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  باسم اهللا الرحمان الرحيم

  سيدي الرئيس

  حضرات السيدات والسادة

  

حول التدابير الضريبية التي على دعوتكم لحضور هذا اللقاء أشكركم جزيل الشكر 

  .2009قرها قانون المالية لسنة أ

تجسيد سياسة لوتندرج هذه التدابير في إطار المنهجية التي اعتمدتها الحكومة 

 رؤية لتكون لنا مع شركائنا االقتصاديين  المباشرتشاورالفي االستمرار القرب و

  .الضريبي حول مستقبل نظامنا مفصلة

كما أن الندوات والحوار الدائم ساعدنا على تبني استراتيجية واضحة األهداف 

ات مع ألولوياعتبار اال بعين ينخذآشرعنا منذ مدة في تحقيقها بصورة تدريجية، 

  . المقاوالت واألسرالحرص على تخفيض العبء الجبائي على

 عبر  ويهدفالنسجام واالتبسيطيرتكز على إن تحديث وعصرنة نظامنا الضريبي 

  .يةعاجتم التنمية االو المغربي  االقتصاد المتخذة إلى تقويةالتدابير

للمتطلبات االقتصادية ستجيب يالضريبي النظام تقويم هيكلة وهكذا فإن 

توسيع الوعاء عبر الجبائي  من خالل التوزيع العادل للعبء واالجتماعية

كفيلة بدعم المقاوالت الصغرى الوسائل الو  اآللياتتوفير من أجل ،الضريبي

  .والمتوسطة وتحسين القدرة الشرائية لألسر
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 في أول األمر الضريبة على القيمة هم اإلصالح الذي بدأ العمل به منذ سنوات، إن

بإجراء مراجعة لجدول ( 2007م الضريبة على الدخل سنة ث 2005المضافة سنة 

  .2008 على الشركات سنة  الضريبةليهمبعد ذلك جاء ، و)أسعار هذه الضريبة

ضريبة على القيمة المضافة فقد تمت مراجعة أحكامها ال  إلصالحوفيما يرجع

 تعدد األسعار وتقليص الناجمة عنالحد من االختالالت و تكريس حيادها بهدف

   . التقرير المتعلق بالنفقات الجبائيةظهرت أهميتها من خاللحجم اإلعفاءات التي 

 في مجال توسيع نطاق التشريع وتحديث اإلدارة الضريبية إن التدابير المعتمدة

 التعامل  إضافة إلى المراقبة عمليات تقويةوضبط الوعاء الضريبي بشكل مدقق، و

 الشيءتعبئة الطاقة الضريبية، الزيادة في  من مكنتوالسلوك الجيد للمقاوالت، 

  . على مواصلة سياسة تخفيض العبء الجبائيحافظالذي 

لمراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل وإصالح الضريبة على وهكذا كان 

 في اتجاه تحقيق التوازن بين تخفيض األسعار الضريبية يالشركات أثر إيجاب

     . الوعاء الضريبيتوسيعو

  .ةسادال ت وسيداحضرات ال

 إلى نجاعة  يرجع باألساس التطور اإليجابي الذي عرفته الموارد الجبائيةإن

   .ياسة الضريبية المتبعةوفعالية الس

 المديرية العامة للضرائب تدبيرها لىتوت، بلغت الموارد التي 2008ففي سنة 

، 2007 مقارنة مع سنة ℅30,3 وهذا يشكل ارتفاعا بنسبة مليار درهم، 117,6

يعادل أربع نقط من الناتج  هو ما مليار درهم و27,3أي مبلغا إضافيا بمقدار 

  .الداخلي الخام

 من الموارد العادية للميزانية العامة للدولة التي ℅60,2ه الموارد نسبة  هذوتكون

الموارد العادية من مجموع   ℅44,9 مقابل 2008 مليار درهم سنة 182,7بلغت 

   . مليار درهم95,5 إلى مبلغها آنذاك وصل التي 2002لسنة 
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 قدرها ، وذلك بزيادة2008سنة   أهم اإلنجازاتلضريبة على الشركاتلقد سجلت ا

  المفروضة، متبوعة بالضريبة على القيمة المضافة2007 مقارنة مع سنة ℅54,9

 بنسبةم الضريبة على الدخل ث ، ℅24,8 بنسبة ارتفعت حصتهابالداخل التي 

17,3℅.   

