مذكرة تعديلية ملشروع القانون رقم  65.20للسنة املالية 2021
تتعلق بالوضعية الضريبية والجبائية للجمعيات
 .Iتقديم
في إطار مهامها الرامية الى االرتقاء بأدوار الجمعيات باملغرب بصفتها هيئات غير ربحية تسعى لتحقيق املنفعة العامة ،سعت حركة »«MIRLA
إلى دعم جهود الترافع املدني من أجل توفير مناخ قانوني مالئم لجميع الجمعيات وتأمين منظومة جبائية محفزة .وكذا النضال من أجل
اضطالع جمعيات املجتمع املدني بأدوارها املجتمعية والدستورية كفاعل في بناء تجربة الديمقراطية التشاركية باملغرب والتمكين ملؤسساتها
باعتبارها رديفا ملؤسسات الديموقراطية التمثيلية ،وشريكا أساسيا في صناعة القرار العمومي.
وعليه وبعد تأسيس الحركة سنة  ،2018انطالقا من  5منظمات مغربية وسيطة وهي الجمعية املغربية للتضامن والتنمية ) (AMSEDوحركة
بدائل مواطنة )  ،(ALCIجمعية الحمامة البيضاء لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة )  ، (ACBوجمعية النخيل ) ،(ANو منتدى الزهراء
للمرأة املغربية )  ،(FAFMتم إنجاز دراسة تشخيصية للوضعية املالية والجبائية للجمعيات وإجراء سلسلة من اللقاءات التشاورية واأليام
العلمية تم خاللها تعبئة أزيد من  1000جمعية داعمة ملطالب مذكرة الحركة 1التي تم تقديمها لصانعي القرار بمناسبة التحضير لقانون
املالية ، 2019ثم بعدها املذكرة التي تم إعدادها بخصوص قانون املالية  .20202وقد ارتكزت املقترحات املقدمة من خالل املذكرتين باألساس
على املطالبة بتخصيص الجمعيات بمقتضيات ضريبية مختلفة عن الشركات ،والتنصيص على تحفيز القطاع الخاص واألفراد لتشجيع
دعمهم للعمل 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 ،وهي نفس املطالب التي ستظل الحركة تناضل من
أجلها إلى أن يتم إقرارها .واليوم إذ نتقدم إليكم بهذه املذكرة إبان مناقشة مشروع القانون املالي لسنة  ،2021ونحن نستحضر خصوصية
هذه السنة املالية في ظل تداعيات جائحة كورونا ،وطبيعة مشروع القانون املالي لهذه السنة االستثنائية فإننا قدرنا التركيز على بعض
التعديالت التي نعتبرها أولوية اليوم والتي من شان إن تم اعتمادها من لدن املشرع تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية

 1مذكرة MIRLAبشأن تحسين البيئة القانونية الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات بالمغرب (2019انظر المرفق)1
 2مذكرة حركة  MIRLAبشأن تحسين البيئة القانونية الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات بالمغرب (2020انظر المرفق )2
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للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر من بالدنا والعالم بأسره ،ونؤكد على وجه الخصوص أن
أي عبء جبائي سيتم رفعه عن الجمعيات ،سيمكنها من إعادة استثماره في خدمة املجتمع ،ألن الجمعية ال تهدف إلى الربح,
.II

املحاور الكبرى للتعديالت

تتضمن هذه املذكرة  3محاور أساسية يندرج في إطارها  7مطالب تهم تعديل و تتميم  3مواد من مشروع القانون  65.20للسنة املالية
 ،2021وهي املادة  3املتعلقة بتعديالت مدونة الجمارك والضرائب الغير مباشرة ،واملادة  6والتي تتناول تعديل مواد من املدونة العامة
للضرائب ،واملادة  267من القسم الثالث املخصص املساهمة االجتماعية للتضامن.
وتتمثل املحاور الكبرى للمطالب في ما يلي:
 -1إعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم األخرى املفروضة على االستيراد والبعائث الالزمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من
هبات ومعونات من الخارج،
 -2تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان املساواة بين جميع الجمعيات في االستفادة من اإلعفاءات الواردة بمدونة
الضرائب.
 -3استثناء الجمعيات من املساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول
أما املطالب التفصيلية فهي مضمنة في الجدول املوالي.
.III

جدول التعديالت

 .1مدونة الجمارك والضرائب غيراملباشرة املادة ( 3مشروع القانون رقم  65.20للسنة املالية )2021

