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قام بإعداد هذا العمل السيد إدريس األندليس ،خبري يف املالية العمومية ،يف
إطار مرشوع « التمويل من أجل التنمية -الرشاكة االسرتاتيجية»لرتانسربانيس
املغرب بدعم من منظمة أوكسفام.
«النتائج ،واآلراء ،والخالصات الواردة يف هذه الوثيقة تعرب كليا عن آراء
معديها وال تعكس بالرضورة موقف منظمة أوكسفام»
شــكــر
الجمعية املغربية ملحاربة الرشوة ،ترانسربانيس املغرب ،تشكر كل من ساهم
يف إعداد هذا العمل ،خاصة أعضاء اللجنة املسرية للمرشوع ،عىل املعلومات
واآلراء واملساهامت القيمة التي قدموها والتي مكنت من إنجاز هذا العمل.
نونرب 2018
بدعم من

مقدمة

 .Iتذكري باألعامل السابقة املنجزة
يف إطار مرشوع «الشفافية يف
التدبري الجبايئ»
تكتيس عملية تدبري الجبايات أحد مخاطر املهمة يف
تفيش الرشوة وهو مااستخلصته العديد من األبحاث
التي متت عىل الصعيد الوطني والدويل.وقد خصصت
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مجموعة من
الدراسات واألبحاث لتقييم الخسائر املتعلقة باملوارد
العمومية واملرتبطة بالتدبري الجبايئ.
وبعد أن أعطت «ترانسبارانيس املغرب» خالل
السنوات األخرية األولوية ملحاربة الرشوة يف مجال
الصفقات العمومية املعروف بخصوبتهبالنسبة
للمامرسات املشبوهة ،اتجهت إىل اعتامد منهجية أكرث
شمولية يف ارتباط نسقي للميزانية العامة للدولة مع
كامل مكوناتها وخصوصا تلك التي تتعلق باملداخيل
العمومية وباألساس باملداخيل الجبائيةالتي تشكل
املورد لتنفيذ  65%من النفقات العمومية أي ما
يوازي حوايل  22%من الناتج الداخيل اإلجاميل.
إن مجال التدبري الجبايئ يشكل مجاال تتمظهر فيه
مخاطر الرشوة واتساعها وهو مايحدثآثارا سلبية
عىل توازن امليزانية وبالتايل عىل مبادئ اإلنصاف
والتضامن االجتامعي.ولنحتاج اليوم إىل مجهود
علمي للتأكيد عىل أن الرشوة يف مجال التدبري الجبايئ
متثل عامال لتعميق الفوارق االجتامعية وحاجزا أمام
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تعترب العالقة بني الغش الرضيبي والرشوة كعالقة
رشيكني متفاهمني ومتالزمني وهي عالقة تشبه تلك
التي تربط بني الفقر والفوارق االجتامعية البنيوية
والتي تعتربيف الغالب ذات طبيعة سببية.
ميكن «للحكامة الجبائية» أن تشكل أحد مداخل
اإلصالحات الهيكلية لبناء وتأسيس «منوذج تنموي»
مبني عىل اإلنصاف والعدالة االجتامعية واحرتام
الكرامة اإلنسانية.تحتاج الدولة أساسا ملوارد ذاتية
إلنجاح تنفيذ سياستها العمومية دون أن يكون لهذا
املنهج آثار عىل الديناميكية االقتصادية واالجتامعية
التي تشكل عامال رضوريا للنمو والتنمية.