 الهيكلة على التغيير الطارئ  عن كذلكناتج  الجبائيةإن النمو الذي عرفته الموارد

 على الجهود المبذولة من أجل تحقيق توزيع أمثل ها في بنيتالضريبية التي ترتكز

  . الضريبيللعبء

 من الموارد الجبائية ℅34,1لضرائب المباشرة، التي لم تكن تمثل إال ل فبالنسبة

ذلك أن حصة الضريبة على . 2008 سنة ℅43 ها معدل، فقد بلغ2002سنة 

 بذلك محافظة، 2008 سنة ℅25,1 إلى2002 سنة ℅14,7الشركات انتقلت من 

 ℅18,7 األولى أمام الضريبة على الدخل التي تراجعت حصتها من على الرتبة

، أما الحصة اإلجمالية للضريبة على القيمة 2008سنة   ℅17,7 إلى 2002سنة 

، فقد داالستيراالمضافة، وأعني بذلك الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند 

 سنة ℅33 إلى 2002سنة  ℅27,3عرفت تحسنا ملحوظا حيث انتقلت من 

 ℅5,5 بمعدل، فيما سجلت واجبات التسجيل والتنبر استقرارا في حصتها 2008

  . ذاتهابالنسبة للفترة

إن النتائج التي تم تسجيلها مكنت السلطات العمومية من توفير الظروف المالئمة 

ون المواطنون والفاعلالتي طالما انتظرها  اإلصالحات البنيوية إنجازللشروع في 

  .االقتصاديون

  حضرات السيدات والسادة

 همت 2009 الجبائية التي تم تبنيها في إطار قانون المالية لسنة تإن المقتضيا

  :بالخصوص التدابير التالية
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، 2013 دجنبر 31 إلى غاية ي لفائدة القطاع الفالحالمقررتمديد اإلعفاء  •

خطاب الملكي بتاريخ  التضمنهاوذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي 

 الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك بمناسبة 2008 غشت 20

  والشعب؛

 تعزيز الطاقة التمويلية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة؛ •

 . للطبقات الفقيرة والمتوسطةةتحسين القدرة الشرائي •

 مسترسالزال اوتجدر اإلشارة إلى أن إصالح الضريبة على القيمة المضافة مهذا 

رية ذ المراجعة الجعلى إثر جديدة طفرةأن التدوين في المجال الضريبي عرف و

للنص المتعلق بكل من واجبات التنبر والضريبة الخصوصية السنوية على 

  .نة العامة للضرائب ضمن المدوحكامهما أالسيارات من خالل إدراج

  لمتوسطة تخفيض الضريبة وتعزيز الطاقة التمويلية للمقاوالت الصغرى وا-أوال

  سعر الضريبة على الشركاتعرفهاأن أذكر بعجالة بالتخفيضات التي  لي ااسمحو

 ℅45 بسعر 1987  الضريبة سنة  فكما تعلمون فرضتمنذ إحداث هذه الضريبة،

 ℅38 ، 1988 سنة ℅44:  النسب التالية إلىوبعد ذلك تم تخفيض هذا السعر

 وذلك ℅30إلى ليوم ، ليصل ا1996 سنة ℅35، 1994 سنة ℅36، 1993سنة 

 مالمالي توبالنسبة للقطاع . 2008بمقتضى تدبير جاء به قانون المالية لسنة 

 عوض ℅37 على هذا القطاع إلى قالشركات المطبتخفيض سعر الضريبة على 

39,6℅.   

 فطريقة تغيير األسعار الضريبية في اتجاه التخفيض ليست هي يعلم الجميعوكما 

 بل إن  الماليةتهااشأنها تشجيع المقاوالت على تعزيز قدراألداة الوحيدة التي من 

  .الغرضهذا   تعبئتها لهناك وسائل أخرى يمكن
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 استهدف بالدرجة األولى المقاوالت الصغرى 2009وهكذا فالقانون المالي لسنة 

 طاقاتها التمويلية تدعيموالمتوسطة، واختار لها نظاما مالئما قصد تشجيعها على 

  .تخفيض ضريبي مرتبط بالزيادة في رأس مالهامن خالل إقرار 

 تستفيد عجز، عن ربح أو عن نتيجتها أسفرت أصبحت المقاوالت، سواء بذلكو

  :التدبيرين التاليينمن 

 من مبلغ الزيادة ℅20 بنسبةفي مجال الضريبة على الشركات، تخفيض  •

 2009القائمة في فاتح يناير لشركات بالنسبة لمال الالمحققة في  رأس 

الفترة ما بين إذا قامت بزيادة في رأس مالها في  الخاضعة لهذه الضريبة و

  .2010 دجنبر 31   و2009فاتح يناير 

 درهم عوض 1000 ثابت بمبلغ واجبفي مجال واجبات التسجيل، تطبيق  •

 . بالنسبة للعقود المتعلقة بالزيادة في رأس المال℅1 بمقدارالرسم النسبي 

ي لهذا التدبير يمكننا أن نأخد على سبيل المثال حالة  اإليجابالوقعوإلبراز 

 بزيادة في رأس مالها 2009 في فاتح يوليوز ت قاماإلسمشركة مجهولة 

 اشتملت التصاريح التي قدمتها الشركة  علما بأن  درهم4.000.000بمبلغ 

 :العناصر التاليةعلى 

   درهم15.000.000  )دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة(رقم األعمال 

