
 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 

 
 

 

 

 
1 

 

Résumé : 
  Le litige des impôts directs 
Occupe une place importante dans le 
contentieux administratif,  en raison de 
sa particularité, ce  qui impose sa 
soumission à un régime juridique 
propre, souvent différent de ce qui est 
répandue dans les règles judiciaires 
générales, la charge de prouver les faits 
dans ce genre de conflit est  supporté et 
par l'administration fiscale et par le 
contribuable, dans le but de rapprocher 
entre ses deux parties. 
    Sur ce, chacun des deux 
parties peut  s'appuyer sur les moyens 
de preuve légalement définis qui sont en 
rapport avec la nature du litige, est régi 
par les opérations de comptabilité et les 
techniques écrites assurés, en plus des 
indices fixés par le législateur en faveur 
de l'une des deux partie ou des preuves 
provenant du juge administratif, qui a un 
pouvoir absolue de persuasion par les 
preuves de conviction approuvées dans 
les litiges des impôts directs. 

  :ملخص
حتتل منازعات الضرائب املباشرة مكانة بارزة 
يف املنازعات اإلدارية نظرا خلصوصيتها وهو ما يفرض 

ا خيرج يف كثري من   األحيانإخضاعها لنظام قانوين خاص 
عما هو سائد يف القواعد العامة للتقاضي، فعبء إثبات 
الوقائع يف مثل هذا النوع من املنازعات تتحمله كل من 

الضرائب و املكلف بالضريبة فهذا التوزيع  بني الطرفني  إدارة
 .قرر ألجل التقريب بني املراكز القانونية املتفاوتة بينهما

االعتماد على وسائل  وعليه ميكن لكل منهما   
اإلثبات احملددة قانونا اليت تتناسب مع طبيعة املنازعة اليت 

كتابة، حتكمها عمليات حماسبية وتقنية تثبت يف األصل بال
باإلضافة إىل القرائن اليت يضعها املشرع لصاحل أحد الطرفني 
أو القرائن املستنبطة من القاضي اإلداري الذي يبقى له  
كامل السلطة يف االقتناع بأدلة اإلثبات املعتمدة يف 

  .منازعات الضرائب املباشرة
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  :مقدمة

ف سواء الضر املجال املتخذة ة دار القرارات منعد ا تحصيل أو ا بفرض علق يما

م أ من عد املنازعة ذه الفصل الضرائب وإدارة بة بالضر لف امل ن ب اع لل ة املث االت ا م أ

املشرع ا خص فقد املباشرة الضرائب منازعات صوصية ونظرا ، العدالة لتحقيق الضامنات

قانون  واملتمثل ا خاص ي قانو بنظام زائري بائيةا ا الواردة)1(جراءات القواعد إ باإلضافة

ة دار و املدنية جراءات ذه)2(قانون بالفصل داري القضاء اختصاص عن يك نا ،

للضرائب العامة املدونة ا نظم فقد ي املغر املشرع أما ة، إدار طبيعة ذات ا باعتبار   .)3(املنازعات

ية الضر املنازعة لفوتحتل امل ن ب القانونية املراكز ساوي لعدم نظرا بالغة مية أ

ثبات عملية ع سيؤثر الذي مر العامة، السلطة بامتيازات املتمتعة الضرائب وإدارة بة بالضر

إدارة عاتق ع سيقع ان إذا فيما ثبات عبء تحمل س الذي الطرف وتحديد املنازعات ذه مثل

إثبا قرارالضرائب جاء ما ة عدم إثبات بة بالضر لف امل عاتق ع أم ا قرار ة ت

يكفي ما تقديم بة بالضر لف امل إخفاق احتماالت وأن خاصة داري، القضاء أمام بة الضر تقدير

أمرا عد املادية وحقوقھ ي القانو مركزه حماية دف املتاحة ثبات وسائل خالل من إثباتات من

مع يتوافق ال قد ية الضر املنازعة العامة ثبات قواعد إ ون الر أن كما ة ج من واردا

أخرى  ة ج من ا تحصيل وضمان املنازعة ذه   . خصوصية

املقررة العامة للقواعد املباشرة الضرائب منازعات ثبات وسائل تخضع ل وعليھ

إ نظام تفرض اع ال خصوصية أن أم املنازعة؟لالبثات وطبيعة يتالءم   ثبات

ن التالي ن املبحث خالل من عنھ جابة تم س ما   : ذا

  ول املباشرة: املبحث الضرائب منازعات ثبات   . عبء

ول  - صومة: املطلب ا طر ن ب ثبات عبء ع   . توز

ي الثا ثبات: املطلب عبء ع توز   .تطبيقات

 ي الثا ث: املبحث املباشرةوسائل الضرائب منازعات حسم املعتمدة   .بات

املباشرة: 1املطلب - ثبات   وسائل

مباشرة: 2املطلب - غ بوسائل  .ثبات
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ول  املباشرة: املبحث الضرائب منازعات ثبات   : عبء

ق أساسا عد قانونية واقعة وجود ع القضاء أمام الدليل إقامة بأنھ ثبات عرف

القانون  ا يحدد ال والطرق بالكيفية وذلك بھ محل)4(مد ق ا ع ينصب ال ثبات فإن وعليھ ،

حق ثبات عد وعليھ مادية أو قانونية واقعة انت سواء ق ل شأة امل الواقعة ع بل اع ال

ال ع واجبا أصبح بھ وا تمس فإن م حقوق تح وسيلة عد ال الدعوى صوم بأنل قا

م إثبا م لتقديم املناسب الوقت م ل   ) 5(.يمنح

املرفوعة القضية ضعيف مركزه ون ي الذي صم ا تحميل بھ فيقصد ثبات عبء أما

ال العامة والقاعدة ، سل بموقف خصمھ يكتفي ن ح اع ال محل الواقعة بإثبات القضاء أمام