املادة كما وردت في نص مشروع القانون املالي 2021

التعديل املقترح

»الفصل  - 1. - 164تستورد  ............الضرائب والرسوم  :تتميم الفصل  164كما يلي:
 .الفصل  - 1. - 164تستورد ............
»أ............................................................
:
والرسوم
الضرائب
»................................................
»أ. ............................................................
» خ( اآلليات  ....................................الدفاع الوطني ؛
»د( املعدات  .................املستوردة من طرف إدارة »..................................................................
................................................. »..
الدفاع »الوطني واإلدارات املكلفة باألمن العام ؛
» خ( اآلليات ....................................
الدفاع الوطني ؛
»د( املعدات  .................املستوردة من
2

التعليل
بطبيعة الجمعيات وكونها تحقق
النفع العام نرى أن يتم تمتيعها هي
كذلك باإلعفاء من حقوق الجمركية
والرسوم األخرى املفروضة على
االستيراد البعائث الالزمة لنشاطها
وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات
من الخارج.
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املادة كما وردت في نص مشروع القانون املالي 2021

التعديل املقترح

التعليل

طرف إدارة الدفاع »الوطني واإلدارات
املكلفة باألمن العام ؛ه الجمعيات في
إطارأنشطتها التطوعية واالجتماعية
ويشترط لالستفادة من اإلعفاء حظر
التصرف فيها قبل مرور أربع سنوات ما
لم تدفع عنها الضرائب والحقوق
الجمركية املستحقة.
 .2املدونة العامة للضرائب املادة ( 6مشروع القانون رقم  65.20للسنة املالية  )2021تعديل وتتميم املواد  6و 57و  123و129
املادة كما وردت في نص مشروع القانون املالي 2021

التعديل املقترح

التعليل

»املادة  .-6اإلعفاءات
 »Iاإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعاراملخفضة »بصفة دائمة
»ألف - ..............................................................................
»باء  -اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار
...
مخفضة
».........................................................................................
 »°4تستفيد شركات الخدمات املكتسبة لصفة«القطب املالي »للدار البيضاء» ،طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها »العمل ،باستثناء
املقاوالت املالية املشار إليها في البندين 1و  2من »املادة 4
من املرسوم بقانون رقم  665.20.2بتاريخ  12من صفر
»(30 1442سبتمبر ) 2020املتعلق بإعادة تنظيم
القطب املالي للدار البيضاء  : » -من اإلعفاء .........
الصفة املذكورة ؛
 »من فرض الضريبة  ..................فيما بعد هذه املدة. -22»°5......................................................................................
» ..................جيم -اإلعفاءات الدائمة من الضريبة
املحجوزة في املنبع »تعفى من الضريبة على الشركات

تعديل البند  ، Iالفقرة  1من املادة 6
كالتالي :
 »Iاإلعفاءات الدائمة من الضريبةوفرضها باألسعار املخفضة »بصفة دائمة
»ألف
....................................................................
 ..........تعفى كليا من الضريبة على
الشركات:
 -°1الجمعيات والهيئات املعتبرة قانونا
في حكمها غير الهادفة للحصول على
ربح ،فيما يخص أنشطة البيع
والخدمات " املنجزة من قبلها والتي ال
تسعى إلى التوزيع املباشر أو غير املباشر
لفائضها .
»باء  -اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم
للضريبة بأسعار مخفضة
.........................................................
....................................................الباقي دون
تعديل ..

تمتيع جميع " أنشطة البيع
والخدمات " املنجزة من قبل
الجمعيات غير الهادفة للحصول على
ربح والهيئات املماثلة لها ،باإلعفاء
الكلي من الضريبة لكونها غير ربحية
وال تسعى إلى التوزيع املباشر أو غير
املباشر لفائضها.
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املادة كما وردت في نص مشروع القانون املالي 2021