خلق ديناميكية حقيقية يف مجال التنمية.
خالل املرحلة األوىل من الدراسة،تم اختيار تحديد
البحث يف مجال»مناطق املخاطر»التي تأخذ
أهميتها من خالل مسلسل ضعف الشفافية يبتدئ
بإنتاج القوانني (عىل مستويات الترشيع والنصوص
التنفيذية)وينتهي بتنزيلها عىل مستوى التنفيذ
العميل.
ويعترب هذا االختيارنتيجة لوضع»خارطة املخاطر
واستنتاجا ألهم مكامن الخطر باإلضافة إىل الخالصات
املستمدة من تجربة فريق العمل واملمتدة عىل
سنوات عديدة عىل الصعيد النظري وامليداين.
وقد مكن العمل الذي تم إنجازه من خالل هذه
الخارطة من تحديد أهم املخاطر املرتبطة مبسار
التدبري الجبايئ يف شموليته.وينطلق هذا املسارمن
تدبري املراقبة الجبائية من خالل كافة مراحلها التي
تنطلق من الربمجة إىل اللجوء إىل اللجان املحلية
والوطنية لحل النزاعات وإىل التوصل إىل الصلح يف
إطار اتفاقيات تتم بني اإلدارة وامللزمني .ويشمل
مجال املخاطر الشهادات الجبائية التي تشهد حاليا
تطورا يف التعامل معها من خالل نظم معلوماتية وما
تتيحه من تعامل عن بعد مع اإلدارة يف إطار إزالة
الطابع املادي للمستندات.
ويشكل هذا االختيار تحوال إيجابيا يف اتجاه التتبع
والشفافية،وتشكل الرشاكة التي متت بني األبناك
واإلدارة العامة للرضائب يف مجال اسرتجاع الرضيبة
عىل القيمة املضافة خطوة هامة إىل األمام يف اتجاه
الشفافية رغم كون هذه العملية ال تعدو أن تكون
عىل الصعيد امليزانيايت «تحويال للمشاكل».وتتطلب
هذه العملية تقييام آلثارها عىل القطاع املايل .وعىل
العكس من ذلك يظل «التحصيل القرسي» للرضائب
مرتعا مهام للرشوة ومنطقة مهمة وهشة يف خارطة
مخاطر يف مجال التدبري الجبايئ.وقد شكلت الخطوة
املتعلقة بالسلم الرضيبي املعتمدة يف إطار قانون
املالية سنة  2018نقطة ضعف يف التعامل مع
موضوع التحصيل .وقد كان من املمكن مصاحبة
هذا اإلجراء القانون بإصالح ملدونة تحصيل الديون
العمومية.وتشكل هذه املدونة،يف شكلها الحايل
مصدرا ملامرسات مريبة تكمن أساسا يف ضعف تتبع
ُآثار العمليات املنجزةيف إطار التحصيل القرسي،
وذلك لكونها تتضمن عدة مقتضيات تم تجاوزها
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وأصبحت متقادمة وغري ذات معنى عىل الصعيد
العميل .يعترب هذا الضعف عنرصا من عنارص ضعف
منظومة املراقبة الداخلية.
وتكمن النقائص التي متت مالحظتها عىل مستوى
جميع املجاالت والتي متت دراستها يف مجال القاعدة
القانونية للرضيبة ويف التنظيم اإلداري للقطاع وذلك
من خالل التطبيق الفعيل والعميل لتلك القاعدة.
إن التفاوت بني هذه األخرية وواقع تطبيقها حقيقية
ومامرسة شبه عادية،وتعم جميع مكونات الجبايات.
وقد تم االنتباه إىل رضورة إعادة قراءة مدونة
الرضائب التي تم إنتاجها عام 2008وتم االهتامم
بهذا املوضوع عىل الصعيد الرسمي .وتواجه هذه
العملية عدة عراقيل تتعلق بالصعوبات الخاصة
بصعوبة الخلط بني ما يتعلق بتبسيط املساطر
وتجانسها وتلك التي ميكن أن تنتج آثارا عىل الوعاء
الرضيبي وطريقة احتساب مبلغ الرضيبة .ويتسم
هذا الورش بأهميته السياسية وخصوصا ما يتعلق
بدور السلطة الترشيعية والتي تخضع ملساطر أخرى
ومختلفة.
وميكن اعتبار كل األوراش التي استهدفت اإلصالح
الجبايئ منذ الثامنينيات كونها خضعت لرؤية جعلت
منها عمليات تقنية ال تتطلب سوى املستوى املعريف
للقطاع وكثريا من الخربة التقنية.
ويفرس هذا املنهج ضعف مشاركة فاعلني آخرين
وخصوصا املنظامت غري الحكومية التي متثل
املستهلكني.
وميكن تفسري ضعف االنخراط يف االلتزام الرضيبي
من خالل غياب «مجلس استشاري للرضائب»يضم
الجمعيات ومختلف فئات امللزمني .إن «قبول
الواجب الرضائب» يعترب حجر الزاوية يف كل
املنظومات الرضيبية الدميقراطية والحديثة ،وهوما
يشكل ورشا مستقبليا عىل الصعيد املؤسسايت
واملجتمعي.
ويعترب هذا املنهج الذي تم إتباعه خالل هذه الدراسة
وصفي وتحلييل دون أن يتسم بالشمولية.ورغم هذا
التحديد املنهجي فقد تم تسجيل عدة مالحظات
وتقديم مجموعة من التوصيات التي ميكن اعتامدها
من طرف املسؤولني يف إطار املسارات املستمرة يف
عملية إصالح النظام الرضيبي.
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إن تنفيذ هذا املرشوع من طرف «ترانسربانيس
املغرب» بدعم من منظمة «أكسفام» انطلق يف عام
 2015ومكن من تفاعل إيجايب مع املسؤولني .وقد
متثل هذا التفاعل يف تفعيل الكثري من التوصيات
واالنتباه إىل املالحظات خالل الثالث سنوات املمتدة
من  2016إىل .2018ومتكن قراءة قوانني املالية
للثالث سنني األخرية من التأكد من إدخال عدة
مقتضيات رضيبية ذات آثار مبارشة عىل التدبري
الشفاف للرضائب وبالتايل عىل مستوى محاربة
الرشوة بشكل وقايئ بشكل عام.
وباملوازاة من اعتامد املقتضيات القانونية قامت
اإلدارة العامة للرضائب باتخاذ خطوات متقدمة
يف مجال رقمنة التدبري يف إطار ورش إلغاء الطابع
املادي لكثري من العمليات التي تهم الخدمات
املقدمة للملزمني كالترصيح اإللكرتوين واألداء عن
بعد وطلب الشهادات الرضيبية والحصول عليها
دون عناء التنقل إىل اإلدارة.وتعترب هذه الخطوة
ركيزة أساسية،ال رجعةفيها،وعامال أساسيا لتطوير
الشفافية ونوعية الخدمات وبالتايل تنمية املداخيل
الرضيبية.
وتجدر اإلشارة إىل أن الجانب املتعلق بتنمية املوارد
البرشية يظل الغائب األكرب يف هذه العملية وذلك
بالرغم من كونها العامل األهم يف إنجاح االتجاه
نحو التغيري .ويعترب غياب نظام شفاف وعادل
لتقييم الكفاءات وتراكم اإلحباطات عراقيل يف وجه
القضاء عىل عوامل ضعف التحفيزات واملؤدية غالبا
إىل تجميد القدرات واالندماج يف خطوات التغيري
واإلصالح .ومن النتائج املحتملة لهذه الوضعية
خلق ظروف موضوعية ميكن أن تنتج عنها سلوكات
معاكسة للتغيري.
وتستمد هذه املالحظة وجودها من الواقع املالزم
ملامرسة كل منظمة أو مؤسسة .يعترب مقياس بلوغ
النتائج واألهداف املسطرة ذات الصلة باالنخراط
واالندماج واملشاركة الفعلية للموارد البرشية كعنرص
أسايس يف التغيري.

 .IIاملقتضيات الجبائية املتخذة
يف إطار قوانني املالية لسنوات
 2016-2017-2018والتي لها آثار
عىل مستوى الشفافية يف مجال
التدبري الرضيبي

 .1ÓÓقانون املالية 2016
•)1إعفاء امللزمني الذين ال يحصلون إال عىل
دخل مهني يف إطار نظام الربح الجزايف،والذين
تحتسب الرضيبة بالنسبة لهم عىل أساس الربح
األدىن وال يتعدى مبلغ الرضيبة عىل الدخل
بالنسبة لهم  5000درهم سنويا من اإلقرار
السنوي العام .ويهم هذا اإلجراء رشيحة مهمة
من املهنيني امللزمني الذين تحدد اإلدارة قاعدة
ترضيبهم (الربح األدىن) ،وغالبا ما ميكن أن
تتواجد هذه الرشيحة يف الحدود بني القطاع
غري املهيكل والقطاع املهيكل.وتشكل فرتة وضع
اإلقرارات الرضيبية بالنسبة لهؤالء امللزمني
«لحظة للتفاوض السلبي»وتجديد عالقة اإلدارة
بالقطاع غري املهيكل.وذلك من خالل «رئيس
القطاع» وامللزم .وإذا كان اإلعفاء من اإلقرار
السنوي بالدخل العام يشكل خطوة متقدمة يف
تقليص املخاطر الكامنة يف العالقة املبارشة،فإنها
ال متكن من القضاء عىل جميع املخاطر .هناك
عامالن ميكن اعتبارهام مصدرا للمامرسات
املريبة .يكمن العامل األول يف ضعف حركية
التنقيل داخل اإلدارة وضعف التأطري اإلداري
من خالل مساطر تتسم بطابع الرسمية ،وميكن
تتبعها ومراجعتها يف عمليات تحديد الربح
األدىن.ومن جهة أخرى ميكن اإلشارة إىل ضعف
املصاحبة البيداغوجية للملزمني الجزافيني لحثهم
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مكنت دراسة قوانني املالية لسنوات -2017-2016
 2018من االطالع عىل مجموعة من اإلجراءات
الجبائية التي تتيح الشفافية يف مجال التدبري
الرضيبي .وكان للتوصيات التي قدمتها «ترانسربانيس
املغرب» أثرا عىل جزء من تلك اإلجراءات،ويتعلق
األمر يف هذا املجال بالجوانب التالية:

عىل تبني النظام املبسط للمحاسبة .ويف هذا
اإلطار ميكن اعتبار نظام املقاول الذايت الذي تم
إقراره يف عام  2014من خالل مقتضيات قانون
املالية بديال جيدا للنظام الجزايف.
•)2اإلجراء الخاص بالرضيبة الخاصة عىل
املركبات املتحركة.
تم تبسيط عملية أداء هذه الرضيبة باإلضافة
إىل إسناد تحصيلها إىل مؤسسات خارج إدارة
الرضائب .وتشكل عملية تبادل املعلومات مع
مصلحة تسجيل املركبات املتحركة من التعرف
عىل أولئك الذي مل يدفعوا هذه الرضيبة الخاصة
وذلك بطريقة أتوماتيكية والتوجه لهم بإخطار
لدفعها.وقد مكن هذا اإلجراء من إنهاء العمل
بأسلوب قديم وذو تكلفة كبرية.وإذاكان هذا
اإلجراء قد تسبب يف تحمل امللزمني وحدهم
لتكلفته،فإنه سيمكن عىل املدى املتوسط من
تقاسم إيجابياته من خالل ربح الوقت الذي
كان تتطلبه عملية األداء وكذلك تحسني نوعية
الخدمة من خالل التنافسية والتنوع بني مقدمي
هذه الخدمة.
•)3وضع سقف ال يتجاوز  10.000,00درهم
بالنسبة للتكاليف التي يجوز خصمها والتي
يدفعها نقدا .ويشمل هذا السقف مجموع
املصاريف خالل يوم واحدولكل مزود عىل
حدة.وميكن هذا اإلجراء اإلدارة الرضيبية من
مواجهة الغش ويساهم يف خلق بيئة اقتصادية
مناسبة وأكرث شفافية بحكم إمكانية تتبع
العمليات التجارية والصفقات.
•)4التعميم التدريجي لعمليات اإلقرار واألداء
اإللكرتونيني مع وضع نظام جزايف ملواجهة
املخالفات الرضيبية يف مجال اإلقرار واألداء
ويعترب هذا اإلجراء ذاحمولة اسرتاتيجية يف
مجال الشفافية وبإمكانه تشكيل دعامة توعية
ملحاربة الغش الرضيبي.
وهكذا أصبحت العالقة بني اإلدارة وامللزم
يف أغلبها غري مبارشة.وسيكون من املطلوب
واملرغوب فيه أن تتطور املهن التي تلعب دور
الوساطة بني اإلدارة وامللزم .ويجذر بالذكر
أن اإلدارة مل تقم لحد األن بحملة تحسيسية
مصاحبة لهذا التغيري وذلك من خالل تقديم
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الدعم للمقاولة الصغرى واملتوسطة.وسيمكن
هذا الدعم من تحصني وتقوية الفرتة االنتقالية
للوصول إىل هذا التغيري.
•)5تقوية الحق يف التواصل يف إطار الحصول عىل
املعلومات.
•)6تقوية الجزاءات بخصوص عدم تطبيق
اإلجراءات التي تهم حصول اإلدارة عىل
املعلومات من امللزم.ويشكل حق الحصول
عىل هذه املعلومات أداة اسرتاتيجية يف مجال
محاربة الغش الرضيبي.
ويالحظ أن أهم العراقيل التي تواجه التوصل
إىل املعلومات املشار إليها نابعة باألساس من
التعامل السلبي ملؤسسات عمومية كالخزينة
العامة للملكة يف مجال تبادل املعلومات عن
تنفيذ الصفقات العمومية ووزارة الفالحة
والصيد البحري،فيام يخص السجل الفالحي
واملعلومات املتعلقة بالرخص املتعلقة بالصيد
البحري يف أعايل البحار.
ويف هذا املجال بالرغم من دخول الرضيبة
الفالحية إىل حيز التنفيذ منذ،2014فإن
اإلجراءات املتعلقة بها الزالت صعبة التطبيق
وذلك نظرا لضعف التنسيق بني وزارة الفالحة
والصيد البحري...ووزارة املالية واالقتصاد وميكن
تسجيل نفس املالحظة بالنسبة للوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية التي تضم أنظمتها معلومات
أساسية لتتبع املمتلكات العقارية.
•)7الجزاءات املتعلقة بتغيري القاعدة األساس
للرضيبة وإدخال مبدأ التناسب .وتعترب هذه
اإلجراءات أساسية ملالءمة الجزاءات مع
خطورة األفعال املقرتفة مع مراعاة تطبيق الحد
األقىص( )100%حني ثبوت سوء النية.ويف هذا
املجال ال ميكن تجاهل عدم التطابق عىل صعيد
الواقع بني اإلجراءات الرضيبية ذات الصلة
املامرسة اإلدارية الفعلية ويجد عدم التطابق
منبعه يف السلطة التقديرية لإلدارة يف تطبيق
الجزاءات.
•)8الجزاءات الخاصة باألداء املتأخر للرضائب
والرسوم.متت مالءمة هذه الجزاءات حسب
التأخر املسجل وتشجيعا للملزمني عىل أداء ما
10

بذمتهم وتصحيح وضعيتهم الرضيبية بتلقائية.
• )9اعتامد جزاءات ملخالفة اإلجراءات املتعلقة
باإلقرار وباألداء االلكرتوين.ويعترب هذا الجزاء
عامال لتعميم اإلقرار واألداء اإللكرتوين عىل كل
امللزمني.
•)10تبسيط مساطر اللجوء إىل اللجن املحلية
للرضائب وإىل اللجنة الوطنية للنزاعات
الرضيبية.
•)11تقليص مدة األخطار باملبالغ التي تهم
تعديل قيمة مبلغ الرضيبة.
•)12وضع مسطرة خاصة بإيداع اإلقرارات
والتصاريح الرضيبية التعديلية .ومتكن هذه
املسطرة من الحد من السلطة التقديرية لإلدارة
الرضيبية ومتنح امللزم إمكانية القيام بتصحيح
األخطاء الواردة بالترصيح بطريقة إرادية دون
التعرض ألداء الجزاءات.
•)13تعديل املدة املخصصة للمراقبة يف
عني املكان من  12شهرإىل 6أشهر بالنسبة
للمقاوالت الكربى ومن 6أشهر إىل  3أشهر
بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ،وميكن
هذا اإلجراء من األخذ بعني االعتبار مالمئة
عمل اإلدارة مع ماتتيحه التقنيات الجديدة
للمعلومات والتواصل.
•)14تقليص مدة اإلجابة عىل الشكايات،ويستلزم
هذا اإلجراء نظام إداري للتتبع الشامل والدقيق
خالل كافة مراحل معالجة الشكايات ابتداء
بتلقيها ومرورا مبعالجتها وانتهاء بتقديم
الجواب للملزمني.

