ملخص املذكرة
.I

تقدي ـ ـ ـ ـ ـم

في إطار مهامها الرامية الى االرتقاء بالعمل الجمعوي باملغرب ،واستنادا إلى مخرجات الدراسات التشخيصية وخالصات اللقاءات والورشات الوطنية
والجهوية ،والتي شارك فيها زهاء  1000جمعية بتعبئة وتأطير من املنظمات الخمس الوسيطة  :الجمعية املغربية للتضامن والتنمية ( )AMSEDوحركة بدائل
مواطنة (،)ALCIجمعية الحمامة البيضاء لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة ( ،)ACBوجمعية النخيل "،"AEومنتدى الزهراء للمرأة املغربية
"،"FAFMتشكلت حركة مبادرات من أجل إصالح املنظومة القانونية للجمعيات باملغرب ،التي سهرت على إعداد مذكرة اقتراحية تتوخى تجويد
املنظومة الجبائية للجمعيات.
وقد استهدفت املقترحات الواردة في هذه املذكرة تخصيص الجمعيات بمقتضيات ضريبية مختلفة عن الشركات ،كما توخت ضمان تحفيز القطاع الخاص
واألفراد للمساهمة في دعم العمل الجمعوي ملا فيه مصلحة املواطنات واملواطنين وخاصة الفئات املقصاة اجتماعيا .ناهيك عن كونها سعت إلى تيسير عمل
الجمعيات و دعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها .
.II

املقترحات املحورية والتعليالت :

تتضمن هذه املذكرة  5محاور أساسية يندرج في إطارها  20مطلبا لتعديل آو تتميم كل من املدونة العامة للضرائب  ،مدونة الجمارك،القانون 47.06
والقانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،و هي كالتالي :
املحور األول  :ضرورة تمييز الجمعيات عن الشركات بمقتضيات ضريبية خاصة
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.7
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أ .الضريبة على الجمعيات:
عدم إخضاع الجمعيات على الضريبة على الشركات ;
إرساء نظام ضريبي ومحاسباتي خاص بالجمعيات  ،يراعي حجمها و كذا إمكانياتها املادية و البشرية ;
تمتيع الجمعيات غير الهادفة للحصول على ربح من اإلعفاءات الضريبية بالنسبة " ألنشطة البيع والخدمات " املنجزة من قبلها ;
عدم إخضاع التعويضات املمنوحة للمتطوعين ضمن االقتطاعات من املنبع على األجور وتخفيف العبء الضريبي على الجمعيات ،سواء بالنسبة
للمستخدمين الدائمين أو العرضيين ;
تمكين جميع املستخدمين بالقطاع الجمعوي من االستفادة من التخفيضات الجزافية على الدخل ;
استفادة املستخدمين في القطاع الجمعوي من تخفيض جزافي بنسبة  45في املائة على مستوى التكاليف املرتبطة بالوظيفة أو العمل ،وذلك على غرار
بعض فئات املأجورين (الصحافيون  ،املحررون  )..مع األخذ بعين االعتبار طبيعة األشغال وكثرة التنقالت املرتبطة بممارسة النشاط الجمعوي الذي يعد
في املقام األول نشاطا ميدانيا.
ب .الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة للجمعيات:
تعميم االستفادة من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة "دون الحق في الخصم" ليشمل الخدمات التي تقدمها جميع الجمعيات غير الهادفة إلى
الحصول على ربح ;
تمتيع جميع الجمعيات باإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة حين استيراد ما يلزمها لتحقيق أهدافها وتنفيذ أنشطتها ،ضمن شروط معقولة
تحددها إدارة الضرائب .

