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 132اجللسة رمق حمرض 
ٓخر  18امجلعة : التارخي سمرب  4(هـ 1442ربيع ا س: الرئاسة ).م2020د لرئ شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع  ت  .املس قة، عرش ٕاثنا: التوق ة من ابتداء دق قةالثالثة وا السا بعد  رابعةال ق ٔعامل  .الزوال راسة والتصويت : دول ا بتغيري  07.20رمق  قانون ىل مرشوعا متمي القانون رمق  ات احمللية 47.06و ت امجلا   .املتعلق جببا

-------------------- ----------------------------------------------  
شار السيد عبد س اجللسة املس ىل موال رسول هللا  ﷽  :القادر سالمة، رئ رحب    .والصالة والسالم  ر،  شارن احملرتمني،  بك معنا يف هذه اجللسة السيد الوز ىل   ٔخوايت ٕاخواين املس راسة والتصويت  مرشوع قانون رمق "خنصص هذه اجللسة 

متمي القانون رمق  07.20 ات احمللية 67.06بتغيري و ت امجلا ، "املتعلق جببا ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز ٔعطي اللكمة    .تفضل  .وهبذه املناسبة 
يت، عبالسيد  رد الوايف لف لية وز ا س،  :ا شارون،  السيد الرئ ٔنظارمك   السيدات والسادة املس ىل  ٔعرض  ٔن  بتغيري  07.20مرشوع القانون رمق "رشفين  متمي القانون رمق  ات احمللية 47.06و ت امجلا روم "املتعلق جببا ي  ذ ل الالمركزية مالءمة النظام اجلبايئ احمليل مع التحوالت اليت عرفها مسلس، ا زي التنف ات الرتابية  مجلا اء كتتوجي ملسار، عرف سلس من   .2015سنة ببالد بعد دخول القوانني التنظميية املتعلقة  ٔن هذا املرشوع  لجهات املعنية وجتدر إالشارة  لني  ات الرتابية وكذا خمتلف املتد ٔن اجلبايئ احمليل الاملشاورات مع ممثيل امجلا صاديني، وقد شلكت املناظرة لش ق لني  ت املنعقدة يوم س الفا لجبا ريات  2019ماي  4و 3الوطنية الثالثة  ق العدا لص ظور مشويل لتحق ت احمللية مضن م اسبة ٕالدراج ٕاصالح اجلبا ات الرتابيةم ت امجلا ا و وكذا ج ت ا ا ىل مستوى ج ش  .اجلبائية  ىل  07.20لك مرشوع القانون رمق ويف هذا إالطار  م مع قانون إالطار، املعروض  ايئ حميل يف توافق  ٔولية لبناء نظام ج ٔوىل يف تزنيل هذا املنظور ٔنظارمك لبنة  ت املزمع ٕاصداره الحقا، ومكر  جلبا متمي القانون رمق  07.20مرشوع القانون رمق "الشمويل، فٕان املتعلق  بتغيري و

