حملة ترافعية للجمعيات بالبرملان من أجل تعديل املادة  7من
مشروع مالية 2019
ضرورة التمييز بين الجمعيات والشركات في املجال الضريبي

"حملة ترافعية قوية للجمعيات من أجل اإلنصاف
الجبائي تتصادف مع الذكرى الستين لصدور ظهائر
الحريات العامة سنة "1958

تخوض العديد من الجمعيات حملة ترافعية داخل مجلس النواب من أجل تمييز املشرع بين الجمعيات والشركات على
املستوى الضريبي ،وحجة هذه الجمعيات هي أن الشركات تهدف إلى الربح ،بينما الجمعيات ال تهدف إلى الربح ،وبالتالي
من غير املعقول أن يطبق نفس النظام الضريبي على اإلثنين معا ،خالفا ملا هو معمول به في العديد من دول العالم.
وتتصادف هذه الحملة الترافعية مع الذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة سنة  ،1958ومن ضمنها قانون
الجمعيات.
تأتي هذه الحملة في خضم مناقشة مجلس النواب ملشروع ميزانية  2019خالل دورة أكتوبر .وفي هذا السياق التقت
جمعيات يوم الخميس فاتح نونبر بأغلب الفرق البرملانية من األغلبية واملعارضة ،إما مع الرؤساء أو أعضاء وعضوات
بارزين في فرقهم ومن أعضاء لجنة االقتصاد واملالية .كما التقت الجمعيات بفوزي لقجع مدير امليزانية بوزارة االقتصاد
واملالية .لقاءات الجمعيات كانت بنائبات ونواب من العدالة والتنمية ،واإلتحاد اإلشتراكي واليسار اإلشتراكي املوحد
واإلستقالل ،واألصالة واملعاصرة واألحرار والتقدم واإلشتراكية والحركة الشعبية.
خالل كل هذه اللقاءات ،ناقش فريق ممثلي الجمعيات مع النواب والنائبات واملسؤول الحكومي مذكرة الجمعيات حول
وجوب تمييز املشرع بين الجمعيات والشركات على املستوى الضريبي لصالح ضرائب متالئمة مع طبيعة النشاط
االجتماعي للجمعيات وباعتبارها ال تهدف إلى الربح خالفا للجمعيات.
كل البرملانيين الذين حاورهم فريق ممثلي الجمعيات عبروا عن استعدادهم لدعم مطالب الجمعيات والتي تتلخص في
تعديل مواد محددة من بينها املادة  7التي تحيل على املادة  2من املدونة العامة للضرائب واملتعلقة باألشخاص املفروضة
عليهم الضريبة ،الفقرة الثالثة ،والتي ورد فيها ما يلي:
"يطلق على الشركات واملؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها من الهيئات املعتبرة في حكمها والصناديق ومؤسسات
الشركات غير املقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات واألشخاص االعتباريين اآلخرين الخاضعين للضريبة على
الشركات اسم «الشركات» فيما يلي من هذه املدونة".
وتطالب الجمعيات بحذف كلمة الجمعيات ،ألنه ال يمكن إطالق اسم "الشركات" على الجمعيات قانونا ،ألن الجمعيات
مؤسسة وفق ظهير الحريات العامة الصادر سنة  ،1958وبالتالي ف"الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين
شخصين أو عدة أشخاص الستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية عبر توزيع األرباح فيما بينهم( ".الفصل  1من الظهير
املذكور) .وتقترح الجمعيات وضع نظام ضريبي خاص بها ،يتالءم وطبيعتها.
وفي نفس السياق تطالب الجمعيات بتعديل املادة  ،27الخاصة ببعض اإلعفاءات في مجال الضريبة على الدخل،
وتطالب بإضافة فقرتين األولى تنص على "إعفاء العاملين في الجمعيات من الضريبة على الدخل بنسبة  50في
املائة من مجموع األجور والتعويضات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ".والثانية تنص
على "إعفاء املتطوعين املتعاقدين مع املؤسسات العامة ،وكذا الجمعيات من الضريبة على الدخل".
وتطالب الجمعيات بتعديل املادة  - 91بإعفاء مجموع أنشطة الجمعيات من أداء الضريبة على القيمة املضافة،
على غرار الفدراليات الرياضية.

ويذكر أن هذه املبادرة الترافعية تقودها خمس جمعيات هي :الجمعية املغربية للتضامن والتنمية ،وجمعية حركة بدائل
مواطنة ،وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة باملغرب ،وجمعية منتدى الزهراء للمرأة
املغربية ،وجمعية النخيل ،صارت تعرف بـ"حركة مبادرات من أجل إصالح املنظومة القانونية للجمعيات باملغرب" والتي
أصبحت تظم ألف جمعية داعمة ،وحركة الدعم في تصاعد ،وتنسقها الجمعية املغربية للتضامن والتنمية.
ولإلشارة فإن هذه الجمعيات قابلت في مرحلة إعداد مشروع القانون املالي في شهر شتنبر املاض ي وزير الدولة وحقوق
اإلنسان مصطفى الرميد ،ووزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي ،ووزيرة التضامن بسيمة الحقاوي ووزير التشغيل
محمد يتيم ،وكلهم عبروا عن تفهمهم ملطالب الجمعيات.
وتجدر اإلشارة أن مسار العمل على تعديل اإلطار القانوني واملالي والجبائي انطلق منذ أزيد من سنة بوتيرة قوية وبقيادة
الجمعيات الخمس املذكرة أعاله ،ويتصادف مع الذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة سنة  1958ومن ضمنها
قانون الجمعيات.
للمزيد من املعلومات ،يرجى اإلتصال بـ:
Karima BENJELLOUN TOUIMIكريمة ابن جلون التويمي
املكلفة بالبرامج بالجمعية املغربية للتضامن والتنمية
6610689040
0537759352 0537759353
E-mail: k.benjelloun@amsed.ma