   درهم1.500.000  النتيجة الضريبية

   درهم450.000   )℅30 × 1.500.000 ( المستحقةالضريبة على الشركات

   درهم400.000  2009 خالل السنة المالية اةدالمؤمجموع الدفعات 

  :مبلغ التخفيض من الضريبة على الشركات

  ℅20تخفيض × ) 4.000.000( مبلغ الزيادة في رأس المال

   درهم800.000

  صفر درهم  2010الضريبة على الشركات الواجب دفعها قبل فاتح أبريل 

   الضريبة المستحقة منستنزالاالالباقي من التخفيض بعد 

   )450.000 -800.000(  2010قبل فاتح أبريل 

   درهم350.000
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  من مبلغ الزيادة في رأس المال، أصبحت الضريبة℅20فبعد تطبيق تخفيض 

 وأصبح ، درهم450.000 هي صفر درهم عوض 2009سنة المالية لل بالنسبة

 درهم يستنزل 350.000المبلغ المتبقى من تخفيض الضريبة على الشركات هو 

 سيتم التصريح به في الذي 2010 الضريبة على الشركات للسنة المالية  مبلغمن

2011.  

 درهم 1000مبلغه  ثابتا للتسجيل واجباوعالوة على ذلك، فالشركة لن تؤدي إال 

حسب قاعدة النظام العام، أي ب) ℅1 × 4.000.000أي ( درهم 40.000عوض 

  .هذا المبلغ األخير مرة عن 40 لمبلغا يقأنها في هذه الحالة ستؤدي 

  

  حضرات السيدات والسادة

 فإن  للمواطنين ودعم القطاعات االجتماعيةفيما يرجع لتحسين القدرة الشرائية

 في كل من خطابه قد أكدك محمد السادس نصره اهللا وأيده صاحب الجاللة المل

 بمناسبة الذكرى التاسعة لجلوسه على عرش أسالفه 2008 يوليوز 30بتاريخ 

 بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين 2008غشت 20 وخطابه بتاريخ ،المنعمين

 إرادته في تخفيف األعباء التي تثقل كاهل الفئات على ،لثورة الملك والشعب

  : في هذا المجاله جال لته ومن جملة ما قالالمستضعفة

  ... "ا، عن الفئات األكثر احتياجاهتأكيد إرادتنا لتخفيف أعبائ"...  •

 .. "دعم البعد االجتماعي لإلصالحات العميقة، "...  •

تفعيل اآلليات التشريعية والمؤسسية الهادفة لتحسين القدرة الشرائية "...  •

 ... "للمواطنين 

  . "ق الثروات المدرة لفرص العمل لشبابناخل...  •

 الحكومة على إدراج هذه التوجيهات في إطار قانون المالية لسنة حرصتوقد 

  . من خالل إعادة تنظيم جدول الضريبة على الدخل2009
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 الذي كان مطبقا إلى غاية فجدول أسعار الضريبة على الدخلوعلى سبيل التذكير 

  : هو2008 دجنبر 31

  سعر الضريبة  )بالدرهــم(ل شريحة الدخ

  0  24.000 إلى 0

  ℅15  30.000 إلى 24.001

  ℅25  45.000 إلى 30.001

  ℅35  60.000 إلى 45.001

  ℅40  120.000 إلى 60001

  ℅42  120.000مازاد على 

  :أما التغييرات التي أدخلت على هذا الجدول فتهم 

  م ؛ دره24000 عوض 28.000رفع الحد المعفى من الضريبة إلى  •

 تغيير كافة الشرائح الوسطى للجدول واألسعار المطابقة لها ؛ •

 درهم 120.000 عوض 150.000رفع الشريحة العليا للجدول إلى  •

 .℅40 إلى ℅42وتخفيض السعر المطابق لها من 

وبذلك أصبح جدول الضريبة على الدخل الجديد المطبق ابتداء من فاتح يناير 

  : هو2009

  سعر الضريبة  )مبالدرهــ(شريحة الدخل 

  ℅0  28.000 إلى 0

  ℅12  40.000 إلى 28001

  ℅24  50.000 إلى 40.001

  ℅34  60.000 إلى 50.001

  ℅38  150.000 إلى 60.001

  ℅40  150.000مازاد على 
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 تدابير أخرى لها انعكاس إيجابي على تحسين 2009كما تبنى قانون المالية لسنة 

