظمة الضريبية التفضيلية التي يستفيد منها إقليم طنجة، 

 مليون درهم، وهي متأتية في أكبر جزء منها من 575 ه ما قدر2006فقد بلغت سنة 

رهم ومن تخفيض  مليون د352 أي بمبلغ %50تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 

  . مليون درهم48 أي ما يمثل %50الضريبة على الدخل بنسبة 

  

 المتبعة في مجال إصالح الضريبة على القيمة المضافة من شأنها تعزيز تإن التوجها

  : والتي ترتكز باألساس على المحاور التالية2005التغييرات المهمة التي تم إدخالها سنة 

  

ى القيمة المضافة ليشمل بعض المنتجات والخدمات توسيع نطاق تطبيق الضريبة عل •

  المعفاة أو الموجودة خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة ؛

  وضع حد لمنح اإلعفاءات؛ •

  .تبسيط بنية األسعار الضريبية •

  

  : في هذا الشأن يمكننا أن نذكر2007ومن التدابير التي أقرها قانون المالية لسنة 

  

ي ينجزها صندوق التجهيز الجماعي وكذا  على العمليات الت%10تطبيق سعر  •

العمليات المتعلقة بالقروض والسلفات الممنوحة لهذه المؤسسة كما هو الشأن بالنسبة 

  للعمليات المالية المنجزة من طرف المؤسسات المالية؛

حذف اإلعفاء المقرر للنشاطات والعمليات والخدمات المقدمة من طرف وكاالت  •

ادية واالجتماعية، وتعويضه بمخصص مالي قصد الحفاظ اإلنعاش والتنمية االقتص

  .على حياد الضريبة على القيمة المضافة

 شهرا من تاريخ 24تحديد مدة اإلعفاء المقرر لسلع االستثمار وسلع التجهيز في  •

  .الشروع في مزاولة النشاط
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 يخلق وبخصوص هذه النقطة، اسمحوا لي أن أذكركم بأن اإلعفاء المقرر لسلع االستثمار

 "  BUTOIR"آثارا سلبية للمقاولة باعتباره يساهم بصورة خاصة في تقوية المصدم  

  .الذي تعاني منه الضريبة على القيمة المضافة

  

فهذا التدبير يعمل على تعزيز مالية بعض المقاوالت على حساب مقاوالت أخرى تضطر 

  .اع الضريبةإلى تحمل كلفة إعفاء عملية اقتناء سلع التجهيز إلى حين إرج

  

إن تحديد هذا اإلعفاء في األربعة والعشرين شهرا األولى الموالية للشروع في مزاولة 

النشاط، من شأنه العمل بشكل ملموس على تقليص هذه اآلثار السلبية وذلك بالسعي نحو 

  . ضعيفة عند بداية النشاطنتعزيز مالية المقاولة التي غالبا ما تكو

  

 التجهيز المدرجة في إطار االتفاقيات المبرمة مع الدولة قبل ويجدر التوضيح بأن سلع

 مليون درهم ، 200 بالنسبة لالستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق 2007فاتح يناير 

  . شهرا من تاريخ إبرام االتفاقية36ستستمر في االستفادة من اإلعفاء لمدة 

  

 األشخاص الطبيعيين غير فيما يتعلق بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة إلى •

  .المقيمين، تم في إطار هذا القانون المالي إقرار تدبير يعالج هذا الموضوع

، يستفيد األشخاص الطبيعيون غير 2006فكما تعلمون، وابتداء من فاتح يوليوز 

المقيمين عند مغادرتهم التراب المغربي من إرجاع الضريبة على القيمة المضافة 

اتهم بالداخل من السلع والبضائع التي تعادل قيمتها أو تفوق التي تحملتها مشتري

  . درهم باحتساب الضريبة2000

  

إرجاع الضريبة فإن هذا األخير أصبح قابال  ولمزيد من الفعالية والسرعة في تدبير

  .ليعهد إلى مقاوالت متخصصة في الميدان
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ة المطبق على وأخيرا ورغبة في تشجيع اقتصاد الطاقة تقرر تخفيض سعر الضريب •

، وذلك انسجاما مع السعر %14 إلى 20سخانات الماء العاملة بالطاقة الشمسية من 

  .الضريبي المطبق على الكهرباء

  

  السيد الرئيس

  حضرات السيدات والسادة

  

 ضمن نظرة شمولية مكنت من 2007تندرج المقتضيات الجبائية لقانون المالية لسنة 

صالح الضريبي وتوسيع نطاقه، وقد سبق لي أن أشرت إتمام عمليات تدوين وتدعيم اإل

   :في هذا الصدد إلى

  

  نشر المدونة العامة للضرائب التي تضمنت كافة األحكام المتعلقة بالتشريع الضريبي؛ •

  إعادة تنظيم جدول أسعار الضريبة على الدخل في اتجاه تخفيض العبء الضريبي؛ •

فة التي كانت موضوع إعداد برنامج الورشة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضا •

  .2008للتعاون مع االتحاد األوروبي، هذا البرنامج الذي سيكتمل إنجازه سنة 

  

وهكذا، فنحن بصدد إنهاء مسلسل ناجع في اتجاه تحقيق األهداف مكننا من احترام 

  .االلتزامات من أجل تحديث نظامنا الضريبي

  

لسواء مواصلة الحوار والتشاور ودعم ويتعين على اإلدارة وعلى الفاعلين على ا

  .المكتسبات المحققة

  

إن تقاسم هذه األهداف إلى جانب الوعي الصادق بالجهود الواجب بذلها على المدى 

  .القصير، ستكون لها، بالنسبة للمجتمع ككل، نتائج إيجابية على المدى المتوسط والطويل
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أجل عقلنة هذه السياسة قصد وخالصة القول نحن مدعوون باستمرار إلى العمل من 

تعزيز الموارد وتشجيع االستثمار، هذين الهدفين اللذين يؤثران بشكل : التوفيق بين هدفين

  .ملموس على النمو والتشغيل وعلى العيش الكريم للمواطنين

  

  السيد الرئيس

  حضرات السيدات والسادة

  

   .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته أشكركم على حسن تتبعكم
 
 


