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        : : : : الموضوع األولالموضوع األولالموضوع األولالموضوع األول

ينتج عن خطأ الخاضع للضريبة حرمانه من مجموعة من الضمانات، و بالمقـابل تستفيد  " 

".اإلدارة من مجموعة من االمتيازات  

 حلل و ناقش
  :��/ $.�-� ا,����

  "..."���ف ا�"�2 ا�����1 ب
����1 �7 ا��!��6 و ا5داء � �8�92 أ?< و ���م 8�7>� $; ���أ ا�:��� ���.��� �����

 ;ا,دارة �:�D ا�.)� و ا��!�ا�)�، �DB ا�8�9� �ABC�� �� ����1 ��/ ا5?@�ء $
 �$���� D� 2����F 2.$ G�.� ��� ����16 أ&�س ا�(:!C ى ا��!��6 أو ا���ا��� و����

  .�D ا���1��ت و �������  ��C")� ا,دارة �D� �$���� D ا��K)�زات
��)�� ?@Nه و �� ھ� ا��)�زات ا,دارة؟ ��7 ھ� ا���1��ت ا��� �:�م �.> ����1  � ا�8�9� �

9@� ا����)�� ��  :&�FNول ا����K  و 7
Kت؛: أو���D� 2 ا���1���F ����1 و  ا�8�9� �
�(��Q :ا��)�زات ا,دارة.  
� ا	�����ت: أو� ���  :ا	���� 	������ و ��

�(�����ن ا������ ا�����R ھ� ا����ا��� �����  �>� ا�8�9� �����1  إذا �Sن ا5-  �7 ا�
�� ا,دارة ا����1)� $.� ا��!��6 و $.� ا���ا��� و $.� ا��:!)  T7ن ھ<ا ا5?)� �� 
�D� �$���� D� 2 ا���1��ت، وھ����F 2.$ G�.� ��� N@9ا� �(��&N� �(���  :���ض ا��

��� Y(F ���ا�2 ا�8�9� �� �X�" ا��1ا�V�  W��S Aدارة ا: ا���@�ة ا���ا�>)� -1
�>� ا��QKتC�$ ;$ ���...  

���� �W] ا�<ي  -2>� و ذ�[ $B\ ا�"�ض ا��Fا�� �أداء ا�����1 ��� ا&�)"�ء ��)
 )?!( و BF(( ���C 2.$ AC:!)  ا�Q ����1( ا��.�ز$� 7)>� أ��م اKدارة 

ا��.� ( ا��.�ز$� أ��م ا���ن ���B.>� ا�����د ا5ط�اف، و �1F �-�Fر ��ض  -3
 �( )...ا��.� ا��ط.)�( �1ة � 7و ) ا��:

  و �������  T7ن ا,دارة D� �$���� D� �("��C ا�K)�زات ��7 ھ�؟
� 	��� ا	���� 	������: ��������  :ا%��زات ا#دارة ��

; أ&�س D�F ا�.)� و ا��!�ا�)� �DB ھ<ا $ ����1����C  ا,دارة ا����1)� �� ا�8�9� �
��1)�ت ا�_����ھ.� �( ا5?)� �� �N@9 ��ون �!� �.��� ���� ��@� �Vدارة ) 19� �

 D� و ا��2 ا5داء ، و �<�5 �<(!:C زات �"�ض ا�����1 و�(��Kق و ا������$� �D ا�:
��رد �� �� ا��K)�زات�)D ھ<ه :  

1- ����1� ����  ....ا�"�ض ا��
 )...��$�ة أدم &�)'( �7ض ا��_اءات  -2
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 ....C:!)  ا�����1 -3
����a ا����8 ا��ز��( رة ��  ا���ء إ�; ا���1ء �8ورة ا��.�ز$� أ��م ا,دا -4( 