التدابير على سبيل المثال ، رفع نسبة اإلسقاط القدرة الشرائية للمواطنين ومن هذه 

 ℅17  بدال من ℅20برسم المصاريف المهنية المطبقة لفائدة المأجورين إلى 

  . درهم28000 إلى 24000ورفع سقف هذه المصاريف من 

وفي نفس االتجاه تم رفع الخصم المقرر عن التحمالت العائلية بمقدار الضعف، 

 6عن كل شخص مكفول في حدود رهما  د360 إلى 180حيث انتقل من 

  .أشخاص

 معد للسكنى محل للقروض الممنوحة من أجل بناء العاديةكما أن خصم الفوائد 

 سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء 7الرئيسية أصبح يخول لمدة 

  . سنوات4عوض 

ي مجال والغرض من هذا التدبير خلق االنسجام بين هذا األجل واألجل المقرر ف

 بعين االعتبار الصعوبات التي يواجهها الملزمون الذين اأخذواجبات التسجيل 

  .مساكنهميشيدون 

 10وعالوة على ذلك، ورغبة في تشجيع اإلدخار، خفض قانون المالية األخير من 

 سنوات المدة الدنيا لعقود تأمين التقاعد التي يمكن للمعني باألمر خاللها أن 8إلى 

ع دخله الخاضع للضريبة االشتراكات واألقساط المدفوعة عن يخصم من مجمو

  .التقاعد التكميلي

 يشمل كذلك عقود التأمين على الحياة وعقود  أصبحهذا التخفيض في األجلو

  للمستفيدالممنوحة اإلعفاء الضريبي بالنسبة للمبالغالرسملة ألجل االستفادة من 

  .عند نهاية العقد

 في إطار الضريبة على  من الضريبة الحد المعفىرفعوفي نفس السياق وعلى إثر 

كافة الدخول، بالنسبة ل  الضريبيةالمعاملةالدخل، ورغبة في تأمين المساواة في 
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 على رفع الحد المعفى في مجال األرباح الناتجة عن  كذلكنص قانون المالية

  . درهم28.000 إلى 24.000رؤوس األموال المنقولة من 

في ميدان العقار، نص قانون المالية كذلك على تدبير وعلى مستوى العرض 

لصالح المنعشين العقاريين من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يبرمون مع 

 سكن اجتماعي، ويقضي هذا التدبير بتمديد االستفادة من 1500الدولة اتفاقية لبناء 

يطبق على  ل℅50تخفيض الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بنسبة 

المفتوحة ابتداء من سنتين المتتاليتين المواليتين للسنة المالية للالحصيلة الضريبية 

  .2008أول يناير 

 برسم الضريبتين ℅50ولكي يستفيد المنعشون العقاريون المعنيون من تخفيض 

 للسكنى الرئيسية  فعالالمذكورتين، يجب أن تكون المساكن االجتماعية مخصصة

  .لمالكيها

 عدد الغرف تقليص في نفس االتجاه على 2009كما نص قانون المالية لسنة 

الواجب توفرها باألحياء واإلقامات والمباني الجامعية التي يتم تشييدها في إطار 

اتفاقيات تبرم بين الدولة وبين المنعشين العقاريين من أشخاص طبيعيين أو 

ري العمل بهذا التدبير ابتداء ، ويس الغير غرفة150 إلى 250معنويين، وذلك من 

  .2009من فاتح يناير 

وفيما يتعلق بالنشاط المهني الخاضع للضريبة على الدخل، نص قانون المالية لسنة 

 ، في حالة اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة أو النظام الجزافي، على2009

  . حدود رقم األعمال من ثالثة حدود إلى حدين فقطخفض

دى رقم  أن يتعيال ينبغ اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة، وهكذا فعند

  :األعمال

 درهم بالنسبة للنشاطات التجارية والصناعية والحرفية 2.000.000 •

  ومجهزي سفن الصيد البحري؛
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 درهم بالنسبة لمقدمي الخدمات والمهن الحرة وغيرها من 500.000 •