ات احملليةامل  47.06 ت امجلا ىل احملاور التالية"تعلق جببا ركز  ت احمللية مع حميطها القانوين .1  :،  ظومة اجلبا ة من التعديالت اليت هتدف ٕاىل مالءمة  :مالءمة م تضمن مرشوع القانون مجمو  ٔ اء هبا ا ات الرتابية مع املضامني اليت  ت امجلا جلبا ىل احمليط القانوين ملنظومة  دستورحاكم احلالية املتعلقة  دات اليت طرٔت  ر اململكة، وكذا املست ذ يف فاحت ينا زي التنف ل  ي د ذ إالصالح اجلبايئ، ا ت احمللية م ٔحاكم   .2008اجلبا ٔن مرشوع هذا القانون، يقرتح مالءمة ا لرضائب وبني مجموجتدر إالشارة ٕاىل  ملدونة العامة  ة من النصوص احلالية مع ت الواردة  و و الرتابية  :2008القانونية اليت صدرت بعد سنة  ادئ حتديد ا ملقالع واملنامج، مدونة م رشيع املتعلق  ٔوقاف، ال ات الرتابية، مدونة ا ٔنه ٕاخل، . ..السريلجام ىل  ر، اليت نصت  ني تعو وال س القوانني التنظميية السالفة ا ٔحاكم هذا القانون، هذه تظل سارية املفعول ٕاىل  يضها وفقا  ات  47.66ٔحاكم القانون رمق ، القوانني التنظميية ت امجلا املتعلق جببا اء بعض الرسوم احمللية. 2  .احمللية د و ٓنفا،   :مراجعة قوا هيا  ة منسعيا ٕاىل التفعيل التدرجيي لتوصية املناظرة الوطنية املشار ٕا ىل مجمو دة مهنا  اء، يف ٕاطار  واليت تنص وا الرسوم ذات نفس الو ىل رسام،  17ثنني عوض إ رمسني  الرمس الرتايب العقاري والرمس الرتايب  شطة ٔ ت، فٕان  ،ا جلبا اء بعض الرسوم احمللية، ومن بني التعديالت -  :مرشوع القانون يتضمن تعديالت هتدف ٕاىلويف انتظار صدور القانون إالطار املتعلق  د و لرفع من امل مراجعة قوا ة  اتية د ر وااملقرت ات الرتابية، توسيع جمال تطبيق رمس ا ة، لجام ري املب ٔرايض احلرضية  ىل ا ىل معليالسكن، رمس اخلدمات امجلاعية، الرمس  شمل املناطق املشمو بتصممي  ئةجتز  اتوالرمس  ٔرايض ل ا هتيئة الل رفع -  ؛ا ين من  ائد الرمس  صصة لفائدة  مراجعة توزيع  ل جمالها الرتايب من احلصة ا ات اليت يفرض هبا هذا الرمس دا ٕاىل  80مزيانية امجلا شمل معليات إالصالح  -   ؛87% ىل معليات البناء ل اء الرمس  ري القانونية والهدمتوسيع و ت  سوية وتدمري البنا ة ل  -   ؛وال ملؤسسات السياح ىل إالقامة  اء الرفع  شمل الشقق توسيع و ىل املواقع إاللكرتونية  ،اليت يؤجرها مالكوها ٕاليواء السياح والس  لفحص التقين  -  ؛ملنصات احلجز ىل السيارات اخلاضعة  ىل املربات عند توسيع جمال تطبيق الرمس  الل فرض الرمس  ٔقالمي من  صاراملستحق لفائدة العامالت وا ق ية ٕاجيابية عوض  ة تق داث    .ىل الفحص السنوي لك مراق ت خبصوص ٕا لجبا ولتفعيل توصيات املناظرة الوطنية الثالثة 
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ل والرمس املهين واملسامهة  ىل ا دة تتضمن الرضيبة  نية مو مسامهة 
عية ىل مستوى الرمس املهين  ح، يقرت ج مرشوع القانون ٕادراج تعديل 