 D� �$���� ����1� �8�9� D�1� ن�S و إن ���Rن ا������ ا������9b إ�; أن ا��
�2 �.>� و �������  �"�6 ا����ل �Vدارة ���F �<.$ AC��C N@9ا� �(�ا���1��ت T7ن أ&�

  .��:!)  ا����C ��� ����1� �D� 2 ا��)�زات
  

  : انيالموضوع الث

  اإلدارة الضريبية و اللجان الضريبية؟قـارن بين       
  : ��/ $.�-� ا,����

  ..." " ���ف ا�"�2 ا�����1 ب 
2 ��]�� �)D ا,دارة ا����1)� و �(a.C A���ن ا������ ا�����R إ�; ����و ���)_ ا�
 D(� ���� �?�8 ����د ط�ف أ���>� ا�(�@C ;ا�8�9� �����1 و ا��� ��>� $

; ط�ح ا��$ ��D��B ا,داري و اK?�!�ص ا�����1 و ھ� ا���ن ا����1)� ��� ���د
�� ھ� أو �2 ا��2��f و أو�2 ا�FK]ف �)D ا,دارة ا����1)� و ا���ن : ا��eال ا�����

  ا����1)�؟
9@� ا����)�� ��  :&.:�ول ا,���� و 7

Kأو:  D��Bى ا������ ;$  
 �(��Q :ص�!�?Kى ا���� ;$  
(%&ى ا	%'&�� :أو� *�+:  

�<.��BC ى���� ;�9g ا,دارة ا�D$ �(���1 ا���ن ا����1)� $C:  
�B (...) ا������� ا����� ��1ا�A : ا,دارة ا����1)� -��و (...) و ا�9_�.� ا����� �

  (...)إدارة ا����رك و ا��1ا�i A)� ا�����hة 
 (...)ط.)� و ا��.� ا��(...) ا���ن ا��:)� : ا���ن ا����1)�  -

ا��� 19C� ��k@. ا���S)_ ( و �� ��)_ ا���ن ا����1)� ھ� ط���>� ا����دي $B\ ا,دارة 
  . و ?�-� �1Fر ا���1ة ) ا,داري و $�م ا���S)_ ا,داري

(%&ى ا�.%-�ص: ����� *�+  
 b�9C Y(F ص؛�!�?Kى ا���� ;�9D$ g ا���ن $C �(���1ا,دارة ا� '��S إذا

; ����ى : اKدارة  ب $ �<�� 2��f�C �<�T7 ، ا��$�ء ، ا��!")� ، ا��:!)  و ا���ا���
� ا,دار�� �7 ا��.�ز$�ت ا����1)� 5ن ا�8�9� �����1 �� �.�زع إدار�� أ��م ا,دارة Fا���

���� أو C!:)6 ا5&�س ا�����1 و ���F �7 $�م ��)�� ا�"�ض ا�� N@9ا� �(����F �7 أ&�
Q( أ��م ا�.� ) أ�BFم ا���ا�)� �>��)� أو أ�BFم ا���ا�)�( ��.� ا��:)� ?@Nه 7>� �.�زع أ��م ا

 ����@� �Qا���9!� إ�� �7 ��@�ة إ ��B:ز$� ( ا��ط.)� و ���ھ� �.�زع أ��م ا���.� ���
  ).��� �.�ز$� �� ا5دارة أ��م ا���ن ا����1)�( أو ��@�ة إ�Q ��ا��� ) ا,دارة
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��ن ا������ ا��9b إ�; أن ا�� ����1� �8�9�����R ���)_ ����د ا���1��ت ا��� ��.:>� �
 �<.(� D� 2 �7 ��ا�>� ا,دارة و���F ����:� ن����/ ا���1��ت ا��C��&e)� ?�-� ا�

7�� �Sن ذ�[ �:  ��ل 7�>� و �D(�� ��� ���1 أھ�)�  ASا �@���>� ا����a�ا����1)� و 
�fى أو�2 ا������ ;��fS 2ط �.>�� ���ظ)g ا��.>�C G))_ھ� $D ا,دارة ?�-� $