أن ثبات اد"تحكم من ع نة لفأ"الب امل ع االت ا معظم سيقع ثبات عبء أن ي

أو املشرع عمل فقد لذلك ن، افئ مت غ ساس ما ن طرف ن ب الفارق يوسع بما بة بالضر

لف امل ع س الت أجل من ية الضر املنازعة طر ن ب ثبات عبء ع توز ع داري القا

ول ضعف الطرف بصفتھ بة وإدارةبالضر بة بالضر لف امل ن ب املتفاوتة القانونية املراكز ب تقر

  . الضرائب

ول  صومة: املطلب ا طر ن ب ثبات عبء ع   .توز

أن يرى من ناك ف ثبات، عبء يتحمل الذي صم ا تحدد ال ية الفق راء اختلفت

أص ا عل يقع ال للدولة ممثلة ا باعتبار الضرائب ذلكإدارة م و ثبات عبء   :)6(ل

عالقات - من عد بة بالضر لف وامل الضرائب إدارة ممثلة الدولة ن ب العالقة طبيعة أن

ا سنو ملان ال م ممثل يصادق عندما العالقة ذه ع بة بالضر لفون امل وافق وقد العام، القانون

املالية قانون  .ع

الدولة - اعتبار ع تب لألمني سيادة أصال ا عل ثبات عبء وقوع قيقي ا املد

ا سلط استعمال إساءة من م وحماي املجتمع أفراد لدى نة   .والطمأن

من ع نة الب مبدأ بتطبيق التمسك يمكن ال بأنھ القول إ ب يذ الرا الرأي ولكن

ون ي ما فغالبا الضر اع ال وطبيعة تتما ال ا أل فيقعاد املد الطرف و بة بالضر لف امل

تتمتع ما غالبا وال الضرائب إدارة أن نالحظ الوقت نفس ولكن يدعيھ ما إثبات عاتقھ ع

ان بائية ا للمقتضيات ا تطبيق أن القضاء أمام ت تث أن ا عل ي با ا امليدان مقيدة سلطة

ي ال ثبات عبء فإن وعليھ للقانون الضرائبمطابقا إدارة تتقاسمھ وإنما املد ع آلية بصورة لقى

ا ن لف   .وامل
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قررت فقد سان بحقوق متصال عدا املباشرة الضرائب منازعات ثبات أخذ وقد

عليھ قادرا ان إذا إال ية الضر القضايا ثبات عبء لف امل تحميل يمكن ال أنھ ية ور املحكمة

ع  ،وحضرت والدفاع التقا ق ل ترسيخا ثبات من تمنعھ ة إدار ات عقو تھ مواج دارة

عبء تحمل س دارة فإن لذلك بالتقا لف امل بحق ترتبط ية الضر الطعون بأن ترى ف

بة بالضر لف امل ع شق لما   .)7(ثبات

صا قرار ففي زائر ا داري القضاء ب ذ التوجھ نفس ةو دار الغرفة عن در

خ بتار العليا ي1997/ 27/04باملحكمة بما ملزم: "قضت بة بالضر لف امل ان إذا أنھ حيث

لزام بنفس خرى ملزمة الضرائب إدارة فإن بھ، املصرح عمال لرقم ت املث بالدليل باإلثبات

ا ذا ان إذا خاصة بھ املصرح عمال رقم رفع عشرحالة يفوق بھ) 10(لرفع املصرح الرقم مرات

ال ا قضية ال ا و  .كما

بة بالضر لف امل عاتق ع ثبات عبء م بوضع بالتحديد الة ا ذه أنھ حيث و

تفس أساؤوا قد ونون ي و الدرجة قضاة فإن إلغاء وحده ستجوب ذا و الدعوى ع وقا

م   .)8("قرار

ثب عبء عفتقاسم الواجب الضر ح التصر ا س يك ال القانونية القيمة تمليھ ات

قانونا املحددة جال ح بالتصر لف امل ا ف م يل ال ة ال بقرنية دوما ن يق إذن ا، لف امل

الضرائب إدارة أرادت ما وإذا ا، املصرح املبالغ ة ع الدليل بتقديم مطالب غ و ف لذلك

ش يحال والعكس تھ عدم إثبات عبء ا عل يقع فيھ الدولة. كيك مجلس ق املع ذا و

حات تصر ألن املدعية، الضرائب إدارة انت و اد من ع نة الب قاعدة تطبيق عدم قرر حينما

خ بتار الصادر قراره فجاء ناقصة انت لف ي21/12/2004امل ما املست: "مع القرار أن أنفحيث

ثبات عبء جاعال اد من ع نة الب مبدأ ع بھ سب ندا مس بتخفيض عليھ املستأنف أفاد

الضرائب إدارة عاتق   .ع

للمادة تطبيقا ولكن أي187حيث ح التصر نقص ت ث م فإنھ الضرائب قانون من

إلدار  يجوز ياتھ مش بجميع ح بالتصر بإلزامھ بة بالضر لف امل تقديمإخالل عدم حالة الضرائب ة

جعل عنھ تب ي الذي بة للضر ي التلقا الفرض اتخاذ ة املطلو والوثائق للمعلومات بة بالضر لف امل

بة بالضر لف امل عاتق ع ثبات   . )9(..."عبء

ي الثا ثبات: املطلب عبء ع توز   :تطبيقات

موقف عن ي املغر ح أو زائري ا املشرع يف طرلم ن ب ثبات عبء من ح الصر ما

التطبيقية مثلة عض خالل من رصده يمكن ذلك ومع املباشرة، الضرائب منازعات صومة   :ا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1قسنطينة جامعة / عبيد ريم.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

445 

ول  ثبات: الفرع عبء الضرائب إدارة   :إلزام

ا م نذكر عدة حاالت ثبات عبء بتحمل الضرائب إدارة زائري ا املشرع   :ألزم

ةعبء: أوال التجار بالدفاتر املرتبط   :ثبات

ة تجار الت و دفاتر مسك بة بالضر ن لف امل ع املشرع عند)10(يفرض ا وتقديم

مقدار خاصة حساباتھ ومجمل بة للضر اضع ا دخلھ ملصدر إيضاحا ا بوصف ية الضر املحاسبة

أنھ العامة القاعدة ع ناء است عد ام ل ذا و والنفقات دليل"الدخل تقديم ع صم ا يج ال

نفسھ ة" ضد التجار الدفاتر ة عدم ية الضر دارة رأت ما فإذا الضر ثبات ذاتية ت يث بما