دة ه يف املسامهة املهنية املو دما الرسوم احمللية يقرتح مرشوع القانون  لويف ٕاطار حتسني معلية حتصي   :بعض الرسوم احمللية لني معلية حتصيسحت  .3   .ٕ ٔدىن ٕالصدار و  درمه  200ٕاىل  100من داء الرسوم ٔ الرفع من احلد ا لرمس سبة  ٔرايض امل  ل ىل ا هين، رمس اخلدمات امجلاعية، والرمس  ة، كام يقرتح يف ن ري احلرضية يون املرتتبة عن هذه املب لغها عن فس إالطار ٕالغاء ا ٔو يقل م ساوي  د التحصيل واليت  ة ق ٔهنا حتصيل  200الرسوم املوضو ش يون املرتتبة عن هذه الرسوم اليت بورش  ٔو يقل عن درمه، وكذا ا ساوي  ري مؤدى  بقي  لغ م ضيا  .درمه 200جزيئ نتج عنه م ٔن هذه املق ة وجتدر إالشارة ٕاىل  ة يف ضامن جنا سامه من  الل تقليص جحم ت  ون من  الصه"معلية التحصيل اليت يقوم هبا احملاسبون العموم سبة لرشحية  "البايق است ل ٔخرى يف ٕالغاء عبء مايل  ة  ٔنه رمغ توسيع ومن  ر  ر  د ل املنخفض، و ال الرتايب لفهامة من امللزمني من ذوي ا ة عريضة من بائية هوامش املدن املناطق احملددة ض بعض الرسوم اجل ر ا ٔن هذا إالجراء سيقي ف هتيئة  شطة ذات مردودية ضعيفة واملناطق املشمو بتصممي ا ٔ اص املزاولني  ٔش ل احملدود وا ت اجلبائية .4   .بعيدة عن جمال تطبيق هذه الرسومذوي ا ات     :مراجعة احلسا ٔن مراجعة إالعفاءات اجلبائية تضمن مرشوع القانون اقرتا لرسوم ش الل مالءمة إالجراءات اخلاصة  لرسوم احمللية وذ من  ملدونة العامة املتعلقة  لرضائب مع ت الواردة  رية العامة  سريها املد ىل الرشاكتاحمللية اليت  لرضيبة  سبة  ل تقليص وعقلنة إالعفاءات  ،لرضائب،  لرسوم احمللي ات الرتابية، اخلاصة  لجام سريها املصاحل اجلبائية  ٔي ة اليت  ة ٕالجناح  ة إالدارة اجلبائية رضورة مل ٔن الرفع من فعالية وجنا ث  ايئوح ادة توزيع املهام  ،ٕاصالح ج ضيات هتم ٕا اء مرشوع القانون مبق رية فقد  الل ٕاسناد تدبري الرمس املهين ٕاىل املد ت هذه إالدارة من  لخزينة العامة البني مكو لرضائب وتدبري رمس السكن ورمس اخلدمات امجلاعية  يق الرسوم احمللية من طرف املصاحل اجلبائية عامة  ىل تدبري  ات الرتابيةلمملكة وإالبقاء  لجام ده يف مرشوع قانون املالية لسنة   .التابعة  ىل غرار ما مت اع سبة  2021و ل
ات والرسوم  لهيا يف املدونة لرضائب والواج و واملنصوص  لرضائب، يتضمن مرشوع القانون رمق العائدة  ريم ٕاىل  07.20العامة  ٕاجراءات  دات والغرامات وا ر التحصيل ٕالغاء الز ر ورشوط التحصيل وصوا وي املستحقة لفائدة ا ٔ لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وا ر مبا يف ذ الرضيبة احلرضية والرضيبة املهنية  ،ٔقالمياجلهات والعامالت وااملتعلقة  ل فاحت ينا الصها ق ٔن يقوم اخلاضعون  ،2020واليت مل يمت است رشيطة 

سديد  الرضائب والرسوم واحلقوق  ٔصل هذهوامللزمون املعنيون ب ٔقصاه  ل  ٔ اية  وي ٕاىل  ٔ ، وقد مت عرض 2021يونيو  30واملساهامت وا ىل ٔ  صادية عضاء جلنة املالية والتخطيط والتمنية هذا املرشوع  ٔعضاء هذه املوقرة ق ٔبداه  ي  ل إالجيايب ا لتفا ىل ما سبق فٕان وهبذه املناسبة وجب التنويه  ات املقدمة، وبناء  لجنة وجبودة املقرت متمي القانون رمق  07.20مرشوع "ا ات احمللية 47.06بتغيري و ت امجلا شلك  ،"املتعلق جببا ٔساسية من  ل ٕارساء إالصالح اجلبايئ، حيقق العدا اجلبائية بني لبنة  ٔ
، كام جتدر  ات الرتابية ببالد لجام اتية  يق امللزمني وسامه يف تطور املوارد ا مت يف مر الحقة ٕادراج التعديالت الكف بتفعيل  ٔنه س تإالشارة ٕاىل  لجبا اء هبا تلمك يه اخلط  .توصيات املناظرة الوطنية الثالثة  ٔهداف اليت  ٔمه ا مرشوع القانون "وط العريضة و

متمي القانون رمق  07.20رمق  ات  47.06بتغيري و ت امجلا املتعلق جببا ليمك ورمحة هللا  . "احمللية   .والسالم 
س اجللسة ر  :السيد رئ لينا مجيعا  .شكرا السيد الوز ، التقارر توزعت  لمقرر ٕاذا ما رغب يف ذ وحب ا  .اللكمة  وبة  :ملناقشة مف الت مك ٔو تقدمي املدا ل  ٔن يتد ريد  من  ادي ندوزو  ؟ٕاىل الرئاسة ىل املواد ٕاذن  لتصويت  ارشة    .م

ضافة املادة  :1املادة  ٕ لجنة  هتا ا د   .ٕالجامع :املوافقون  .29كام 
  .ٕالجامع :املوافقون  :2املادة 
هتا يف املادتني  :3املادة  د   .ٕالجامع: املوافقون  .مكررة مرتني 168مكررة و 168كام 
  .ٕالجامع :املوافقون  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  :7املادة 