 .2ÓÓقانون املالية 2017
•)1اعتامد تخفيض دائم للرضيبة عىل الدخل
يف حالة الدخول إىل بورصة القيم ويشكل هذا
اإلجراء إسهاما يف تنمية محيط اقتصادي أكرث
شفافية وذلك بالنظر إىل القواعد واملتطلبات
التي تخضع لها الرشكات الراغبة يف الدخول إىل
البورصة.
•)2إعفاء من الترصيح بالدخل العام بالنسبة
للملزمني الذين يحصلون عىل دخول تخضع

 .3ÓÓقانون املالية 2018
• )1إزالة الطابع املادي عن مسطرة التسجيل
املنجز من طرف العدول وخرباء املحاسبة
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ألسعار تحريرية ( )libératoiresويشكل هذا
اإلجراء مدخال للتخفيف من العبء املرتبط
بالتدبري خصوصا وأن املبالغ املؤداة عىل الدخول
أو األرباح والخاضعة لألسعار التحريريةمرصح
بها من الطرف الذي يقوم باألداء أو الدفع.
•)3إجراءات خاصة بالتبسيط والتوضيح.
ومتكن هذه اإلجراءات من إعادة صياغة بعض
النصوص الرضيبية بهدف توضيح أكرب وتفادي
الوصول إىل تفسريات غري منسجمة ويف بعض
األحيان متناقضة تؤدي يف نهاية املطاف إىل
املنازعات ،وتعترب هذه اإلجراءات استباقية
(األشغال جارية إلعادة قراءة املدونة العامة
للرضائب).
•)4اعتامد آلية إلجبار املوثقني للقيام بعملية
التسجيل بالوسائط اإللكرتونية.ويعترب املوثقون
رشكاء مهمني إلدارة الرضائب يف ورش التغيري
اإللكرتوين.وأن إنجاح إدماجهم يف هذا الورش
تعد مدخال أساسيا لبناء منظومة إعالمية ذات
مصداقية ولها مردودية مؤكدة.
•)5توضيح واجبات كاتبي العقود،ويهدف هذا
اإلجراء إىل توسيع مجال نظام الواجبات الخاصة
باملهنيني يف مجال الوساطة بني اإلدارة الرضيبية
وامللزم.
•)6اعتامد نظام جزاءات لعدم املحافظة عىل
الوثائق املحاسبية ويهدف هذا النظام إىل تقوية
وسائل التتبع الذي يعترب القاعدة األساسية
لنظام املراقبة الجبائية وعنرصا أساسيا يف مجال
الشفافية يف عالقة اإلدارة بالرضائب باملقاولة.
•)7اعتامد مفهوم املبالغة يف إساءة استعامل
القانون الجبايئ وتكوين لجنة استشارية
للنزاعات الناجمة عن إساءة استعامل القانون
(.)Abus de droitويعترب هذا اإلجراء ذو أثر
إيجايب غري مبارش عىل النظام الجبايئ برمته
ومسايرة للمقاييس العاملية باإلضافة إىل تنمية
الشفافية يف عالقة اإلدارة الرضيبية بامللزم.