املادة بھ قضت ما ذا و ذلك إثبات ا فعل بة بالضر لف امل طرف من املقدمة ية املحاس من44و

بائية ا جراءات   .قانون

ثبات: ثانيا مسبقعبء إخطار دون املعاينة   :حالة

الضر الفحص بموعد لف امل بليغ ب الضرائب إدارة ألزم صل املشرع ان فإن

عشر خمسة قبل ومدتھ انھ ستالم) 15(وم خ تار من قل ع إلدارة)11(يوما يجوز ناءا واست

ط من س تل وجود حالة بة بالضر لف امل تبليغ عدم خيصالضرائب ال يتم الة ا ذه و رفھ،

دارة ع قع و يفوضھ من أو إقليميا املختصة ة دار املحكمة س رئ من بأمر مباشرة معاينة بإجراء

القانون  املحددة سية التدل املمارسات إلحدى بة بالضر لف امل اب ارت إثبات   .)12(عبء

الض إدارة عاتق ع وضع فقد ي املغر املشرع سلمأما والذي باملعاينة شعار إثبات رائب

املادة حددتھ حسبما ھ ينو من أو صيا بة بالضر لف امل و و بھ املع ا6فقرة210إ عد وما

م تل كما املحضر، ذلك ت يث العون فإن التوقيع رفض ما حالة و للضرائب العامة املدونة من

املحا ة حالة باإلثبات الةدارة ا ذه ا ل يجوز فال بة، بالضر لف امل من املمسوكة سبة

للمادة طبقا ا قرار وقع ال رقام نقصان ت أثب إذا إالّ املعامالت رقم تقدير 03فقرة213إعادة

للضرائب العامة املدونة   .من

ي الثا ثبات: الفرع عبء بة بالضر لف امل   إلزام

ب لف امل املشرع احّمل م نذكر حاالت عدة ثبات أدلة تقديم عبء بة   :الضر

بة: أوال الضر وفرض اليف الت بتقدير املرتبط   :ثبات

شأة امل الواقعة بحصول تبدأ متتالية تقدير بمراحل الدفع واجبة بة الضر تحديد يمر

إ وعبء جما الدخل حصر ثم بة للضر لف امل دخل إخضاع مناسبة أو بة عللضر يقع ا ثبا
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الذي الصا الدخل إ للوصول لف امل قت ال سائر ا و اليف الت طرح مرحلة تبدأ ثم دارة،

ية الضر العدالة لقاعدة تطبيقا بة الضر مقدار منھ   .ستخلص

بال لف امل عاتق ع يقع سائر ا و اليف الت مجموع إثبات وذلكفاألصل بة ضر

و للوثائق ابتقديمھ طرح يتم ح ا ل املثبة افية ال بة)13(دلة بالضر لف امل ألزم املشرع أن ح ،

عشر ملدة ي با ا والتحقيق للمراقبة محال ون ست ال الثبوتية بالوثائق بدءا) 10(باالحتفاظ سنوات

للمادة طبقا ا ر تحر خ تار لف64من امل يقدم لم فإذا بائية، ا جراءات قانون مامن بة بالضر

ي التلقا ا تقييم ع بناءا بة الضر فرض الضرائب فإلدارة خسائره و فھ مصار ت   .يث

عدم حالة ا بي من حاالت عدة باإلثبات بة بالضر امللزم لف فقد ي املغر املشرع أما

ة دار ناف ست محكمة قضت فقد ذلك دارة منھ طلبت ما إذا الضر إلقراره بمراكشتقديمھ

خ بتار ا ا03/04/2007قرار الضرائب: "بقول إدارة طرف من إنذاره عد إلقراره امللزم تقديم عدم

تلقائية بصورة بة الضر فرض محقة ة خ ذه يجعل الوصول ن مضمونت ن رسالت ... بموجب

امللزم عاتق ع ورة املذ بة الضر تقدير ا مغاال إثبات عبء جعل   .)14("و

مشاع مال اء الشر بة بالضر ن لف امل ألزام رسأكما محرر بتقديم محاصة شركة و

املحاصة شركة أو املشاع املال واحد ل حصة يحدد ا املذيل التوقيعات ع مصادق عقد أو

للماد طبقا جميعا م باسم بة الضر فرض تم س وإال م م واحد ل ل الصا الدخل يحدد II-26ةح

للضرائب العامة املدونة   .من

بة: ثانيا الضر دفع ع القدرة عدم املرتبط ثبات   :عبء

أو بة الضر دفع من إبراء من ستفادة انية إم بة بالضر لف للم زائري ا املشرع أجاز

م جزء أو املبلغ امل دفع ع قدرتھ وعدم زه ت يث را م قدم إذا ا أعباء من والالتخفيض نھ

للمادة طبقا ال ا وضيق العوز حال من ل املشرع ا بائية،92حدد ا جراءات قانون من

الة ا ذه وعليھ بالوالية، الضرائب مدير إ طلبھ بتقديم بة بالضر لف امل يلزم الة ا ذه ففي

ب الوفاء ع قدرتھ دون حالت ال العامة أو اصة ا الظروف ضرإثبات دين من عليھ ما سديد

منھ جزء أو   .كال

املادة ي املغر املشرع أو املوقف لف236بذات امل ألزم كما للضرائب، العامة املدونة من

يتم لم إذا ة باألكر املتعلقة الضرائب من بإبراء أو بتخفيض مطالبتھ حالة باإلثبات أيضا بة بالضر

للمادة طبقا ا يفاؤ نف239اس بإثباتمن أيضا لف امل ألزم فقط ذلك إ باإلضافة املدونة، س