ادي نعرض  ٓن  ىل التصويتا ه  رم   :املرشوع 
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  .ٕالجامع :املوافقون
ىل  شارن  بتغيري  07.20وع قانون رمق مرش "ٕاذن وافق جملس املس متمي القانون رمق  ات احمللية 47.06و ت امجلا ر  .شكرا لمك  ."املتعلق جببا لسيد الوز  .)رفعت اجللسة(  .شكرا 

----------------------------------------------------------------  
وبة املسلمة لرئاسة اجللسة،: امللحق الت املك متمي القانون  07.20القانون رمق  مرشوعحول   املدا املتعلق  47.06رمق بتغيري و ات احمللية ت امجلا   .جببا

ٔصا واملعارص ) 1 س احملرتم،  :ةمدا فريق ا ر احملرتم،  السيد الرئ شارون احملرتمون،  السيد الوز ٔصا واملعارصة ،رشفين  السادة املس لمسامهة يف  ،مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن 
اقشة مرشوع القانون رمق  مت 07.20م املتعلق  47.06مي القانون رمق بتغيري و ات احمللية ت امجلا لشكر   .جببا ٔتقدم  ٔن  ٔود  ل الرشوع يف التطرق ملرشوع القانون،  ىل العرض القمي، ق لية احملرتم  ا ر ا ر العايل ٕاىل السيد وز ٔمام جلنة املالية والتخطيط والتمنية اجلزيل والتقد لقائه سابقا  ٕ ي تفضل  صاسواء ا ٔنظار جملسنا هذا، وتطرق ق ىل  ٓن  سطه ا ي  ٔو ا ٔهداف دية املوقرة،  داد مرشوع القانون وا ة وراء ٕا ٔسباب الاكم هال ٕاىل خمتلف ا س،  .املرجوة م متمي القانون رمق  07.20اء مرشوع قانون رمق   السيد الرئ املتعلق  47.06بتغيري و ة ملشاورا ات احمللية ن ت امجلا لية وممثيل جببا ا ديدة بني وزارة ا ٔن اجلبايئ حمليا، بغية ت  لش لني املعنيني  ات الرتابية وخمتلف املتد ات امجلا ىل مستوى امجلا اصة  ايئ حيقق العدا اجلبائية  ت احمللية   .الرتابيةبلورة نظام ج ظومة اجلبا ىل تطور م ور  اصة مضامني دستور اململكة والقوانني ومالءمهتا مع حم وركز مرشوع القانون املذ يطها القانوين،  جلهات  113.14و 112.14و 111.14التنظميية رمق  ىل التوايل  ٔحاكم املدونة العامة ملتعلقة  ات الرتابية، ٕاضافة  ٔقالمي، مث امجلا ة من النصوص القانونية اليت صدرت بعد سنة والعامالت وا ات الرتابية، مدونة  واملمتث 2008لرضائب ومجمو لجام ر الرتابية  وا ادئ حتديد ا ٔساسا يف م