واملحاسبني املعتمدين.ويعترب هذا اإلجبار
توسيعا ملا تم دمجه من واجبات بني اإلدارة
واملوثقني.
•)2واجبات التنرب:تقليص مجال التطبيق وإزالة
الطابع املادي لنظام التحصيل.ونظرا لإلمكانيات
املتاحة يف مجال تزوير التنرب عرب الوسائط
التكنولوجية الحديثة فإنه أصبح من الالزم
إتباع مراجعة جذرية للرضائب القدمية،مبافيها
واجبات التنرب التي يعود إقرارها إىل بداية
القرن العرشين.
إعادة هيكلة وبناء النظام الجبايئ املخصص
للتعاونيات والجمعيات.
• )3اعتامد إلزامية تقديم وثيقة تتضمن عمليات
البيع من طرف املهنيني امللزمني وذلك صحبة
الترصيح بالنتيجة الجبائية.
•)4إعادة هيكلة وبناء النظام الجبايئ الخاص
بالتعاونيات والجمعيات .تعترب هذه املؤسسات
إحدى األعشاش الرضيبية ()Niches fiscales
وخصوصا مجاال خصبا لتحريف مسار الرضيبة.
ويدخل ضمن «املنطقة الرمادية»حيث يتضح
بجالء سوء استعامل القانون.ويعترب هذا اإلجراء
مساعدا عىل تنمية السوق العقارية يف إطار
منافسة متكافئة واإلسهام يف تنمية محيط
اقتصادي شفاف.
•)5اعتامد نظام لتنظيم قضية التوقف املؤقت
للمقاوالت عن القيام بأنشطتها .ويعترب اإلجراء
املتخذ بعد ذلك والذي تم مبوجبه تصنيف
املقاوالت وسيلة للتحقق من تلك التي
ميكناعتبارها «ذات مخاطر»يف مجال الغش.
وهوما من شأنه أن يقلص من مصاعب التدبري
اإلداري التي تتم مواجهتها والتي تتعلق
«باملقاوالت الجثث».وهوما يعني الشخصيات
املعنوية،املسجلة جبائيا والتي مل تسجل أي
ترصيح رضيبي منذ أكرت من أربع سنوات.
ويهدف األمر كذلك إىل عدم تعميق معرفة
مشاكل الرشكات التي توجد يف وضعية صعبة.
• )6اعتامد اإلخطار اإللكرتوين يف مجال املراقبة
الرضيبية ومتكن هذه الوسيلة من تقوية
عمليات املراقبة الجبائية وميكن التتبع من
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تقليص السلطة التقديرية لإلدارة وتسهيل
عملية املتابعة .ومن النتائج الناجمة عن هذا
اإلجراء تفادي النزاعات.
وهو مايقلص خطر املفاوضات الرسية،ومبا ان
تتبع عمليات املراقبة تتخذ طابعا ماديا فإن
القاعدة التي تم إخطار امللزم بها ال تنحرص
معطياتها عىل املراقب وامللزم وأجهزة السلم
اإلداري بل تكون متاحة لجميع املتدخلني.وينتج
عن هذا رضورة تربير أي تغيري يف القواعد التي
تم إخطار امللزم بها.
•)7تبسيط عملية الترصيح بنقل املقر االجتامعي
وتغيري العنوان الرضيبي :ميكن هذا اإلجراء
بتقلص السلطة التقديرية لإلدارة وتسهل
لعملية املتابعة باإلضافة إىل تجنب عدد كبري
من النزاعات.
•)8تقوية املسطرة الخاصة بفرض الرقم التعريفي
املوحد للمقاولة .وهو مايشبه بطاقة التعريف
الوطنية.إن هذا الرقم التعريفي املوحد يشكل
املفتاح األسايس والخطوة األوىل الرضورية لبناء
نظام معلومايت فعال وذي مردود عال.
•)9إزالة الطابع املادي عن الخدمات املقدمة
من طرف إدارة الرضائب .يشكل هذا اإلجراء
الطريق األسلم للوصول إىل انخراط امللزم يف
رقمنة الرضيبة وذلك القتناعه بفوائده وتجاوبه
مع حاجياته.
•)10اعتامد إجراء طلب استشارة إدارة الرضيبة
كخطوة استباقية ( .)rescritسيمكن هذا
اإلجراء من وضع نظام رسمي ميكن من استباق
التفاوت يف فهم القوانني وتاليف النزاعات
والتقليل من «املفاوضات الرسية».وميكن هذا
اإلجراء كذلك من تغذية الفقه الرضيبي وإعطاء
كثري من التناسق للمامرسة اإلدارية يف مجال
الدبري الرضيبي
•)11اعتامد فرض استعامل برامج معلوماتية
للفوترة .ويشكل هذا اإلجراء خطوة أولية
رضورية لبناء منظومة معلوماتية ذات أداء
جيد.وميكن تبني هذا اإلصالح من السري نحو
تغيري جذري يف عالقات اإلدارة الرضيبية
بامللزمني سواء عىل مستوى الشفافية املدعومة
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بالدليل.
•)12اعتامد فرض وضع نظام محاسبايت للتقييد
واملحافظة عىل الوثائق وتقديم املحاسبة
بطريقة إلكرتونية .وكاإلجراء السابق يتعلق
األمر بفرض نظام ميكن من تتبع املعلومات
املحاسباتية وإتاحة شفافية املقاولة مع محيطها.
•)13اعتامد فرض املحافظة عىل املحاسبة
بطريقة إلكرتونية وهو ما يضع املقاولة يف
وضع التالؤم مع ما تتيحه التقنيات الحديثة
من مجال املعلوميات.
•)14جزاءات يف حالة عدم املحافظة عىل
املحاسبة الكرتونيا.
• )15اعتامد تقديم املحاسبة إلكرتونيا ،إال أن
هذا اإلجراء مل يصاحبه مخطط دعم املقاوالت
الصغرى واملتوسطة لتسهيل وإنجاح للمرور
إىل الرقمنة الشاملة للتدبري املحاسبايت والجبايئ
للمقاوالت.
•)16توضيح للمخالفات الخطرية التي يكون من
شأنها إعادة النظر يف صدقية املحاسبة .ميكن
هذا اإلجراء من تقليص املخاطر الناجمة عن
االختالفات يف التقدير خالل عملية املراقبة
وباإلضافة إىل تقوية الضامنات املعطاة للملزمني
مع تقليص السلطة التقديرية لإلدارة.
•)17اعتامد قرار جبايئ يهدف إىل تسهيل تنفيذ
االلتزامات املسطرة يف إطار االتفاقيات الجبائية
وخصوصا يف ما يتعلق بتبادل املعلومات ذات
األثر الرضيبي .إن االنفتاح املتزايد لالقتصاد
الوطني عىل املحيط الدويل وأهمية املخاطر
املتعلق بالغش الرضيبي عىل الصعيد الدويل
وأهمية املخاطر املتعلق بالغش الرضيبي عىل
الصعيد الدويل تجعل من الرضوري مالمئة
النظام الرضيبي حتى تتمكن اإلدارة الرضيبية
من تبني مساطر وإمكانيات فعالة.

« .IIIالجدول اإلطار» للمخاطر
املتعلقة بالرشوة يف مجال التدبري
الجبايئ وتوصيات «ترانسربانيس
املغرب»
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ميكن تسجيل التقدم الذي تم إنجازه خالل الثالث
سنوات األخرية وذلك من خالل مختلف اإلجراءات
الجبائية الجديدة التي متت اإلشارة إليها،والتي
ميكن أن تحدث أثرا مبارشا وغري مبارش عىل مستوى
الشفافية يف التدبري الجبايئ .كام ميكن تسجيل
التقدم الكبري الذي شمل مجال الرقمنة التي همت
عدة مسارات تهم التدبري اإلداري للرضيبة ونوعية
الخدمات املقدمة للملزمني مقاوالت كانوا أو
مهنيني أو أشخاص وذلك بالرغم من عدم انخراط
بعض اإلدارات واملؤسسات العمومية يف هذا
املسار وخصوصا عىل صعيد التبادل األوتوماتييك
للمعلومات.
وتجدر اإلشارة إىل أنه من الالزم اتخاذ إجراءات
جديدة وضمها إىل املسلسل املستمر إلصالح النظام
الجبايئ.ويقدم «الجدول اإلطار» للمخاطر الذي ييل
هذا العرض أهم املخاطر التي تم رصدها من طرف
فريق الدراسة باإلضافة إىل التوصيات التي ميكن أن
تساعد املسؤولني وخصوصا السادة الربملانيني وتغذي
اإلصالحات التي ميكن تصورها مستقبال.
وعىل صعيد الفعل فإن الفصلني 39و 71للدستور
يعطيان للسلطة الترشيعية الكلمة األخريةيف املجال
الرضيبي.
إن هذا «الجدول اإلطار» تهدف كذلك إىل أن
تشكل أساسا ملرافعة للجمعيات التي تتقاسم مع
«ترانسربانيس املغرب» موضوع تنمية الشفافية
وتقوية مصداقية واستقامة كل املتدخلني يف التدبري
الرضيبي.
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«ÓÓالجدول اإلطار» ملخاطر الرشوة والتوصيات التي تهدف إىل تطوير الشفافية يف مجال
التدبري الرضيبي
منطقة مخاطر الرشوة التي
الحظها فريق العمل