مضمونة برسالة الضر موطنھ لھ ع التا الضرائب ش مف إ يرسلھ إقرار بموجب املغرب مغادرتھ

ن ثالث قبل املادة) 30(الوصول عليھ نصت كما املغادرة خ تار من قل ع املدونة،85يوما نفس من
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اض ا ع يقع يتفادىكما ح فيھ شأت الذي جن البلد بة لضر دفعھ إثبات بة للضر ع

للمادة طبقا املغرب ا أبرم ال تفاقيات إطار الضر املدونة77زدواج نفس   .من

ي الثا املباشرة: املبحث الضرائب منازعات حسم ثبات وسائل   .دور

حيث من وتختلف ثبات وسائل نوع عت ا دالل تنصب مباشرة ون ت أن فإما ا، ي

ع ا دالل تنصب ال مباشرة غ بطرق وإما ة، وا واملعاينة الكتابة و ا إثبا املراد الواقعة

ال ن واليم قرار و القرائن و باط ست ق طر عن ستخلص ولكن مباشرة ا إثبا املراد الواقعة

امل ذه مثل بعد الس العام املال حفظ أن كما للدولة ن اليم توجيھ املمكن غ من ألنھ نازعات

ن اليم ينة ر ون   .ي

ا قو وتحديد ا م ل استعمال يجوز م يان و ثبات طرق تحديد أن بالذكر دير وا

د القا اقتناع أن ن ح الطعن، عند للرقابة تخضع ال القانون مسائل من اريثبات

املوضوع محكمة ا ستقل ال املسائل من عد معينة إثبات بوسيلة   .)15(باملحكمة

ول  املباشرة: املطلب ثبات   وسائل

ول  باملحررات: الفرع   ):الكتابة(ثبات

جميع ت تث ف مطلقة قوة من ا ل بما ثبات وسائل م أ من ة املكتو ثبات أدلة عد

القانو  ع واملاديةالوقا ا م املنازعة)16(نية حسم داري القا قناعة ن و ت قوي تأث ا فل ،

بة بالضر لف امل وحقوق أموال حماية ضمان إ دف ا و الكتابة مية أ ر وتظ ية، الضر

ال ة دار فاإلجراءات ي، الكتا عھ بطا يتم داري العمل وأن خاصة العامة نة ز ملاوا وفقا تحفظ

ن املوظف ذاكرة ت   .يث

عادية أو عرفية وأخرى رسمية محررات ناك ف ا نوعي بحسب املحررات ية   .وتختلف

الرسمية: أوال   :املحررات

طبقا عامة بخدمة لف م ص أو عام موظف ا ت يث ال السندات ا قصد و

يديھ ع تم ما اختصاصھ حدود و القانونية حضورهلألوضاع الشأن اب أ بھ أد ما ،)17(أو

العام املوظف من الواردة البيانات يخص فيما اص جميع ع سري ية املحررات ذه ول

للمادة طبقا ر و بال إال ا ف الطعن يمكن وال اختصاصھ البيانات324حدود أما ي، املد القانون من

املوظف ا دو و الشأن ذوي من فيمكنالصادرة ا من التأكد دون من مسؤوليتھ ع العام

ر و بال ا ف يطعن فال باإلثبات خرى بالطرق ا   .إثبا
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ع ستغن ال بة بالضر لف امل أن كما الضرائب إدارة من املحررات ذه تقدم أن فيمكن وعليھ

ا   .ستدالل

الضرائب -1 إدارة من املقدمة الرسمية  :املحررات

ا م أ املحاضرمن ا موقف إثبات الضرائب إدارة ا عل ند س ال الرسمية ملحررات

النتائج ل إلثبات ن ل املؤ الضرائب إدارة أعوان ا يحرر ال وراق مختلف املتمثلة بة للضر

ية الضر املنازعة ا لتقديم عمليات)18(والدالئل بإجراء املعامالت مختلف البحث يقوم أوحيث

سواء م إل املسندة نة بامل محاضر ن ل املؤ الضرائب إدارة أعوان ر تحر ا عل تب ي ميدانية معاينات

بائية ا الرقابة أو املعاينة بمحاضر مر   .علق

املعاينة  - أ  :محاضر

الة ا ذه ففي احتيالية ملمارسات لف امل اب ارت ع نة قر وجود حالة للمعاينة أ ي

إدار  للضوابطترخص وفقا املعينة املحالت معاينة بإجراء للقيام قانونا ن ل املؤ ا ألعوا الضرائب ة

باطلة انت وإالّ   .)19(القانونية

عن صادر قرار ففي لإلثبات، كدليل املحاضر ذه ع داري القا عتمد ما ا وكث

خ بتار الدولة ي/ 23/11مجلس بما إ≪: ق بالرجوع أنھ املستأنفحيث أن يت امللف أوراق

لغلق م معاين عد الضرائب إدارة مصا طرف من مد معاينة محضر ع بناءا ة سو محل فعال ان

ناف ست   .محل

البالغ املخزون الك اس مدى يخص املستأنف طرف من املطروح ل املش أن حيث

للتحق1.711.000.00 ة خ بإجراء مكتفيا يذكر أنھ إذ مادج تقديم املستأنف ز ولكن وجوده من ق

سن خالل للمخزون الكھ اس عدم ت باعتباره98/99يث املعاينة محضر بعاد اس معھ يمكن ال

ماديا املخزون وجود ع نة   .)20(≫…قر

ع    باملجلس ة دار الغرفة ممثال باملغرب داري والقضاء املشرع أخذ املوقف ذات و

خقرار  بتار ا08/10/2008ا ب≪: بقول الطب من مسلمة ادة ش أد قد املستأنف ان ن ل

مؤرخة تلك19/03/1997البيطري بيع عنھ تنفي فال العمومية، باملجزرة الذبح عن توقفھ تفيد

بتار  ا شأ محضرا حررت ال ا أعوا أحد بواسطة ا ممارس بائية ا املصا ت عاي ال خاملادة