 مصادر الدخل التي تكتسي طابع التكرار؛

  : أن يتعدىيال ينبغ حالة اختيار النظام الجزافي فإن رقم األعمال أما في

 درهم إذا تعلق األمر بالنشاطات التجارية والصناعية 1.000.000 •

  والحرفية ومجهزي سفن الصيد البحري؛

غير المهن ( درهم بالنسبة لمقدمي الخدمات والمهن الحرة 250.000 •

صادر الدخل التي تكتسي طابع وغيرها من م) المستثناة من النظام الجزافي

  .التكرار

 على حذف 2009وفي إطار توسيع الوعاء الضريبي، نص قانون المالية لسنة 

اإلسقاطات المطبقة في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على 

فوائض القيمة الناجمة عن تفويت عناصر األصول الثابتة المنجزة أو المالحظة 

اسبة تفويت أو سحب ، بمننهايتهمن لدن المقاوالت خالل االستغالل أو عند 

  .عناصر مجسدة أو غير مجسدة من أصولها الثابتة

وهذا التدبير الذي يطبق على فوائض القيمة المحققة أو المالحظة ابتداء من فاتح 

 ،2008 اعتمادها سنة سبق، جاء ليحقق االنسجام مع التدابير التي 2009يناير 

 بارتباط مع تخفيض  توحيد األساس المفروضة عليه الضريبةوالغرض من ذلك

  .األسعار

 إلى تقليص حجم الوعاء  قبلفيما  كان يفضيوبالفعل، فتطبيق اإلسقاطات

الضريبي ويؤدي بالتالي إلى تطبيق سعر فعلي للضريبة على الشركات يقل عن 

 قانون في إطار ℅30 الذي وقع تخفيضه إلى ℅35  المحدد فيالسعر القانوني

 الوعاء  نطاق هذه اإلسقاطات من توحيدفحذوقد مكن . 2008المالية لسنة 

  .الضريبي
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وبطبيعة الحال، تظل المقاولة تستفيد من خصم مخصصات اهتالك األموال المعنية 

  .الشيء الذي ينعكس على نتيجتها ومن تم على الضريبة المستحقة

وفيما يرجع إلصالح الضريبة على القيمة المضافة، فقد تم التمهيد له تدريجيا منذ 

 تقليص عدد األسعار وإلغاء  بالدرجة األولى وكانت الغاية من ذلك2005سنة 

اإلعفاءات غير المبررة شيئا فشيئا واعتماد حد واحد لإلخضاع للضريبة وآخر 

 في  المقررة حدود رقم األعمال بينهما وبين تحقيق االنسجاممعلإلعفاء منها، 

  .مجال الضريبة على الدخل

 نهج سياسة إصالح الضريبة على القيمة 2009نة لقد واصل قانون المالية لس

 المقاوالت إال لضريبةهذه الال تخضع حتى المضافة التي التزمت بها الحكومة، 

وهكذا وابتداء من فاتح .  الوفاء بااللتزامات المحاسبية واإلقراريةالقادرة على

  :لهذه السنة  تقرر بموجب قانون المالية2009يناير

رض الضريبة بالنسبة لصغار الصناع وصغار مقدمي رفع السقف المحدد لف •

   درهم؛500.000 إلى 180.000الخدمات من 

 درهم على البيوع 2.000.000تعميم السقف المحدد لفرض الضريبة البالغ  •

 .المتعلقة بجميع المنتجات

ودائما في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة تقرر، ابتداء من فاتح يناير 

الكسب المستعمل في صناعة " على ℅10ق هذه الضريبة بسعر ، تطبي2009

  ."أغذية البهائم والدواجن

 التي غالبا من نصادفها "المصدم" في وضع حد لحاالت ومن جهة أخرى، ورغبة

 هذه الضريبة،  الذي يطبعحيادلل تعزيزافي إطار الضريبة على القيمة المضافة و

الرسم المستحق عن المرور في " كذلك على ℅10تقرر تطبيق السعر المخفض 

  ."الطرق السيارة التي تستغلها شركات تتمتع بهذا االمتياز
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 وضمان تزويد السوق ''المعادن المستعملة''ولتعويض النقص الحاصل في وأخيرا 

األشخاص الذين  إخراج 2009الداخلي بهذه المادة، تقرر ابتداء من فاتح يناير 

 من نطاق ، أشخاصا طبيعيين أو معنويينكانوا سواء  هذه المعادنيقومون بتصدير

االستفادة من نظام االسترجاع المقرر في مجال الضريبة على القيمة المضافة، 

وأصبحوا بالتالي خاضعين للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات في 

  .إطار النظام العام

   التبسيط واالنسجام والتحديث-ثانيا

 األحكام، تتضمن كافة 2008ائب إلى غاية شهر دجنبر كانت المدونة العامة للضر

 لكن فقط بالنسبة لكل منالمتعلقة بالوعاء الضريبي والتحصيل والمساطر الجبائية 

الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة 

  .وواجبات التسجيل

النصين  أحكام كذلك أدرج ضمن المدونة 2009لسنة غير أن القانون المالي 

واجبات التنبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات اللذين ب المتعلقين