مالحظات وتوصيات «ترانسربانيس املغرب»
 -Iمحور الترشيع والنصوص القانونية الرضيبية

يتعلق األمر ببعد سيايس واسرتاتيجي يخضع من الناحية املبدئية للسلطتني التنفيذية والترشيعية.إن
السياسة الرضيبية كغريها من السياسات العمومية يجيب أن تخضع ملسار شفاف ومنفتح عىل جميع
الفاعليناالقتصاديني واالجتامعيني.يجب أن تخضع كل اإلعفاءات واإلجراءات التي تضم استثناء بالنسبة
للقاعدة العامة للنقاش الربملاين.إن مجموع النفقات الرضيبية يجب أن تخضع لتقييم ألثارها االقتصادية
واالجتامعية وليس فقط ملفعولها عىل تخفيض حجم موارد امليزانية.يجب أن تخضع االستثناءاتالتي تؤدي
.1مسار القرار يف مجال إنتاج إلىإعفاءات وتربطبأهدافمحددة ف�يإطار اتفاقيةبرنامج تدعم التشارك بني القطاعني العام والخاص.
 إن تقييم النفقات الجبائية يجب أن يصبح دوريا وعىل أساس مقارنة النتائج باألهداف.إن آخر عملية طرأتوصياغة القانون الرضيبي
يف هذا املجال يتعلق باإلعفاء الذي تم يف إطار إجراء تم اتخاده يف موضوع «حقوق التسجيل والتي كلفت
خزينة الدولة  40مليون درهم استفاد منها وزير مالك لرشكة تأمني ،وذلك يف إطار قانون املالية لسنة .2018
إن دور إدارة الرضائب يجب أن يظل تقنيا وتدخلها يجب أن يكون بعد إنتاج القاعدة القانونية الرضيبية.وهذا التدخل الميكن أن يتجاوز تفسري القانون وتطبيقه بشكل دقيق للدخول إىل مجال إنتاجه وصياغته،كام
أن تدخل بعض «الخرباء» لصالح مجموعات الضغط يجب أن يتم تأطريه ومراقبته.
يعترب األداء نقدا عنرص مسببا لعملية الغش الرضيبي والرشوة ،ويجب أن يظل هذا الدفع محدودا إىل
أقىص حد يف املعامالت ومؤطر من الناحية القانونية مع إحداث نظام إشعارلضبطالطوارئ و»رسوم جبائية
غريمشجعة» .وكلعملية متت بالدفع نقدا يجب أن تكون مصحوبةبوثائقإثبات تضم (الرقاملتعريفيالرضيبي
.2األداء نقدا:
واملعلومات األساسية).
إن تعميم نظام الفوترة يجب أن يكون هدفا متفق عليه بني جميع القطاعات واإلدارات العمومية وذات
الصلة.
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 -IIمــحــور الـمـراقـبـة الـضـريـبـيـة:

يعتربالسعر املرجعي لألمالك العقارية ذو طبيعة ومنبع إداري حيث تنظمه دورية للوزارة ومذكرة داخليةوال
يشملمجاال محدودا .وميكنهذا السعر املرجعي من تحديد الوعاء الرضيبي وطريقة احتساب مبلغ الرضيبة.
كام يعترب غري مطابق ملقتضيات البند  71من الدستور ولذلك أصبح من الرضوري وضع سعر مرجعي ذو أساس
.1الرضيبة عىل الدخل املتعلقة قانوين يتم إخضاعه سنويا للتحيني من خالل نصوص تطبيقية تعكستطور األسعار الخاصة بكل املكونات التي
تدخل يف بنية القيمة السوقية للعقارات.
باألرباح العقارية:
يجب أن يتم تعميم هذا السعر املرجعي عىل كل العمليات العقارية. وبناء عىل هذا وجب إخضاع عملية املراقبة آللية للتتبع لتشمل كل اإلجراءات اإلدارية مع متابعة خاصةللعمليات التي تخص املشاريع العقارية الكربى.

 .2املراقبة الرضيبة.
.3املراقبة الرضيبة يف عني املكان - :املنطقة األكرث خطورة يف خارطة الرشوة.

 يجب اعتامد آلية أوتوماتكية لربمجة عملياتاملراقبة.هذا املبدأ تم اعتامده ولكن التنزيل امليداين يعرف تأخرامهام.وتشكلهذه اآللية وسيلة للبحث الدقيق عىل مناطق املخاطر املتعلقة بالغش الرضيبي وذلك من خالل
معالجة كافة املعلومات الداخلية والخارجية.
.1.3الربمجة:
ولذلك وجب وضع نظام معلومايت بلغ مرحلة متقدمة من «النضج» وذو أداء جيد مبني عىل املتطلبات
املركزية ملهنة املراقبة الرضيبية.ويجب أن تخضع آلية املراقبة الرضيبية لعمليات افتحاص خارجية(املجلس
األعىل للحسابات).

 2.3تنفيذ عمليات املراقبة يفعني املكان:
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.1.2.3االتفاقيات الوديةمنطقة
من مناطق املخاطر:

.2.2.3أعامل املراقبة:

 .4.3الحق يف التوصل باملعلومة:

.5.3الحق يف التثبت من
املعطيات:

 .6.3دراسة الوضعية الجبائية
الشاملة:

 كام يجب مالمئة وتقوية الجزاءات يف حالة رفض إعطاء املعلومة وذلكحسب التأثري الناجم عن حجبها.ويجب التنصيص عىل جزاءات خاصة باملؤسسات واإلدارات العمومية ميكن أن يصل مداها إىل طرد املسئولني
الذين يثبت رفضهم ملد اإلدارة الرضيبية باملعلومة املطلوبة.
 تعترب مامرسة هذا الحق ) (droit de constatationضعيفة يف النظام الجبايئ.ولذلك يجب التفكرييف خلق «فرق للتدخل الجبايئ الرسيع» عىل مستوى مصالح الوعاء الرضيبي ودلك عىل شاكلة فرق التدخل
العاملة يف إطار إدارة الجامرك،كام يجب أن يوضع نظام خاص لهذه الفرق يحدد صالحياتها ويضمن لها
الحامية الجسدية والقانونية واألخالقية.
 إن وضع «الحق يف التثبت من املعطيات» يف إطار قانوين رسمي سيمكن مع توسيع عملية التتبع) (traçabilitéلكل القرارات التدبريية املتخذة عقب عمليات التثبت من املعطيات
 ميكن القول بأن الدراسة أو االطالع عىل الوضعية الجبائية الشاملة الزالت هزيلة عىل مستوى التطبيق.وترتبط هذه الدراسة ارتباطا وثيقا بنوعية وجودة املعلومة الداخلية والخارجية التي تتوفر عليها اإلدارة
الرضيبية.وليك يتم تفعيل هذه اآللية املهمة يجب إنشاء قاعدة بيانات ومعطيات عىل الصعيد الوطني عىل
أن تتم عمليات تحيينها بطريقة مستمرة وأوتوماتيكية وشاملة ويجب االعتامد يف هذا املجال عىل مصادر
موثوقةداخلية وخارجية(ممتلكات امللزمني وعملياتهم الجارية التي تهم املنقوالت والعقارات)مع االعتامد
عىل املعلومات الواردة من إدارات رضيبية خارجية.ويف هذا اإلطار وجب تعديل املادة  29من املدونة العامة
للرضائب لتشمل معطيات تتعلق مبعطيات إضافية عن حقيقة املمتلكات كاللوحات الفنية واملجوهرات
واألرايض العارية والفرسان األصيلة ذات القيمة العالية واملستوى املعييش املرتبط بتعدد الزوجات وتكاليف
التداوي والعالجات والتدريس والنفقات املرتبطة باالحتفاالت.