بالتقسيط12/01/2001 السوق بثمن ليع ا مادة ا سك بمحل يع ي املستأنف أن ا ف ت أثب

لم املستأنف وأن زوجتھ م لفت ت ونا ز ن عشر ا ف استقبل دقيقة ن عشر مدة وأنھ ملة، ا و

أساس ع قائما الضر الفرض يبقى مما ور، املذ املحضر جاء ما يخالف بما   . )21(≫يدل
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بائية  - ب ا الرقابة  :محضر

تتمثل     ا غاي الضرائب إدارة ا تقوم ال العمليات مجموع بائية ا بالرقابة قصد و

باملحاسبة ا ومقارن بة بالضر ن لف امل طرف من املقدمة بائية ا حات التصر   .)22(مراقبة

ومصدا ة مدى بالتحقيق الضر ش املف يقوم عليھ ناء منو سواء املحاسبة قية

ما، ملؤسسة املضمون و ل الش املحاسبة نوعية املحقق م يقيّ ا خالل فمن املضمون، أو ل الش حيث

عناصر ا ومقارن ية املحاس الوثائق املقيدة سابات ا وأرصدة العمليات ودقة ة من تحقق و

ة مراقبة دف ارجة ا العناصر تلك من شاط ال طرفاستغالل من بة املكت حات التصر

بممارسة الضرائب إدارة تتمتع املجال ذا و املرتكبة، خطاء يح ت إ وصوال بة بالضر ن لف امل

حات التصر ع الرقابة من ل الرقابة ذه شمل و ، امل بالسر ام ل ضرورة مع طالع حق

ي با ا   .والتحقيق

عمليات ي با ا التحقيق شمل يةو املحاس وامللفات ان امل ن ع تتم ال الفحص

ن نوع و و ستغالل عناصر ا   :ومقارن

ية - املحاس والوثائق الدفاتر بمسك ن امللزم بة بالضر ن لف امل شمل و املحاسبة التحقيق

التجاري  والقانون الضر للقانون  .وفقا

للم - بائية ا الوضعية مجمل مس و املعمق نالتحقيق ب الفارق عن الكشف دفھ و لف

ن ع آخذا شة املع ونمط املالية الوضعية من للتأكد بھ املصرح والدخل لف للم قيقي ا الدخل

أموالھ توظيف ومجاالت نفقاتھ  .عتبار

قانونا املحددة جراءات و للشروط وفقا العمليات ذه اصة ا املحاضر إعداد تم ) 23(فإذا

دليال  عد ا مجلسفإ أقره ما ذا و اع ال وفض حكمھ س تأس داري القا عليھ عتمد رسميا

خ بتار قراره ع24/01/2006الدولة بناء بائية ا املراقبة محضر جاء ما ة ب فيھ أقر والذي

ا نك و التنمية بنك لدى طالع حق ع بناء الضرائب إدارة ا عل تحصلت ال زائراملعلومات

محل الشركة من ا املد حات التصر نقص ت تث وال زائري، ا الشع القرض نك و ار ا

بقولھ بة الضر رسمية≪: فرض وثائق ع بناء جاء التقييم إعادة أن أعاله ذكر مما ستخلص حيث

عليا املستأنف ا تناقض   .)24(≫…لم

إد ام اح عدم ت أثب إذا املحاضر ذه ية سقط الو القانونية لإلجراءات الضرائب ارة

املالية املوارد حماية الوقت نفس و الضرائب إدارة عسف من بة بالضر ن لف امل ماية فرضت

املؤرخ قراره الدولة مجلس بھ ق ما ذا و بمحضر17/06/2003للدولة، فيھ يأخذ لم والذي
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إ قيام لعدم لإلثبات كدليل بائية ا فيماالرقابة للمراجعة املسبق شعار بإجراء الضرائب دارة

ة الف يحدد لم أنھ كما شيات مف لعدة إقليميا ا ضوع بة للضر اضعة ا املحالت جميع يخص

باملراجعة   .)25(املعينة

بة -2 بالضر لف امل من املقدمة الرسمية  :املحررات

ادعائ إلثبات ة قو أدلة تقديم إ بة بالضر لف امل املحرراتيحتاج عن ستغن ال و ف ھ

ا عل ناد س يمكن ال الرسمية املحررات م أ ومن ثبات، قاطعة ية من ا ل بما الرسمية

العمومية، واملؤسسات دارات مختلف من واملستخرجة الصلة ذات ادات والش الوثائق مختلف

دا القا أقر فقد التوثيقية، العقود إ رسباإلضافة إيجار عقد تضمنھ بما الدولة بمجلس ري

عاتق ع امللقاة الضرائب بدفع فيھ د ع و التجاري للمحل مستأجرا بصفتھ بة بالضر لف امل أبرمھ

املؤجر لصا العقد ا د ع ال الضرائب بدفع لف امل ألزم العقد ذا ع ناء و     )26(املؤجر

فيم املغرب داري القضاء املحرراتأما قبول شأن واسعة ة تقدير سلطة ارس

شئة امل الواقعة إثبات ا دور إ بالنظر لإلثبات وسيلة بة بالضر لف امل ا يتخذ ال الرسمية

خ بتار قراره ة دار غرفتھ ممثال ع املجلس ق فقد ا، م عفاء توجب ال أو بة للضر

الدخلحيث≪: بماي28/02/2007 يتحدد الذي زا ا ح الر لنظام خاضع عليھ املستأنف أن

املحقق، الدخل من انطالقا س ول متغ وآخر ثابت عنصر من انطالقا إطاره بة للضر اضع ا

صفقة أية ع حصولھ عدم ت تث ال والغابات املياه ة مص من ة إدار ادة ش إدالءه فإن التا و

الغابو  خشاب منشأن السنوات خالل امل2000إ1995ة شاط ال مزاولتھ عن توقفھ تفيد ال

عن بانقطاعھ إقرارا يقدم لم أن دام ما ملة با خشاب تلك بيع واملتمثل طرفھ من املمارس