ملقالع واملنامج ومدونة السري  رشيع املتعلق  ٔوقاف، ال ريها، وهيدف ... ا و

اتية  اء بعض الرسوم احمللية هبدف الرفع من املوارد ا د و الل التفعيل التدرجيي لتو ٕاىل مراجعة قوا ات الرتابية، من  اء صيات املناظرة الوطنية لجام ة من الرسوم ذات نفس الو ىل رضورة دمج مجمو ٔكدت  ة من التعديالت  17يف ٕاطار رمسني عوض الثالثة، واليت  ىل مجمو رب التنصيص  ٔيضا ٕاىل حتسني معليات حتصيل بعض الرسوم احمللية رسام،  ريم  س،  .يةلضامن جناعهتا، مع مراجعة التحفزيات اجلبائ املهمة، كام  ٔدوارها احملورية يف تزنيل   السيد الرئ ات الرتابية، و لجام رية  ٔمهية الك ا  يل ورش اجلهوية املوسعة، ٕاميا م ٔوراش الوطنية الكربى من ق ة من ا عية مجمو ج الية، والعدا  ارا سوى .. والعدا ا ٔن بالد ال مت خ رى  ات الرتابية وت مجلا هنوض  هنا من لعب ا متك ق التمنية احملليةقوهتا وتعزز مواردها املالية،  لتايل حتق عية، و ج صادية و ق ادرة   .ٔدوارها  ٔن ندمع لك م سعنا ٕاال  ٔصا واملعارصة، ال  ملوافقة ا، فٕاننا يف فريق ا ات الرتابية، وقرر التصويت  مجلا هنوض  سري يف اجتاه ا متمي القانون رمق  07.20 مرشوع قانون رمق ىلرشيعية  املتعلق  47.06بتغيري و ات احمللية ت امجلا س  .جببا   .شكرا السيد الرئ
دة والتعادلية )2 لو ستقاليل  ٔرشف املرسلني سيد دمحم و وحصبه  ﷽   :مدا الفريق  ىل  س، .والصالة والسالم  شارون،   السيد الرئ دة والتعادلية   حرضات السيدات والسادة،  السيدات والسادة املس لو ستقاليل  مس الفريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  متمي القانون رمق  07.20مرشوع القانون رمق "ملناقشة رشفين  ات احمللية 47.06بتغيري و ت امجلا روم مال"املتعلق جببا ي  ذ سنة مع التحوالت اليت عرفها مسلسل الالمركزية ببالد بعد دخول القوانني مة النظام اجلبايئ احمليل ء، ا زي التنف ات الرتابية  مجلا ي  .2015التنظميية املتعلقة  ٔيت تتوجيا ملسار عرف سلس من املشاورات مع  وهو املرشوع ا ات الرتابيةي لني من ممثيل امجلا وكذا خمتلف  ،خمتلف الرشاكء واملتد ٔن اجلبايئ احمليلاملتد لش لني  ،لني واجلهات املعنية  الس الفا صاديني الل املناظرة الوطنية الثالثة . ق ت املنعقدة يويم وقد اكنت الفرصة ساحنة  ريات 2019ماي  4و 3لجبا ىل مستوى ملناقشة ٕاصالح  لص ق العدا اجلبائية  ظور مشويل لتحق ت احمللية مضن م ااجلبا ٔولية لبناء ج ات الرتابية، وهو بذ لبنة  ت امجلا ا و وكذا ج ت واملزمع ت ا جلبا م مع القانون إالطار املتعلق  ايئ حميل يف توافق    .ٕاصداره الحقانظام ج
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ت احمللية مع حميطها القانوين تضمن : ٔوال ظومة اجلبا ة من التعديالت اليت هتمالءمة م ٔحاكم مرشوع القانون مجمو اء هبا دستور دف ٕاىل مالءمة ا ات الرتابية مع املضامني اليت  ت امجلا ىل احمليط القانوين ملنظومة  ،اململكةاحلالية املتعلقة جببا دات اليت طرٔت  ر وكذا املست ذ يف فاحت ينا زي التنف ل  ي د ذ إالصالح اجلبايئ ا ت احمللية م ٔحاكم وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ   .2008اجلبا ة من النصوص ن مرشوع هذا القانون، يقرتح مالءمة ا لرضائب ومبجمو ملدونة العامة  ر الرتابية ( 2008القانونية اليت صدرت بعد سنة احلالية مع ت الواردة  وا ادئ حتديد ا ملقالع واملنامج، مدونة م رشيع املتعلق  ٔوقاف، ال ات الرتابية، مدونة ا اء بعض الرسوم احمللية سعيا ٕاىل التفعيل : نيا  ؛...)السري،لجام د و ىل مراجعة قوا دة مهنا  ت، واليت تنص وا لجبا اء يف ٕاطار رمسني اثنني عوض التدرجيي لتوصيات املناظرة الوطنية  ة من الرسوم ذات نفس الو شطة، ويف ا: رسام 17دمج مجمو ٔ ىل ا ت، فٕان مرشوع القانون يتضمن نتظار الرمس الرتايب العقاري والرمس الرتايب  جلبا اءت صدور القانون إالطار املتعلق  اء بعض الرسوم احمللية  د و ات الرتابيةتعديالت هتدف ٕاىل مراجعة قوا لجام اتية  لرفع من املوارد ا ة  ٔ توسيع جمال تطبيق رمس السكن، رمس اخلدمات امجلاعية، الرمس  -  :التعديالت املقرت ٔرايض ىل ا ىل معليات جتزئة ا ة والرمس  ري املب هتيئة؛رايض احلرضية  شمل املناطق املشمو بتصممي ا صصة لفائدة -  ل الل رفع احلصة ا ائد الرمس املهين من  ل جمالها الرتايب من  مراجعة توزيع  ات اليت يفرض هبا هذا الرمس دا اء ال. -  ؛%87ٕاىل  %80مزيانيات امجلا شمل معليات إالصالح توسيع و ىل معليات البناء ل ري القانونية والهدم؛رمس  ت  شمل الشقق  -  وسوية البنا ة ل ملؤسسات السياح ىل إالقامة  اء الرمس  رب املواقع إاللكرتونية  ،اليت يؤجرها مالكوها ٕاليواء السياحتوسيع و والس  ىل الس  -  ملنصات احلجز؛ لفحص التقين توسيع جمال تطبيق الرمس  ىل املربات عند يارات اخلاضعة  الل فرض الرمس  ٔقالمي من  ىل الفحص السنوياملستحق لفائدة العامالت وا صار  ق ية ٕاجيابية عوض  ة تق ٔيضا خبصوص   .لك مراق ت  لجبا ىل اولتفعيل توصية املناظرة الوطنية الثالثة  دة تتضمن الرضيبة  نية مو داث مسامهة  ىل مستوى ل والرمس املهين ٕا عية، يقرتح مرشوع القانون ٕادراج تعديل  ج دة؛واملسامهة  ه يف املسامهة املهنية املو دما ٕ حتسني معليات حتصيل بعض الرسوم احمللية ويف ٕاطار حتسني : لثا  الرمس املهين 
 ٔ دىن معليات حتصيل الرسوم احمللية، يقرتح مرشوع القانون الرفع من احلد ا