  .عرفا بدورهما مراجعة جذرية

، صياغة جديدة ه اعتمادتطلب إصالحففيما يرجع للنص المنظم لواجبات التنبر فقد 

أحكامه مع تحيينه وتبسيطه وعقلنة التعريفات التي يتضمنها وخلق االنسجام بين 

  .وأحكام الضرائب والرسوم األخرى

 إن على مهما تبسيطا المذكوروبالفعل فقد عرفت التعريفات التي يتضمنها النص 

  .تةبمستوى األسعار النسبية أو على مستوى الواجبات الثا

 في 0,50( من خمسة وهي  هذه األسعار األسعار النسبية، انتقل عددفبخصوص

 سعرين الغير إلى ، ℅5 و℅0,25و) في األلف 2(و ) في األلف1(و ) األلف

  .14 إلى 29 ، بينما انتقل عدد الواجبات الثابتة من ℅5 و ℅0,25وهما 
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 التي كانت تطبق على األوراق التجارية القابلة  التنبروعلى سبيل المثال فواجبات

 اآلن  أصبحت واجبات ،ثالثة والتي كان عددها  تبعا لطبيعة هذه األوراقللتداول

  .حدة في واجب واحد هو خمسة دراهممو

قد المطبق على سندات وعقود الرسملة )  األلف في2(ويجدر التوضيح بأن سعر 

 للضريبة على  أن هذه السندات والعقود أضحت خاضعةعلى اعتبارتم إلغاؤه 

  .عقود التأمين

  أن واجب التنبر المطبق على التسجيل األول وفي هذا اإلطار تجدر االشارة إلى

   :كانت هذه العملية خاضعة ففيما قبل .هتبسيط تم  بالمغربلسياراتل

  درهما عن كل حصان بخاري من القوة الجبائية50 تنبر ثابت قدره بلواج •

  للسيارة ؛  

 يحدد تبعا للقوة الجبائية للسيارة ولمدة ا درهم50 تكميلي قدره  تنبرواجبل •

 ). سنوات5 من أقل أو أكثر( استخدامها 

 تعريفة موحدة مع إلغاء معيار إحداث على  نص2009نون المالية لسنة  قاغير أن

  .مدة استخدام السيارة

  القوة الجبائية

أصناف 

  السيارات

 أحصنة 8أقل من 

  بخارية

  10 إلى 8من 

  أحصنة بخارية

  14 إلى 11من 

  نا بخاريااحص

  مايعادل أو يفوق

   بخاريا حصانا15

  4000  3000  2000  1000  )بالدرهم(المبلغ 

  

فيما يرجع إلعادة تنظيم الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات التي أما 

 فإنها تتمحور، 2010 ابتداء من فاتح يناير  الجديدةسيشرع في تطبيق أحكامها

  : حولبالخصوص
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األشخاص الطبيعيين " الفرق بين  بإزالةتبسيط الجدول الحالي لهذه الضريبة •

تطبيق نفس التعريفة على السيارات وبالتالي " واألشخاص المعنويين

  ؛المملوكة للدولة والجماعات المحلية وشركات كراء السيارات دون سائق

 4 إلى 7مراجعة الجدول المذكور بتقليص عدد أصناف القوة الجبائية من  •

 . فقطأصناف

  

  :وهكذا أصبح الجدول الجديد كما يلي 

  القوة الجبائية

 8أقل من   أصناف السيارات

أحصنة 

  بخارية

 10 إلى 8من 

  أحصنة بخارية

 إلى 11من 

  حصانا بخاريا14

 15مايعادل أو يفوق 

  حصانا بخاريا

 السيارات ذات

   البنزينمحرك

   درهم4000   درهم2000  همار د650   درهما350

 السيارات ذات

   الكازوالمحرك

   درهم10.000   درهم5000   درهم1500   درهم700

  

الحالية   محل التعريفةحل هذه التعريفة الجديدة ست2010وابتداء من فاتح يناير 

  :2009 دجنبر 31التي سيظل العمل بها جاريا إلى غاية 

للعربات المملوكة لألشخاص الطبيعيين والشركات التي تتعاطى بالنسبة  - أوال

) المملوكة للدولة" (م"كراء السيارات دون سائق والسيارات المسجلة في سلسلة 

  " م.م.ق"و ) الحرس الملكي" (م.ح"و ) الدرك الملكي" (م.د"و ) الشرطة" (ش"و

  ؛) الجماعة" (ج"و ) القوات المسلحة الملكية(
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أصناف   القوة الجبائية