 -IIIالـتـــحــصــيــل:

 -1التحصيل التلقايئ:

 يعترب التحصيل التلقايئ من أهم الخطوات اإلصالحية التي لعبت دورا أساسيا يف نزع الطابع املادي عنالعمليات ويف إسناد بعض املهام لفاعلني ومؤسسات خارجة عن إطار إدارة الرضائب.
 ولقد كان لهذه الخطوات دور كبري فيتطور مناخ األعامل حسب التصنيف الدويل ملؤرشاته عىل املستوىالرضيبي باملغرب.وميكن أن تزداد هذه اإلصالحات إذا متت مصاحبة ودعم امللزمني الصغار الختيار الترصيح
واألداء بطريقة إلكرتونية.

15

مخاطر الفساد يف إدارة الرضائب – منصة للتحليل والدعوة

.3.3وسائل الطعن:

التوجد أية قاعدة قانونية تؤطر االتفاقات الودية( ،)Accords à l’amiableوينحرص اإلطار القانوين لهذه
العمليات يف مذكرات إدارية داخلية،وتستجيب هذه االتفاقات ملنطق املداخيل وليس لتغيري السلوكيات
الرضيبية للملزمني ،وبذلك تصبح االستجابة لضغط املدى القصري أكرب األهداف .ولقد أصبح من الرضوري
إيجاد توافق بني األهداف املسطرة عىل املدى القصري وعىل املدى املتوسط وكذلك إيجاد إطار قانوين
لالتفاقات الودية باإلضافة إىل نصوص تطبيقية واضحة كام وجب كذلك تقليص السلطة التقديرية لإلدارة
يف مجال املوافقة والتوقيع عىل هذه االتفاقات.وميكن أن تتحصن هذه العملية بآليةللتتبع لتسهيل متابعة
كل امللفات.
 تظل أعامل املراقبة الرضيبية تفتقد إىل عنرص التتبع ()Faible traçabilitéوذلك بالرغم مام صاحبها يفالفرتة األخرية من إصالحات متقدمة كاعتامد ورقة توجيهية واعتامد الحوار مع امللزم وعقد اجتامعني يف بداية
عملية املراقبة وعند نهايتها.ويف هذا املجال وجب الحد من السلطة التقديرية للمراقب ولرؤسائه املبارشين
ووضع آلية قانونية متكن من التدخل «املباغت» وغري املربمج لإلجارة الرضيبية عرب أجهزة رقابتها الداخلية
أو املفتشية العامة للاملية أو املجلس األعىل للحساباتوذلك للوقوف عىل مستوى إتباع املنهجية املهنية من
طرف املراقبني.
 نظرا لوجود نقص يف مجال التخصص الرضيبي للقضاة الدين يرأسون اللجن املحلية للمنازعات،وجب تدعيمتكوين القضاة يف مجاالت املحاسبة والقانون التجاري وقانون الرشكات والقانون الجبايئ.
 ويقرتح أن يتم عقد اتفاقيات بني اإلدارة العامة للرضائب واملعهد العايل للقضاء لدعم التكوين املشار إليه.ونظرا ألهمية اجتهادات اللجان املحلية وقراراتها املتعددة واملختلفة وعدد األحكام الصادرة عن املحاكم
اإلدارية وجب العمل عىل إصدار دفاتر سنوية لتجميع قرارات اللجان واملحاكم اإلدارية.
 وضع اتفاقيات وتعميمها يف مجال تبادل املعلومات بني اإلدارة العامة للرضائب ومختلف كل الفاعلنياملؤسساتيني الذي لهم صلة باملعلومة الرضيبية.

 يشكل هذا التحصيل منطقة من مناطق املخاطر املتعلقة بالرشوة.والزال هذا التحصيل غري خاضع ملنظومةواضحة ورسمية ومنزوع عنها الطابع املادي وذلك حتى تضمن تتبعا شامال لكل اإلجراءات املتخذة ومتابعتها
إلكرتونيا وعن بعد.
 -2التحصيل القرسي (أو بالقوة  -وميكن القول بأن مهام وصالحيات املصالح املكلفة بالتحصيل القرسي غري محددة بشكل واضح ويف إطار
قانوين(نص تنظيمي)ميكن من ترسيم املسارات التدبريية والبدء يف عملية نزع الطابع املادي عن تنفيذها.
القانونية):
 وتضم املدونة الخاصة بتحصيل املستحقات العمومية بعض البنود التي تجاوزها الواقع االقتصاديواالجتامعي ولذلك أصبحت عملية مراجعة هذه املدونة مسالة مستعجلة وذلك لرفع كل العراقيل التي تقف
أمام تطوير مسار تدبري التحصيل القرسي يف أفق مالءمته مع التطورات التي تعرفها نظم املعلومات الحديثة.