املحور الثاني  :تعميم العفاءات املتعلقة بحقوق التسجيل والتنبر على جميع الجمعيات
 .9توفير التسجيل املجاني لالتفاقيات والعقود املوقعة من طرف الجمعيات ;
 .10توفير اإلعفاء من رسوم التنبر املتعلقة بالعقود واملحررات املوقعة من طرف الجمعيات.
املحور الثالث  :حقوق الجمرك والرسوم على االستيراد
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 .11تمتيع جميع الجمعيات من اإلعفاء من حقوق الجمركية والرسوم األخرى املفروضة على استيراد البعائث الالزمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات
ومعونات من الخارج.
املحور الرابع :تعميم العفاءات على الرسوم املحلية والرسوم الشبه الضريبية
أ .الرسوم املحلية
 .12تعميم االستفادة من اإلعفاء من الرسم املنهي على جميع الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على الربح ;
 .13توسيع اإلعفاء من ضريبة العقارات لتشمل املحالت املحتلة واملستغلة من طرف الجمعيات; وتأوي مؤسسات خيرية وال تهدف إلى تحقيق ربح ;
 .14توسيع اإلعفاء من رسم السكن لتشمل املحالت املحتلة واملستغلة من طرف جميع الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح .
ب .الرسوم شبه الضريبية
 .15تعميم االستفادة من اإلعفاء من الرسم املنهي على جميع الجمعيات غير هادفة للحصور على ربح ;
املحور الخامس  :سن إجراءات و تدابير تحفيزية لتشجيع دعم العمل الجمعوي
.16
.17
.18
.19
.20

تشجيع امللزمين (األشخاص الذاتيين) على العمل الخيري و تقديم التبرعات واملساهمة في الفعل املدني من خالل تمتيعهم بحق الخصم لهذه الهبات
والتبرعات من دخولهم اإلجمالية  ،في حدود معينة.
تشجيع امللزمين ( األشخاص املعنويين) على العمل الخيري واملساهمة في الفعل املدني من خالل تمويل أنشطة الجمعيات ،وذلك عن طريق تمتيعهم
بحق الخصم لهذه الهبات والتبرعات
التنصيص على اعتبار التبرعات ،سواء كانت نقدا أو عينا ،املمنوحة من طرف شخصيات ذاتية أو معنوية لكل الجمعيات بمثابة تكاليف قابلة للخصم.
إدخال إعفاء املداخيل العقارية لفائدة املالكين الذين يضعون عقاراتهم ،دون مقابل  ،رهن إشارة الجمعيات في إطار التبرع أو العمل التطوعي.
التنصيص في قانون مالية  2019على إلغاء الغرامات والزيادات وتكاليف التحصيل الصادر بشأنها أمر بالتحصيل ،قبل فاتح يناير  ،2018مع تضمين
املبلغ األصلي للضرائب والواجبات والرسوم املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب أو الضرائب املحلية ،إضافة إلى تلك التي تقرر حذفها أو إدماجها
في القانون الضريبي املعني وظلت غير مستخلصة إلى غاية نهاية دجنبر  ، 2018وذلك على غرار مع تم القيام به لفائدة الشركات و الخاضعين للضريبة
على الدخل في السنوات األخيرة.

.III

خالصة

وأخيرا ،إننا في حركة مبادرات من أجل إصالح املنظومة القانونية للجمعيات باملغرب ،إذ نتقدم إليكم اليوم بهذه املذكرة لتضمين مقترحاتها في مشروع
قانون املالية لسنة  2019الذي انتم بصدد إعداده،
إنا نعتبر هذه الخطوة تمرينا ديمقراطيا يجسد مبادئ الديمقراطية التشاركية التي أرساها دستور  2011و التي جعلت الجمعيات شريكا أساسيا في إعداد و
نتفيد و تتبع و تقييم السياسات العمومية,
و عليه فإننا نتطلع أن تأخذ بعين االعتبار املقترحات الواردة في هذه املذكرة في الصيغة النهائية لقانون املالية  ،2019كما نسعى أن تصبح مشاركة
الجمعيات في مسار إعداد مشروع قانون املالية تقليدا سنويا ،و أن تتاح لقوتها االقتراحية أن تكون مصدرا لتجويد القرار العمومي و ضمان استجابته
ملطالب و تطلعات املواطنات و املواطنين,
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