 8أقل من   السيارات

  أحصنة بخارية

 10 إلى 8من 

  أحصنة بخارية

 14 إلى 11من 

  حصانا بخاريا

 19 إلى15من

  حصانا بخاريا

 19أكثر من

حصانا 

  بخاريا

ت السيارا

  محركذات

  البنزين

   درهم3200   درهم2200   درهم1500   درهما650   درهما350

السيارات 

  محركذات

  الكازوال

   درهم8000   درهم6000   درهم4000   درهم1500   درهم700

ذات محرك دييزيل التي تستفيد من وثيقة تأمين  " pick-up "لسيارات النفعية  ااأم

حين يخصصونها لنقل المواد والمنتجات فالحي والمملوكة ألشخاص طبيعيين فال

التعريفة المطبقة على السيارات المستخدم نفس الفالحية، فإنها تخضع للضريبة ب

  .فيها البنزين

  :ألشخاص المعنويينلللعربات المملوكة  بالنسبة -ثانيا

  أصناف السيارات  القوة الجبائية

 أحصنة 8ما يعادل أو يفوق    أحصنة بخارية8أقل من 

  ريةبخا

  محركالسيارات ذات

  البنزين

   درهم4500   درهم3000

  محركالسيارات ذات

  الكازوال

   درهم9000   درهم6000

 في المعامالت وتجدر اإلشارة من جهة أخرى إلى أنه في إطار خلق االنسجام

، تم إدراج مقتضى ضريبي يستهدف عمليات اقتناء العقارات العقارية و التجارية
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إعطاء هذا المقتضى من شأن تطبيق ، و"المرابحة"ية عن طريق أو األصول التجار

  . جديد لهذا المنتوج البنكينفس

 بأنه العقد الذي تقوم بموجبه كل مؤسسة "المرابحة"وكما تعلمون يمكن تعريف عقد 

لالئتمان، بطلب من زبنائها، باقتناء أموال أو عقارات بغرض إعادة بيعها لهم 

  .ة يتم االتفاق عليها مسبقا عمولمقابلبسعر اقتنائها 

ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن عمليات اقتناء العقارات واألصول التجارية عن 

 اقتناء داألولى عن: مرتين  كانت تخضع لواجبات التسجيل''المرابحة''طريق 

 بيعها من طرف ذات دواألصول المذكورة، والثانية عنأالمؤسسة البنكية للعقارات 

  .ائهانالمؤسسة لزب

 على تطبيق 2009وتفاديا لهذا االزدواج الضريبي نص قانون المالية لسنة 

 مبدأ ومن شأن هذا التدبير تكريس ،واجبات التسجيل مرة واحدة على هذه العمليات

  .حياد الضريبة

أحد ب لضريبةل خاضعة "المرابحة" عقود االقتناء عن طريق أضحتوهكذا 

  :السعرين التاليين

ق األمر باقتناء أماكن مشيدة أو أراضي غير مبنية  إذا تعل℅3إما  •

  لبناء هذه األماكن؛مخصصة 

راضي غير مبنية أو أصول تجارية أو أ  باقتناء إذا تعلق األمر℅6وإما  •

 .الزبانة

وقد تم تبسيط األساس الضريبي لهذه العمليات على اعتبار أنه يتكون فقط من 

  بعين االعتباراألخذلبنكية دون اقتناء األموال المذكورة من طرف المؤسسة ا

  . المؤسسةالعمولة التي تتلقاها
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  حضرات السيدات والسادة

 تالحظون بأن التبسيط والشفافية والسالمة القانونية وتحسين الخدمات الشك أنكم

من األهداف األساسية التي تحظى ال يتجزأ  جزءا  كلهاتعتبرالمقدمة للملزمين، 

  .الضريبيةبالعناية الكاملة لإلدارة 

 نشاطاتهمكما يشكل تحديث النظام المعلوماتي وتنظيم فئات الملزمين تبعا لطبيعة 

 تحقيق إلدارة بغيةا طرف  المساعي المبذولة منتدخل في إطارمحاور بنيوية 

أكثر تطورا  إلى تبني قواعد هذه األخيرة، الشيء الذي أدى بالمطلوبة الجودة 

لضريبة على الشركات بالنسبة لء بطريقة إلكترونية  في اعتماد اإلقرار واألداتتمثل

  .والضريبة على القيمة المضافة

في هذه العملية وفي هذا اإلطار، ورغبة في تسريع وتيرة انخراط المتعاملين 

 في هذا المطبقةلممارسات لمواكبة  و، الخدمات اإللكترونيةوإقبالهم على ولوج

لية األخير على التزام يقضي بضرورة الشأن على الصعيد الدولي، نص قانون الما

اعتماد اإلقرار واألداء اإللكتروني بصورة تدريجية بالنسبة للمقاوالت التي يساوي 

  :رقم أعمالها أو يفوق الحدين التاليين

  مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويسري100 •

   ؛2010هذا االلتزام ابتداء من فاتح يناير ب العمل

  مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويسري50 •

  .2011هذا االلتزام ابتداء من فاتح ينايرب العمل

ومع ذلك فالملزمون الذين ال يبلغ رقم أعمالهم أحد الحدين المذكورين يمكنهم، إذا 

ا عن  بأداء الضريبة أو اإلقرار بهالمتعلقة في ذلك ، الوفاء بالتزاماتهم ما رغبوا

  .طريق الخدمات اإللكترونية التي توفرها لهم اإلدارة الضريبية
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  حضرات السيدات والسادة