ورة املذ السنوات خالل شاط ال ذا   .)27(≫مزاولتھ

العرفية: ثانيا   :املحررات

شأ املحررة وراق لفو م ص أو عام موظف من تدخل دون ي قانو تصرف ن

ا ل ون ي وأن ا، صاح توقيع ع ا احتوا و ا ي ي القانو فاملصدر ا، ر تحر عامة بخدمة

للمادة طبقا ثابت خ أو328تار العر املحرر يل يوم من بدءا ذلك تحقق و ي املد القانون من

آ عقد مضمونھ ثبوت يوم ضابطمن يد ع عليھ التأش يوم من أو عام، موظف حرره خر

خھ تار ت يث لم عر عقد ثبات الدولة مجلس رفض فقد   .)28(مختص،

بيانھ سبق ما ضوء منوع املقدم ي الذا التقدير كشف اعتبار يمكن مدى أي فإ

العرفية؟ أو الرسمية املحررات قبيل من بة بالضر لف امل   .طرف
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ب للقانونيقصد خاضع أك أو دخل مصدر لھ ى يتأ من ل قيام و ي الذا التقدير كشف

دخول من ي تأ ما مقدار أو النوع حيث من دخلھ مصادر جميع فيھ ن يب خطي كشف بتقديم الضر

للدخل وصوال الدخل ذا تحقيق يل س ف ومصار امات ال من تكبده وما ثانيا املصادر ذه من

املت منالصا الصادر طي ا قرار بمثابة عد الذي الكشف ذا ل نموذجا دارة وتحدد لھ، ي أ

املادة املشرع عليھ أكد ما ذا و ة السنو أعمالھ يجة ن فيھ ن يب بة بالضر لف قانون1امل من

واملادة بائية ا بال29جراءات لف فامل املماثلة، والرسوم املباشرة الضرائب قانون ومن بة ضر

وخسائر ف مصار من تكبده وما اح أر من حققھ ما أي املالية؛ بوضعيتھ   .درى

مخالفا ان إذا عليھ ة و لھ ملزما إقرارا لف امل من إفصاح و الضر فاإلقرار وعليھ

بھ أد ما بتأييد بة بالضر لف امل املشرع ألزم فقد لذلك ي با ا للتحقيق يخضع و ف للقانون

غايةت إ ا بمسك ملزما بقى و ا، من التأكد يتم ح املطابقة ثبات وثائق ل ب حاتھ صر

ة قرار ون ي وال والنفقات، يرادات قيد ا ف تم ال السنة ت ال سنوات عة أر انقضاء

امل الضرائب إدارة موظف طرف من فيھ التحقيق عد تھ ت ثب إذا إال لف امل ختصلصا

دارة طرف من ا إل املتوصل النتائج واعتماد بعاده اس تم س وإال فيھ، جاء ما ة من   ).29(والتأكد

ي: ثالثا و لك   :املحرر

عا طا لتتخذ الوسيلة ذه تطور إ شارة تجدر باملحررات ثبات عن ديث ا إطار

بھ التعامل ازداد الذي ي و لك املحرر و سعآخر ا ثم الدولية التجارة اصة ا املعامالت مجال

رسميا ون ي أن فإما ن الصورت إحدى خر و يأخذ فقد وعليھ ومية، ا املعامالت شمل ل نطاقھ

ن العادي اص حرره إذا الوصف ذه يفقد أو عام موظف يحرره الة ا ذه   .و

بأنھ ي و لك املحرر عرف الذي≪: و ةاملحرر ومكتو ونيا إلك ة معا بيانات يتضمن

ق طر عن ور ملحرر تحولھ انية إم مع مادية، دعامة ع وموضوع ونية إلك قة بطر عليھ وموقع

ة الكمبيوتر املخرجات من   .)30(≫إخراجھ

املادة بموجب املحررات ذه مثل تب قد زائري ا ي323املشرع املد القانون من مكرر

ا معي≪: بقول ذات رموز أو عالمات وأية وأرقام أوصاف أو روف ا سلسل من بالكتابة ثبات تج

ا إرسال طرق وكذا ا تتضم ال الوسيلة انت ما م وم املنازعة≫مف مجال أما فقد ، ية الضر

املادة ورد كما م حا تصر إلثبات الوسيلة ذه استخدام ن لف للم املشرع قانون 3رقم20أجاز من

ال ات واملعا واملعطيات املعلومات ل بتقديم بة بالضر لف امل ألزمت وال بائية ا جراءات

والدعائم ال ل دارة تصرف تحت يضع أن و بائية ا أو ية املحاس النتائج ن و ت م سا

ا س تأس   .املستعملة
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امل من النوع ذا نظم فقد ي املغر املشرع رقمأما خاص قانون ضمن املتعلق53.03حررات

الفصل ا وعرف للمعطيات، ي و لك نصت417بالتبادل وال والعقود امات ل مسطرة من

ماي الوثيقة≪: ع ا تتمتع ال ثبات قوة بنفس ونية إلك دعامة ع املحررة الوثيقة تتمتع

الورق ع املادة≫املحررة نصت كما ،2012/Iكيفية06فقرة ع للضرائب العامة املدونة من

ي و إلك ل ش املحفوظة والوثائق املحاسبة   .مراقبة

ي الثا ة: الفرع با   :ثبات

طراف اختبار ع بناء وإما تلقائيا إما القا طرف من ندة املس العملية ة با يقصد

ل ملا علم أو فن أو حرفة أو ة خ ذوي املسائلألناس عض وحول ع الوقا عض عن يم مفا م د

ا إثبا للقا يمكن ال وال اع ال سم ة ضرور ا يرا معلومات الستخالص م بواسط ليتوصل

محضة تقنية أو مادية واقعة توضيح ع صول ا و ة ا من دف فال   .بنفسھ،

غ  ف ثبات أص دليل ة ا أن العامة ومعوالقاعدة موجود آخر لدليل مكملة

للمادة طبقا للتحقيق خاص كإجراء زائري ا املشرع ا اعت فقد جراءات85ذلك قانون من

بائية   .ا

املادة خاصة ملقتضيات املباشرة الضرائب منازعات مجال ة ا من86وتخضع

لأل  ا أخضع فقد ي املغر املشرع أما بائية، ا جراءات املسطرةقانون قانون الواردة العامة ام ح