ٔداء الرسوم من  لرمس املهين، رمس  200ٕاىل  100ٕالصدار و سبة  ل ةدرمه  ري املب ٔرايض احلرضية  ىل ا يون املرتتبة عن هذه الرسوم   . السكن، رمس اخلدمات امجلاعية والرمس  لغها عن مائيتكام يقرتح يف نفس إالطار، ٕالغاء ا ٔو يقل م ساوي  د التحصيل واليت  ة ق ٔهنا حتصيل ) 200( املوضو ش يون املرتتبة عن هذه الرسوم واليت بورش  ٔو يقل عن مائيت درمه وكذا ا ساوي  ري مؤدی  بقى  لغ م ) 200(جزيئ نتج عنه م ة يف ضامن   .درمه سامه من  ضيات س ٔن هذه املق الوجتدر إالشارة، ٕاىل  ون من  ة معليات التحصيل اليت يقوم هبا احملاسبون العموم ل جنا الصه ٔخرى يف ٕالغاء عبء مايل  ،تقليص جحم البايق است ة  ل املنخفضومن  سبة لرشحية هامة من امللزمني من ذوي ا ات : رابعا  .ل اللمراجعة التحفزيات اجلبائية تضمن مرشوع القانون مقرت لرسوم احمللية وذ من  ٔن مراجعة إالعفاءات اجلبائية املتعلقة  رية العامة مالءمة االٕ  -  :ش سريها املد لرسوم احمللية اليت  ىل عفاءات اخلاصة  لرضيبة  سبة  ل لرضائب  ملدونة العامة  سريها املصاحل  -  الرشاكت؛لرضائب مع ت الواردة  لرسوم احمللية اليت  ات الرتابيةتقليص وعقلنة إالعفاءات اخلاصة  لجام   .اجلبائية 
ٔن الرفع من فعالية و  ث  ة ٕالجناح وح ة إالدارة اجلبائية رضورة مل ادة توزيع جنا ضيات هتم ٕا اء مرشوع القانون مبق ايئ، فقد  ٔي ٕاصالح ج