  .ا����رن
  

  :الموضوع الثالث

و ثانيهما المرحلة  )  وجوبا( المرحلة اإلدارية  : يمر النزاع الضريبي بمرحلتين، أولهما  

  ).القضاء الشامل( القضائية

  معتمدا صيغة القـاعدة و االستثناء  حلل و ناقش

  :بعض عناصر اإلجابة

   ..." "يعرف الفقه الضريبة ب

ن األصل هو اعتماد التلقائية و حسن النية و المصداقية في عالقة الخاضع ذا كاو إ

للضريبة مع اإلدارة الضريبية إال أن طبيعة الضريبة قد تدفع الخاضع لها إلى العمل من 

مما يدفع إلى المنازعة بين الطرفين ) دون توفر القصد الجنائي( أجل التملص من أدائها 

تفرض خصوصية المنازعات ) ضامن الحق الخاص و العام( ء لكنها قبل اللجوء إلى القضا

مرحلة اولى و هي المرحلة اإلدارية ثم مرحلة ) كنوع من المناوعات اإلدارية ( الضريبية 

و بالنظر إلى أن النص القانوني يرد في صيغة القاعدة و االستثناء مما يدفعنا . قضائية 

  :إلى طرح السؤال التالي

ستثناء على مستوى المرحلة اإلدارية و المرحلة القضائية في النزاع ما هي القاعدة و اال

  الضريبي؟ 

  :سنحاول اإلجابة وفقا للخطة التالية

  :المرحلة اإلدارية بين القاعدة و االسثتناء: أوال

  )االسثتناء( و دعوى اإللغاء ) القاعدة ( المرحلة القضائية بين دعوى القضاء الشامل : ثانيا

  و االستثناء) القاعدة ( الوجوب ة اإلدارية بين المرحل: أوال
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  : القاعدة -1

  .تتميز المرحلة اإلدارية بمنازعة أمام اإلدارة و منازعة أمام اللجان

وفيما يخص المنازعة أمام اإلدارة فإن القاعدة تقتضي استيفاء المسطرة اإلدارية قبل اللجوء 

  :و هذه المسطرة هي, إلى القضاء

  (...) ةالمطالب وأجل حق -

 (...) مبلغه وتخفيف منها واإلبراء الضريبة إسقاط -

  (...)المقاصة -

  االستثناء -2

استثناء يمكن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون استيفاء المسطرة اإلدارية ، و ذلك في الحاالت 

  : التالية

 عدم احترام اإلدارة للمسطرة يجعل الخاضع للضريبة غير مقيد باحترام مسطرة التظلم -1

  :قبل رفع النزاع أمام القضاء 

( ,18/4/2002بتاريخ  902/4/1/2001ملف عدد  264قرار الغرفة اإلدارية عدد  -    

  ).حالة عدم احترام اإلدارة مسطرة الفرض التلقائي للضريبة

حالة انعدام .( 5/10/2000بتاريخ  1289/4/1/1999ملف عدد  22قرار عدد  -    

  . م احترام اإلدارة لمسطرة الفرض التلقائيصفة الملزم عن الطاعن و عد

  : مسطرة التظلم تخص الدعاوى الموضوعية و حدها دون الدعاوى االستعجالية -2

  .  13/3/2003بتاريخ  2180/4/2/2002ملف عدد  156قرار عدد  -    

أو ) اإلدارة ( و في الحالتين يلجأ بعدها إلى القضاء إما في إطار مسطرة إثر مطالبة 

هل : و لكن ما يهمنا نحن هو طبيعة النزاع في المادة الضريبة ) اللجان( رة إثر مراقبة مسط