إلى جانب التدابير المرتبطة بالوعاء الضريبي والتعريفات الجبائية، نص قانون 

 كذلك على تدابير من شأنها تزويد اإلدارة بوسائل تمكنها من 2009المالية لسنة 

 المدونة العامة  ذلك أن. الضريبية على الوجه المطلوب المراقبةعملياتممارسة 

 ، في حالة وجود عالقات تبعية مع مقاوالت توجد خارج المغرب،كانتللضرائب 

 على أن األرباح المحولة بطريقة غير مباشرة إلى الخارج إما بالزيادة أو تنص

 بالنتيجة بالنقصان في أثمان الشراء أو البيع أو بأية وسيلة أخرى يتم إلحاقها

  .الضريبية أو برقم األعمال المصرح به

ن تحديد ثمن الشراء أو البيع بالنسبة للمقاولة المعنية كان يتم إما بالمقارنة مع أ كما

أثمان المقاوالت المماثلة أو بطريقة التقدير المباشر، على أساس المعطيات التي 

  .تتوفر عليها اإلدارة

اقبة بالنسبة لألرباح المحولة إلى الخارج، نص  ورغبة في تعزيز عمليات المر،ذال

 على مقتضيات من شأنها توسيع نطاق مراقبة األثمان 2009قانون المالية لسنة 

 وإلحاق األرباح التي يتم تحويلها بصفة غير مباشرة، إما بالنتيجة الضريبية

  . أو برقم األعمال أو بهما معاللمقاولة

 المالية على إجبار المقاوالت الخاضعة وفيما يتعلق بحق االطالع نص قانون

 إدارة الضرائب، كما طلبت ذلك، بالمعلومات  إلىللضريبة بالمغرب أن تدلي

ويتعلق . والوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة مع مقاوالت توجد خارج المغرب

 :بالمعلومات التاليةاألمر 

لمغرب طبيعة العالقات التي تربط المقاوالت الخاضعة للضريبة با •

  ؛بالخارجبالمقاوالت المتواجدة 

 طبيعة الخدمات المقدمة أو المنتجات التي وقع تسويقها؛ •
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 بين هذه المقاوالت والعناصر  فيماطريقة تحديد أثمان العمليات المنجزة •

 التي تثبتها؛

    .أنظمة المقاوالت المتواجدة خارج المغرب وأسعار فرض الضريبة عليها •

 كانإذا ى طلب اإلدارة داخل األجل المضروب أو وفي حالة عدم الجواب عل

  تعتبر العناصر المطلوبة، فإن عالقة التبعية بين هذه المقاوالت يتضمنالالجواب 

  .قائمة

 التدبير هي محاربة الغش الضريبي الدولي الناجم عن تحويل اإقرار هذوالغاية من 

  .بيةاألرباح إلى الخارج والحفاظ على تنافسية المقاوالت المغر

 في إطار اتدبيرين تم إقرارهم الوقوف عنديتعين  ،فيما يتعلق بالطعون الضريبيةو

   :قانون المالية األخير

 اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة أن تطلبب يقضي التدبير األول •

 الوثائق المتعلقة بالمسطرة التواجهية التي تتيح تسليمهابالضريبة من اإلدارة 

 القضايا المعروضة عليها وليس الملف الضريبي بكامله، ومن  فيتلها الب

شأن هذا التدبير عقلنة تسيير اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة 

  بالضريبة حتى يكون عملها أكثر دقة وفعالية؛

 فيقضي بعدم جواز تقديم الطعون في آن واحد أمام التدبير الثانيأما  •

ة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة المحاكم وأمام اللجان المحلي

بالضريبة، وذلك تفاديا للمشاكل الناجمة عن معالجة الملفات المتعلقة بهذه 

  .الطعون إذا ما تم تقديمها على هذا النحو

والغرض من هذا التدبير األخير حث الملزمين على استكمال مسطرة الطعن أمام 

مذكورة حتى نهايتها، قبل الشروع في إجراءات اللجان المحلية واللجنة الوطنية ال

  . من درجات التقاضيدرجةالمسطرة القضائية مع توضيح نطاق اختصاص كل 
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 للتوازن والمساواة بين  من العوامل الرئيسيةكل هذه المقدمات تشكل عامالف

 مزيد من  إقرار تقدما اليمكن إنكاره نحوتبر بحق وهذا يعالمواطنين أمام الضريبة

  . والتضامنافية واالنخراطالشف

  حضرات السيدات والسادة 

  أشكركم على حسن انتباهكم 

  و السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى و بركاته

  

  

     