ٍ  -IVاسرتجاع الرضيبة عىل القيمة املضافة:
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 إن اقتناء اآلليات املوجهة لالستثامر بإعفاء مسبق من أداء الرضيبة عىل القيمة املضافة يعترب خيارا ميكنمن تخفيف كلفة التدبري الرضيبي مع العلم أن هذه االستثامرات التي تقوم بها املقاوالت املعنية تدخل يف
 .1الرضيبة عىل القيمة املضافة الخانة التي يتم اسرتجاع الرضيبة عىل القيمة املضافة املرتبطة بها.ويكفي أن تقوم اإلدارة العامة للرضائب
بدعم إمكانياتها الرقابية البعدية ملواجهة الحاالت التي ميكن أن تشكل خطرا عىل املوارد العمومية وليس
الخاصة باالستثامرات:
من الطبيعي أن يتم تحصيل رضيبة معروف مسبقا أن اإلدارة الرضيبية تستعيد مبالغها إىل دافعيها من
املقاوالت أساسا.
 ميكن اعتباراسرتجاع هذه الصنف من الرضيبة عىل القيمة املضافة نوعا من «املنح املستورة»ويشكلهذا االسرتجاع منطقة من مناطق املخاطر املتعلقة بالغش الرضيبي وبالرشوة وذلك ،لكونإجراءات التتبع
.2الرضيبة عىل القيمة املضافة ((traçabilitéغري مطلوبة وباإلمكان تغيري هذا النمط من االسرتجاع باعتامد أسلوب للمنح يف إطار التزامات
ضمن اتفاقيات حول برامج مرتبطة بأهداف محددة وهو مايستجيب لنص وروح القانون التنظيمي للاملية
«الكامنة»أو غري الظاهرة:
الذي يضع عىل رأس اهدافه مبدأ الشفافية يف تدبري موارد الدولة وخصوصا يف عالقتها بالرشاكات بني
القطاعني العام والخاص
 من املهم يف هذا املجال تعميم عملية إسناد عملية التدبري إىل فاعلني ومؤسسات منخارج إدارة الرضيبةوليك يتمضامن نجاعة هذا اإلسناد إىل الغري يجب أن ال يشمل عملية الدفع واالسرتجاع التي تعد املرحلة
 .3الرضيبة عىل القيمة املضافة النهائية يف سلسلة تدبري الرضيبة عىل القيمة املضافة املتعلقة بالصادرات.ومن املطلوب وضع دفرت تحمالت
الخاصة بالصادرات:
ميكن اإلدارة من مراقبة بعدية ليك تتمكن من تركيز أكرب عىل املهام الكربى املنوطة بها وخصوصا يف مجال
املراقبة يف بعدها الواسع وهوما يشكل الجواب األمثل واملساير للطبيعة املرتبطة بالترصيح.

 -Vمالحظات وتوصيات أخرى

 تتكون اإلدارة الرضيبية أساسا من مواردها البرشية التي تشكل قوتها األوىل واألساسية وأهمها العوامل التيمتكن من إنجاح عملية اإلصالح أو إفشالها.وتعترب ظروف العمل وسياسة التكوين ونظام تقييم الكفاءات
 .1تدبري املوارد:
وآليات التحفيز والرتقيات ذات دور كبري يف تقوية وصالبة ديناميكية التغيري.
 تتسم املوارد املادية بضعف كبري وذلك عىل مستوى اإلدارة الرضيبية البعيدة جغرافيا من املركز ويشكلهذا الضعف عامال من الدوافع املحبطة وغري املجدية.و لذا ينبغي االستمرار يف عملية الالمتركز يف مجال تدبري
 .1.1املوارد املادية :املوارد وذك من خالل وضع آليات للتعبري عن الحاجيات وبرمجة إنجاز املهام التي ميكن أن تستجيب لها يف
إطار سلم أولويات مضبوط.
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 تشكل املوارد البرشية العمودالفقري لإلدارة الرضيبية. وتلعب العوامل املادية واملعنوية يف دعم التخليق املرتبط بالتدبري.ولهذا يجب أن يخضع نظام التعيني يفاملناصب عىل جميع املستويات عىل الكفاءة واملعرفة واالستقامة واإلحاطة مبتطلبات املنصب من الناحية
املهنية.إن الخروج عن هذه املعايري ينزع عن التعيينات طابعها اإليجايب ويخلق نوعا من اإلحباط يف مجال
التشجيع عىل أخد املبادرة.
 والميكن الجزمحاليا بوجودنظام تدبري للكفاءات مرتبط بـ»برنامج مهني»ميكن من دعم الشفافية يف االرتقاء .2.1املوارد البرشية :املهني.
 وال ميكن التأكيد عىل وجود بنية مختصة (كمدرسة للرضائب)مرتبطة باسرتاتيجية تهدف إىل مالءمة التكوينمع األهداف املسطرة مسبقا.
 يتضح من خالل مسار تطور التدبري أن الحاجة إىل خلق مدرسة مختصة يف الجبايات ملحة.وميكن فتح هذاالورش يف إطار االستفادة من التجارب لدى بعض مديريات الوزارة.كاميجب كذلك وضع نظام شفاف يف مجال
التقييم الخاص بالكفاءات وإخضاع املنح والرتقية املهنية لهذا النظام.
 لقد شكلت محطتا الندوة الوطنية حول الرضائب لسنتي  1999و 2013مرحلتني مهمتني لالستامع واالطالععىل انتظارات الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني .إن مثل هاته اللقاءات يجب أن تخضع،من الناحية
التنظيمية ،للأمسسة وذلك حتى تصبح مناسبة تنظم كل خمس سنوات.
 وال يجب أن ينحرص االنفتاح عىل املحيط يف العالقات واالجتامعات مع الفاعلني االقتصاديني متلالكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب أو الغرف املهنية التجارية.وإلعطاء مدلوألكرب لالنفتاح عىل املحيط
وجب التجاوب مع النقابات املهنية ومؤسسات التكوين والجامعات وجمعيات املجتمع املدين.
 كام يشكل التواصل عرب وسائل اإلعالم آلية ذات طابع اسرتاتيجي يجب تعميق وتقوية تنميتها بهدفتسهيل التحسيس وتبسيط الولوج إىل التعرف عىل الحقوق والواجبات الرضيبية.
.2االنفتاح عىل املحيط ومشاركة  -كام يعترب املجال املتعلق بالترشيع مجاال للتعريف بالقواعد الرضيبية ولذلك وجب وضع برنامج للتكوين
الفاعلني الرسميني:
لفائدة الربملانيني.
 ولضامن توسيع دائرة االهتامم بالشأن الرضيبي وجب تعميم القوانني واملعلومات الرضيبية لفائدة الشبابومنظامت وجمعيات املجتمع املدين واملؤسسات غري الحكومية.
 ويف إطار دعم هذا التوجه يجب العمل عىل خلق جمعية وطنية للملزمني.وستمكن هذه الجمعية منتجميع كل مكونات دافعي الرضائب لتكون محاورا مسؤوال يعرب بشكل نوعى عن االنتظارات.
وإلعطاء طابع مؤسسايت وإيجاد مجال لتعميق تعامل املواطن مع مقتضيات الدستور وجب خلق مجلسوطني للرضائب للعمل عىل وضع الرضيبة يف إطارها املتعلق بأهمية العقد االجتامعي يف ترسيخ العيش
الكريم.