  فقط القاعدة التي تفرض رفع الدعوى في إطار القضاء الشامل أم هناك استثناء للقاعدة؟

  )االستثناء( و اإللغاء ) القاعدة ( المرحلة القضائية بين القضاء الشامل : ثانيا

  : تتميز دعوى القضاء الشامل ب الخصائص التالية): اء الشاملالقض( القاعدة  -1

  . دعوى ضد اعتداء اإلدارة على المركز القانوني للشخص-
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  . إقرار وجود الحق من عدمه-

  التظلم اإلداري: قاعدة القرار السابق أو ما يسمى بامتياز المبادرة أو قاعدة القاضي الوزير -

  . أداء الرسوم القضائية  -

المنازعات في المادة الضريبية كقاعدة ضمن دعوى القضاء الشامل ، و هذا ما أقره تدخل 

  :القضاء المغربي في مجموعة من أحكامه

  .حيث أن مادة الضرائب و المنازعات المتعلقة بها تدخل في دعاوى القضاء الشامل  -

  . 24/7/1997بتاريخ  573/5/1/1997ملف إداري عدد  1188قرار الغرفة اإلدارية عدد 

  ): االستثناء( قضاء اإللغاء -ب

دعوى اإللغاء أو الطعن بسبب تجاوز السلطة و تتعلق  بإلغاء القرار الفتقاده الشرعية 

   (...) القانونية

تخضع المنازعات الضريبية مبدئيا للقضاء الشامل، و لكن يمكن رفعها استثناء في إطار  

  :دعوى اإللغاء في الحاالت التالية

   .ضريبة و الشخص المطالب بهام الصلة بين الانعدا -1

  .رفض اإلدارة منح شهادة اإلبراء من الضريبة منفصل عن المنازعة الضريبية  -2

رئيس المحكمة (  أالستعجاليو إلى جانب قضاء اإللغاء يكمن اللجوء إلى القضاء 

  ...) (...)اإلدارية

باعتماد المشرع للقاعدة ثم نخلص إلى أن النص القانوني يتميز على مستوى الصيغة 

االسثتناء أو االسثتناءات الواردة عليها ويعتبر القانون الجبائي المغربي نموذجا يزخر األمثلة 

  .كما حال في المنازعات الضريبية

  : مالحظات ختامية 

من بين األخطاء التي وقع فيها الطلبة فإلى جانب ضعف األسلوب وركاكته و تكرار بعض 

نفس الموضع لعدة مرات، و كتابة موضوع إنشائي بدون مقدمة و ال المصطلحات في 

إشكالية و ال خطة في حين أن المنهجية القانونية تقتضي تقسيم الموضوع إلى قسمين أو 

  :ثالثة أقسام ،  هناك بعض األخطاء ذات عالقة بالمضمون
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أوردت عدد من الحاالت اعتمدت موضوع أسبقية الخطأ و : بالنسبة للموضوع األول -

الخاضع للضريبة دون ربط هذه المعطيات بالموضوع  هااألخطاء التي يقع في

  /المطروح للبحث

هناك من تحدث عن الفرض التلقائي و اإلدارة باعتبارها خصما و حكما و هو جزء  -

 .من الموضوع

عدد هم الحاالت اعتمدت تقسما وصفيا تناول في القسم : بالنسبة للموضوع الثاني -

رة الضريبية ثم في القسم الثاني اللجان الضريبية دون احترام منهجية األول اإلدا

علما أنه تجاوزا ثم قبول بعض هذه األجوبة التي حاولت المقارنة في ’ المقارنة 

 .الخاتمة 

عدد من الحاالت لم تستوعب معنى القاعدة و االستثناء : بالنسبة للموضوع الثالث -

يل ثم المرحلة القضائية بجميع مراحلها علما أن فتناولت المرحلة اإلدارية بدون تحل

 .الموضوع يتطلب التخصيص و ليس التعميم

  

  .أخيرا أثمني لكم التوفيق و األخطاء يمكن تداركها 

أو استبعاد " الخطأمنهج المحاولة و " في إطار ما يسميه ب  -و كما يقول كارل بوبر 

  . إننا نتعلم من أخطاءنا  - "الخطأ