الل ٕاسناد تدبري الرمس املهين ٕاىل  ت هذه إالدارة من  لرضائب، وتدبري رمس السكن ورمس اخلدمات امجلاعية ٕاىل املهام بني مكو رية العامة  لاملد يق الرسوم احمللية من طرف اخلزينة العامة  ىل تدبري  ات الرتابيةمملكة، وإالبقاء  لجام ده يف مرشوع قانون املالية لسنة   .املصاحل اجلبائية التابعة  ىل غرار ما مت اع لهيا يف ، 2021و و واملنصوص  ات والرسوم العائدة  لرضائب والواج سبة  ل
لرضائب، يتضمن مرشو ر التحصيل املتعلقة ٕاجراءات  07.20ع القانون رمق املدونة العامة  ر وصوا ا دات والغرامات وا ٔ ريم ٕاىل ٕالغاء الز وى املستحقة لفائدة اجلهات لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وا ات ٔقالمي وامجلا مبا يف ذ الرضيبة احلرضية والرضيبة املهنية  ،والعامالت وا ا( ر واليت مل) البات ل فاحت ينا الصها ق ٔن يقوم  ،2020 يمت است ٔصل هذه الرضائب والرسوم رشيطة  سديد  ٔقصاه اخلاضعون وامللزمون املعنيون ب ل  ٔ اية  وى ٕاىل  ٔ ات الرتابية  ،2021يونيو  30واحلقوق واملساهامت وا ٔداء امجلا ت احمللية يف تطور  ي تلعبه اجلبا ور ا هنا من اونظرا  ططات امجلاعية واجلهوية ومتك سامه يف تزنيل ا روح وطنية مع ملوارد املالية اليت  ل  دة والتعادلية نتفا لو ستقاليل  ٕالجيابلتمنية فٕاننا يف الفريق  ليه    .هذا املرشوع ونصوت 
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ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 
ٔرشف املرسلني   ﷽  :مدا فريق العدا والتمنية )3 ىل  س احملرتم، والصالة والسالم  شارون احملرتمون، السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، السيد الرئ اقشة   السيدات والسادة املس مس فريق العدا والتمنية يف ٕاطار م ٔتناول اللكمة  ٔن  متمي القانون رمق   07.20مرشوع القانون رمق رشفين  ذ املتعلق  47.06بتغيري و ت احمللية اليت م ظومة اجلبا ات احمللية ملواص ٕاصالح م ت امجلا دات املرتبطة 2008انطالقها سنة جببا عتبار املست ذ بعني  ٔ ، مع ا ورو احئة  شار  ٔهداف املهمة   .ن ة من ا ق مجمو   :ٔمههاوسعى مرشوع هذا القانون ٕاىل حتق

  ظومة اجلباءمال دد من النصوص القانونية مة م ت احمللية مع  لرضائب؛ ،الوطنية  ٔمهها املدونة العامة 
 اء بعض الرسوم؛ د و  مراجعة قوا
 دد من الرسوم احمللية؛  حتسني معليات حتصيل 
 مراجعة التحفزيات اجلبائية املتعلقة هبذه الرسوم. 

مثن جمهودات احلكومة لبلوغ س  هتا ٕاجياد التوازن بني الرتاب ياسة ٕاننا يف فريق العدا والتمنية،  ٔولو ىل رٔس  دجمة جتعل  ائية حملية م ات الرتابية ج و وامجلا ديدة بني ا القة  سان، ورمس معامل  ضيات املهمة من   .واملواطنوإال دد من املق ال  ت احمللية ببالد ف طرف الفرق الربملانية لتجويد املنظومة القانونيكام نعترب هذه املناسبة مواتية ٕالد لجبا ة    :خيص
  لتحصيل ة امللكفة  ائد رمس السكن من طرف املصل ل جمالها   98%ــبتوزيع  ات اليت يفرض الرمس دا لفائدة مزيانيات امجلا اكليف التدبري؛  02%ـالرتايب و ب رمس    لفائدة املزيانية العامة 
 ىل نية وفق الرشوط ٕاضافة ٕاماكنية ٕايداع إالقرارات بطريقة ٕالكرتو لرمس املهين، والرمس  سبة  ل ات احملددة بنص تنظميي  ف ىل اخلدمات امجلاعية؛والك   السكن، و الرمس 
  لغ الرمس بطريقة ٕالكرتونية وفق الرشوط ٔداء م ىل ٕاضافة ٕاماكنية  لرمس املهين، والرمس  سبة  ل ات احملددة بنص تنظميي  ف ىل اخلوالك   .دمات امجلاعيةالسكن، و الرمس 

ل احلكومة  ٔن تتفا ٔمل يف فريق العدا والتمنية  ٔخرى، كنا ن ة  ومن 

داث حساب مرصود  ٔمهها ٕا ا،  دد من التعديالت اليت تقدم به فريق ٔتية من اجلزاءاتمع  اجلبائية  ٔمور خصوصية خيصص جزء من مداخ املت لمسؤولني واملوظ فني العاملني يف ملنح حتفزيات مالية عن املردودية  ة الرتابية مجلا ت  صاصات املهمة املسنودة هلم . اجلبا لنظر لالخ ٔو وذ  ة  ٔو املراق ٕالحصاء  ام  ٔو الق اء  ديد وضبط الو ٔمر بت يلهتا . التحصيلسواء تعلق ا ىل غرار م ة  ح حتفزيات لهذه الف صاد واملالية وٕاصالح  مفن الرضوري م ق ٔداهئا  ،إالدارةيف وزارة  ىل حتسني  د  سا مبا س ات الرتابية س احملرتم،  .يف اجتاه تطور موارد امجلا ر احملرتم،  السيد الرئ ت   السيد الوز لجبا ملنظومة القانونية  ل ٕاعطاء دفعة قوية لالرتقاء  ٔ ٔمههامن  ة من املالحظات    :احمللية، فٕاننا نثري يف فريق العدا والتمنية مجمو
  زي الوجود؛ا ت ٕاىل  لجبا خراج القانون إالطار  ٕ  ٕالرساع 
  ضيات القانون رمق ت  47.06مراجعة شام ملق ات الرتابية املتعلق جببا و وامجلا شارية بني ا ات احمللية وفق مقاربة  ٔدوارها التمنويةامجلا  .لتعزز 