الفصول ضمن املادة66إ59املدنية إ باإلضافة للضرائب242، العامة املدونة   .من

واحد ا خب ن ع الة ا ذه و ا، نفس تلقاء من ة ل وء ال ة دار للمحكمة مكن و

طرف ل ل ن ع الة ا ذه و ن الطرف أحد من بطلب منوإما بأمر ب ا ن ع و ، خب صومة ا

ن املجدولي اء ا ن ب من ب ا ن عي يتم املغرب و بدقة، امھ م فيھ يحدد ة دار املحكمة

ن املحاسب اء ا ضمن ومصنفا بة الضر ا ف املفروضة باملنطقة ناف ست محكمة لدى واملعتمدين

ال)31(املعتمدين حسم فإن ذلك ومع يحتاج، قد بل اء ا من فقط الصنف ذا ع يتوقف ال اع

رد مكن و محلھ، غ ان املجال ذا املشرع فتخصيص لذلك مختلفة قطاعات اء خ إ مر

اختصاصھ عدم ت ث إذا ب   .ا

تو و م عدد حالة ة دار املحكمة طرف من ن املع ب ا رئاسة تحت ة ا وتنجز

خالل وجدوا إن اء ا قية و اع ال طر إشعار مع العملية ا ف تبدأ ال والساعة اليوم 10تحديد

ما وإذا ا، أمام الطعن تم ما إذا بالدائرة الطعن نة س رئ إ ستدعاء يوجھ كما ا، قبل أيام عشرة

حقھ ة حضور عد ة ا فإن استدعائھ ثبوت رغم طراف أحد جراءغيب ذا يقم لم إذا أما

الدعوى  ا عل انت مرحلة أي إثارتھ يمكن العام النظام من و و باطلة ة ا   .)32(انت
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ولعل رأيھ يضمنھ ا حول محضرا الضرائب إدارة عون يحرر ة ا عملية إتمام عد و

ر  تقر أو اء ا ر تقار وجود ظل املحضر ذا مية أ حول يثور طرفالسؤال دارة أن كما ب ا

ره تقر ب ا بتھ سي ا موقف وأن اع   .ال

مدة خالل طراف ا عل يطلع ح ة دار املحكمة ضبط أمانة لدى ر التقار ذه وتودع

ة) 20(عشرون تقدير سلطة للقا بقى و ا شأ م بمالحظا دلون و ا، م إبالغ خ تار من يوما

قبو  تكميليةواسعة ة خ باإلجراء مر و ا نقصا تقدير أو ا، رفض أو ة ا   .)33(ل

الص إجراء انية إم ب ا منح فقد قولھ سبق ما إ فباإلضافة ي املغر ع شر ال أما

ا ولعل استحالتھ والرا ية الضر املنازعة جراء ذا تطبيق يمكن مدى أي فإ اع، ال طر ن ب

العامةإحدى للقواعد خاضع اع ال ذا جعل حينما ي املغر النظام ضد ل ال املساوئ

املدنية لإلجراءات وفقا   .للتقا

ي الثا ثبات: املطلب املباشرة غ   :الوسائل

ول  نة: الفرع بالب   :ثبات

أطر  غ من ص القضاء مجلس بھ يد ما ود الش ادة ش أو نة بالب افيقصد

ع داري القا اعتماد أما ع، وقا من مباشرة سمعھ أو ده شا بما ن اليم حلف عد خصومة

إ بالنظر الوقت ذات صول ونادرا واردا فيبقى ية الضر املنازعة إثبات وسيلة ادة الش

امل من النوع ذا أن إ باإلضافة الف ع الطا ا عل غلب ال املنازعة لخصوصية ش عتمد نازعات

توضيحھ سبق كما املحررات ع   .كب

ظل ا ع ستغناء يمكنھ الذي داري للقا ة التقدير للسلطة خاضعة نة الب وتبقى

خ بتار قراره الدولة مجلس بھ ق ما ذا و أخرى، وسائل حيث≪: بقولھ21/12/2004وجود

نجد فيھ املستأنف القرار إ الرجوع وأنو ثابت غ دعاء ذا أن بقولھ السرقات ملسألة عرض أنھ

للسرقة فعال عرض قد املحل بأن ت تث ال املقدمة ادة   .الش

املؤرخة ادة الش من يت ذلك عن فضال د13/10/193حيث ش الشرطة محافظ أن

املصرحة ة للمص تقدم املستأنف للسرقة،19/09/1993بأن عرض محلھ الأن أشياء إ وأشار

املوضوع قضاة طرف من وصواب حق ع ان ادة الش بعاد اس التا و التجاري شاطھ ب ا ل عالقة

رفضھ ن يتع سديد غ الوجھ يجعل مما م قرار الكفاية فيھ بما بوا   ).34(≫وس

املناز  إثبات ن اليم و نة بالب خذ عدم عن صراحة أعلن فقد ي املغر املشرع عةأما

املادة ية يل140الضر ال منازعات تخص القاعدة ذه انت وإن للضرائب العامة املدونة من
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تقبل فال املباشرة، الضرائب ا ف بما ية الضر املنازعات ل ع ا تطبيق ع جرى العمل أن إال

مكتوب بدليل ة و م انت إذا إال ود الش ادة   . ش

ي الثا بال: الفرع   :قرائنثبات

واقعة من ول مج أمر اض اف أو استخالص ع و ثبات وسائل من القرائن عت

قضائية)35(معلومة وأخرى قانونية قرائن ن نوع و ،.  