ال الرتايب مكن يف جعل ا ٔمه  ٔن ا ىل  ري  ٔ ٔن رافعة  ونؤكد يف ا ىل اعتبار  ت احمللية،  ل العمويم يف اجلبا ديث وعرصنة التد ٔن يتحقق ٕاال مبزج خمتلف لت الت ال ميكن  ام بني خمتلف التد س ق  ليل بني ما هو حميل وما هو وطين، مع ٕاقرار سياسة حتق ت الت مستو
لسلطة اجلبائية بني املستو  رابية تضمن توزيعا عقالنيا  ة  شلك خيدم مطلب يني العمويم معوم ا  ٔفق لموارد اجلبائية معود و ادال  ىل   .التمنية احملليةواحمليل، وتقس  ٕالجياب  مرشوع "و فٕاّن فريق العدا والتمنية سيصوت 

متمي القانون رمق  07.20القانون رمق  ت  47.06بتغيري و املتعلق جببا ات احمللية ليمك   ."امجلا   .ورمحة هللاوالسالم 
س احملرتم،  ﷽  :مدا الفريق احلريك) 4 ر احملرتم،  السيد الرئ شارون احملرتمون،  السيد الوز اقشة مرشوع   السيدات والسادة املس لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ل  ٔتد ٔن  متمي القانون رمق  07.20قانون رمق رشفين  ات املتعل 47.06بتغيري و ت امجلا ق جببا ر   .احمللية ي قدمه السيد الوز لعرض املفصل ا ٔشيد  ٔن  ٔود  شيد ويف البداية  داته، كام  زو واكفة مست ٔسباب  حول هذا املرشوع، لتوضيح 
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اقشة هذا املرشوع  ل م ملناقشة وروح املسؤولية اليت سادت مرا س،  .الهامٔيضا  ي ٕاننا يف الفريق احلريك  السيد الرئ اليا هذا املرشوع ا مثن  ٔن  سعنا ٕاال  ات الرتابية روم ٕاىل مالءمة النظام اجلبايئ احمليل مع التحوالت اليت عرفها مسلسل  ال  مجلا ذ سنة الالمركزية ببالد بعد دخول القوانني التنظميية املتعلقة  ٔمهية هذا املرشوع الهام، فٕاننا كذ  .2015زي التنف ستحرض  ٔن وحنن  لني  ال يفوتنا  شاورات مع خمتلف املتد اء به كتتوجي ملسار من ال ٔن اجلبايئ احمليلشيد به نظرا ملا  لش ات الرتابية واجلهات املعنية  الس  ،وممثيل امجلا صاديني ق لني  ايئ حميل   .الفا ٔولية يف بناء نظام ج شلك لبنة  ي    كام ننوه هبذا املرشوع ا

م ت احمللية واملزمع ٕاصداره  يف توافق  جلبا مع القانون إالطار املتعلق  ىل حماور   .الحقا ركز  ي  رتياح هذا املرشوع الهام وا ل  س ري  ٔ ت احمللية مع حميطها القانوين، ويف ا ظومة اجلبا متثل يف مالءمة م ٔساسية 
اء بعض الرسوم احمللية وحتسني معليات حتصيل  د و بعض ومراجعة قوا س،  .الرسوم وكذا مراجعة التحفزيات اجلبائية ث   السيد الرئ ٔمهية املرشوع من ح ا ومن هذا املنطلق فٕاننا يف الفريق احلريك نؤكد  ٕالجياب وفق ليه تبعا   ، وسنصوت  ٔهدافه الن ادة الر مركزاته احملورية و لهيا مجيعا، حتت الق شيدة هللا مجيعا خلدمة هذا الوطن العزز  ٔيده   .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و