القانونية: أوال   :القرائن

املادة املشرع ا للداللة337عرف ثابت أمر من املشرع بطھ ست ما ا بأ ي املد القانون من

غ  أمر إع ثبات عبء وتنقل لإلثبات، أخرى قة طر أي من تھ ملص تقرر من غن ف ثابت،

ملبدأ مخالفة مر ان وإن ذلك، بخالف القانون يقض لم ما عك لدليل بتقديمھ خر الطرف

الدفاع ة حر أو بالدليل الدليل   .)36(دحض

والتجر  التعميم بخاصية القرائن من النوع ذا تصف بنصو املشرع صنع من ا أل د

ا شروط ا ف تتوافر ال االت ا ل ع فتعمم خاصة حالة أمامھ ون ت أن دون ا يضع و ف   .القانون

القانون، ع التحايل من فراد تمنع ا و القانونية بالقرائن خذ مية أ ر وتظ

املأ املتعارف واعتماد االت ا عض ثبات اوالستحالة أقر ال القانونية القرائن أمثلة ومن لوف،

ما نذكر املباشرة الضرائب منازعات مجال   :املشرع

بة -1 بالضر لف للم املبلغ عمال رقم مقدار اعتماد نة الضرائب: قر إدارة املشرع ألزم فقد

زاف02املادة ا بة الضر لنظام ن اضع ا إشعار بائية ا جراءات قانون تبليغامن يتضمن ية

ثالثون مدة خالل شعار ذا ع الرد ؤالء ول زافية ا ة الف سنوات من سنة ل ب اص ا بالتقييم

التقييم) 30( ذا ع يوافقوا لم فإذا م، مالحظا وإبداء م قبول وإرسال التبليغ استالم خ تار من يوما

نة قر ي، القانو جل خالل الرد يتم لم أو قابلةداري و ا تقدير ع عتماد من دارة تمكن

العكس  .إلثبات

بة -2 الضر دفع من ھ ر و بة بالضر لف امل نية سوء ع نة قر سية التدل املمارسات عد

ن للمادت إخالالت34،36طبقا وجود أن ع ي املغر املشرع نص كما بائية، ا جراءات قانون من

ي املحاسبة مسك اجسيمة لد املتوفرة للعناصر وفقا بة الضر فرض لإلدارة يح و ا ي ا فقد

للمادة الذكر213طبقا السالفة املدونة  .من

القضائية: ثانيا   : القرائن
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القا ا بط ست ال ف املنظورة الدعوى لديھ ثابت غ أمرا القا باط است و

يا وحي الدعوى أوراق ثابتة ع وقا يمكنمن ال أنھ أي ا، خاصة قضائية قرائن دعوى ل فل ا

القانونية نة القر حال و كما ا شروط ا ف تتوافر ال املنازعات ل ا   .عميم

ا ف ت تث ال حوال ا وحصر القضائية القرائن استخدام نطاق من املشرع ضيق

للمادة طبقا نة لل390بالب مكن و ي، املد القانون انتمن ما إذا واحدة نة بقر كتفاء قا

والذي)37(مقنعة التحصيل سند ع السابقة باإلجراءات التبليغ خ تار بأن الدولة مجلس أقر فقد ،

التبليغ وقوع عدم ع نة قر ذاتھ حد السند ضمن ع)38(ورد باملجلس ة دار الغرفة وقضت ،

الواردة البيانات ة بأن ورقمباملغرب الوطنية البطاقة رقم واملتمثلة بة بالضر لف امل إقرار

توقيعھ ة من للتحقق اجة ا دون للمع تھ س ع نة قر بة للضر ضوع   .)39(ا

  :خاتمة

اع ال طر ن ب ثبات عبء ع توز مبدأ ع املباشرة الضرائب منازعات ثبات عتمد

القواع سائد و ملا اخالفا تقابل صالحيات من الضرائب إدارة تمتلكھ ما إ بالنظر ذا و العامة، د

من النوع ذا خصوصية أن كما م، قوق حماية بة بالضر ن لف امل ا يتمتع ال الضمانات مجموع

ل ش العامة عة الشر املحددة ثبات وسائل مع التعامل داري القا ع يفرض املنازعات

ناسب اي ذكر ي النتائج ن مب و كما اع ال   :وطبيعة

قانون - ضمن وا ل ش ية الضر املنازعة طر ع ثبات عبء ع توز يتم أن

يان ب وذلك ي، واملغر زائري ا ن ع شر ال ل امل للغموض رفعا الصلة ذات ن والقوان الضرائب

ع يقع وم م م ل ع امللقى ثبات مالتعبء با مر ذا وتدعيم خر، إ تقل و ما أحد

ا مع ن ملتعامل الضرائب إدارة ا تقدم ال  .عالمية

بفعل - ثبات أدلة تقديم اق إر أو إستحالة ثبات عبء لف امل الطرف واجھ إذا

خر الطرف إ ثبات عبء تقل ي  .خصمھ

املحر  - ية ي الذا التقدير كشف الضرائبيحوز إدارة موظف عليھ أّشر ما إذا العر ر

بة بالضر لف امل ع ة ون وت فيھ ما ة ب  .وأقر

كما - ل للتأو مجال يدع ال ح صر ل ش ن اليم مثل ا مثل لإلثبات وسيلة نة الب ث س أن

املادة يل ال منازعات ثبات دائرة من ا نا است حينما ي املغر املشرع املدونة140فعل من

للضرائب  .العامة

الضرائب - إدارة ت تث لم ما لف امل دخل إثبات ة ية واملحاس ة التجار الدفاتر ون ت

ي كتا بدليل ذلك  .خالف
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الغموض - أو للشك مجاال تدع ال وضوحا أك بقواعد ي و لك باملحرر ثبات تنظيم

اع ال طر أحد ستغلھ قد  .الذي

ع - ةالعمل ل وء ال حالة من تقليال ح واملحاس ي با ا املجال القضاة ن و ت

اع ال الفاصل ر التقر بمثابة أصبحت ا أل املنازعات ذه  .مثل

عن - الصادرة القضائية ام ح شر ع العمل خالل من بة بالضر ن لف امل و دعم

الدولة ومجلس ة دار  .املحاكم
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