التعديل املقترح

التعليل

املحجوزة في املنبع
  : »°1عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخولاملعتبرة »في حكمها التالية
 :الربائح
•»
..............................................................................».............
» ......................................................................الظهير
الشريف رقم  1.95.1بتاريخ  24من شعبان »(26 1415
يناير ) 1995؛
•»الربائح وغيرها من عوائد املساهمة املماثلة املدفوعة
»أو املوضوعة رهن اإلشارة أو املقيدة في الحساب من
قبل »الشركات املكتسبة لصفة القطب املالي للدار
البيضاء طبقا »للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل ،باستثناء »املقاوالت املالية املشار إليها في
البندين  1و  2من املادة  4من »املرسوم بقانون رقم
 665.20.2السالف الذكر ؛ •»األرباح والربائح
املوزعة) .....................................الباقي ال تغيير فيه (.
»املادة  9املكررة.
 العائدات غير الخاضعة للضريبة»I - .تستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة
»............................................................................
»...........................................................................................
» .........أقرب تاريخ سابق لتاريخ اإلخالل
. »II -.تستثنى كذلك من العائدات الخاضعة للضريبة،
عائدات »تفويت مساهمات املؤسسات واملقاوالت
العمومية والشركات »التابعة لها ،املنجزة في إطار
عمليات التحويل املنصوص عليها في املادة »األولى من
القانون رقم  89.39املأذون بموجبه في تحويل منشآت
عامة »إلى القطاع الخاص ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم » 01.90.1بتاريخ  15من رمضان 11 (1410
أبريل ».( »1990املادة  - .IV - .11ال يخصم من الحصيلة
الخاضعة للضريبة  : » -مبلغ .................طابع تبرع ؛
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املادة كما وردت في نص مشروع القانون املالي 2021

التعديل املقترح

التعليل

 »مبلغ املساهمة  ..............................للسنة املالية 2012؛
 »مبلغ املساهمة االجتماعية للتضامن على األرباحوالدخول »املنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب
الثالث من هذه »املدونة» « .املادة .- 26تحديد مجموع
الدخل الخاضع للضريبة املتعلق »باألشخاص الذاتيين
الشركاء في بعض الشركات أو األموال »املشاعة »I -.مع
مراعاة االختيار  ..............وتفرض عليه الضريبة في
اسمه» .إذا حصل لشركة  ».............................سواء
كانت هذه الدخول مقدرة وفق نظام النتيجة »الصافية
الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة .
) »II............................ - .الباقي ال تغيير فيه(.

املادة كما وردت في نص مشروع القانون املالي 2021

التعديل املقترح

املادة . - 57اإلعفاءات

تتميم املادة  57بإضافة فقرتين  22تخفيف العبء الضريبي على
و; 23وتعديل املادة  25كما يلي:
الجمعيات ،علما أنه في حقيقة األمر
تعفى من الضريبة على الدخل:
الجمعيات هي التي تتحمل أعباء
.....................................-°1
الضريبة على الدخل ،سواء بالنسبة
 -األجور التي تدفعها الجمعيات لفائدة للمستخدمين الدائمين أو العرضيين.مستخدميها ،في حدود عشرة مستخدمين؛
وهذا التخفيف سيشجعها أن ترقى
 -التعويضات واألتعاب التي تدفعهاإلى مصاف القطاعات املشغلة
الجمعيات لفائدة املكونين واملؤطرين
باملغرب
العرضين والخارجيين املتعاقدين معها
لتنشيط الدورات التكوينية وتقديم
الخدمات االستشارية التي تنظمها لفائدة
الجمعيات واملواطنات واملواطنين
 ......»°24بموجب نص تنظيمي كيفيةتطبيق »هذا اإلعفاء ؛

»تعفى من الضريبة على الدخل
:
»°1
–
»........................................................................................
............
»........................................................................................
 ... »°24بموجب نص تنظيمي كيفية تطبيق »هذااإلعفاء ؛
 »°25األجر املدفوع من طرف املقاولة أو الجمعية أوالتعاونية »لألجير بمناسبة أول تشغيل له ،خالل
األربعة وعشرين() 24شهرا »األولى ابتداء من تاريخ هذا
التشغيل» .يمنح اإلعفاء املشار إليه أعاله لألجير وفق
الشرطين التاليين
 »  :أن يتم تشغيل األجير في إطار عقد شغل غير5

التعليل

 »°25األجر املدفوع من طرف املقاولة أو اعتماد التمييز اإليجابي لصالحالنساء واألشخاص في وضعية إعاقة
نونبر 2021
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املادة كما وردت في نص مشروع القانون املالي 2021

التعديل املقترح

التعليل

الجمعية أو التعاونية »لألجير بمناسبة أول
محدد املدة ؛
 »أن ال يتجاوز عمر األجير ثالثين( ) 30سنة عند تشغيل له ،خالل األربعة وعشرين ()24شهرا »األولى ابتداء من تاريخ هذا التشغيل،
تاريخ إبرام أول »عقد شغل له«.
وفي إطار التمييز اإليجابي تصل مدة
اإلعفاء ستة وثالثون شهرا ( )36بالنسبة
للنساء ،وثمانية وأربعون شهرا ()48
بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة.
تمديد سن املستفيدين إلى غاية 35
»يمنح اإلعفاء املشار إليه أعاله لألجير وفق سنة نظرا إلرتفاع نسبة البطالة في
هذه الفئة العمرية ،خدمة للشباب.
الشرطين التاليين:

في تمديد مدة اإلعفاء من الضريبة
على الدخل إلى  36شهرا بالنسبة
للنساء ،و 48شهرا بالنسبة
لألشخاص في وضعية إعاقة .وذلك
لتشجيع تشغيل النساء واالشخاص
في وضعية إعاقة

 »أن يتم تشغيل األجير في إطار عقد شغل حذف كلمة أول  -أول عقد شغل،حتى ال يتم حرمان من كانت لهم
غير محدد املدة؛
 »أن ال يتجاوز عمر األجير خمس وثالثون عقود شغل غير مستقرة ،من( ) 35سنة عند تاريخ إبرام أول عقد شغل االستفادة من هذه الفرصة.
له

املادة كما وردت في نص مشروع القانون املالي التعديل املقترح
2021
املادة  -. 123اإلعفاءات
تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين
االستيراد:
ٔ
ٔ
البضايع املشار ٕاليها في املادة " – I( 17الف" 1° -
- °1
ٔ
و  2°و  (3°اعاله باستثناء الذرة والشعير ؛
....
ٔ
-°19السلع والبضايع التي تمولها وتسلمها جميع
ٔ
األطراف املانحة اجنبية ٔأو وطنية1،على شكل هبة ٕالى
الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العامة
والجمعيات ذات النفع العام ؛
ٔ
ٔ
البضايع التي تمولها او تسلمها
- °20السلع و
ٔ
الحكومات األجنبية او املنظمات الدولية في نطاق
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التعليل

تعديل املادة  123بحذف كلمة ذات النفع تمتيع جميع الجمعيات بدون
العام وتتميمها
تمييز باإلعفاء من الضريبة على
بإضافة فقرة جديدة كما يلي:
القيمة املضافة حين استيراد
تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين أشياء تدخل في إطار نشاطها ،
االستيراد:
ضمن شروط معقولة تحددها
ٔ
ٔ
 - °1البضايع ٔاملشار ٕاليها في املادة " – I( 17الف" إدارة الضرائب.
  1°و  2°و  (3°اعاله باستثناء الذرة والشعير ؛....
ٔ
-°19السلع والبضايع التي تمولها وتسلمها جميع
ٔ
األطراف املانحة اجنبية ٔأو وطنية1،على شكل
هبة ٕالى الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات
العامة والجمعيات ذات النفع العام ؛
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ٔ
ٔ
البضايع التي تمولها او تسلمها
التعاون الدولي على شكل هبة للدولة والجماعات - °20السلع و
ٔ
الترابية واملؤسسات العامة و الجمعيات والجمعيات الحكومات األجنبية او املنظمات الدولية في نطاق
التعاون الدولي على شكل هبة للدولة والجماعات
ذات النفع العام ؛
الترابية واملؤسسات العامة و والجمعيات ذات
النفع العام ؛
يشترط بالنسبة للجمعيات التي تسعى إلى
االستفادة من الضريبة على القيمة املضافة
حين االستيراد إيداع طلب االستفادة من
اإلعفاء لدى املصالح الضريبة التابع لها
ٔ
موطنها الضريبي او مقرها الرئيس ي  ،ضمن
شروط يحددها نص تنظيمي .ويحظر التصرف
في األشياء موضوع اإلعفاء قبل مرور أربع
سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم املستحقة

املادة كما وردت في نص مشروع القانون املالي التعديل املقترح
2021
»املادة  - .IV - .129املحررات املتعلقة باالستثمار
».....................................................................................
 ...... »°29العقود واملحررات  .....والرياضة السالفالذكر؛
 »°30العقود واملحررات املتعلقة بعمليات إعادةهيكلة »املؤسسات و املقاوالت العمومية ،الواردة في
النصوص التشريعية »والتنظيمية الجاري بها العمل،
عندما تكون العناصر املساهم بها »مقيدة في موازنة
الهيئات املعنية بقيمتها املضمنة في آخر موازنة
»مختتمة لهذه املؤسسات واملقاوالت العمومية قبل
العمليات »املذكورة ؛
 »°31العقود واملحررات التي يتم بموجبها تحويل7

تتميم املادة  129بإضافة فقرة جديدة
.............................
.......................
 .. »°29العقود واملحررات  ................والرياضةالسالف الذكر؛
 »°30العقود واملحررات املتعلقة بعمليات إعادةهيكلة »املؤسسات و املقاوالت العمومية،
» ...............................املذكورة ؛
 »°31العقود واملحررات التي يتم بموجبها تحويلاألصول »والخصوم املتعلقة بمنشآت الطاقات
املتجددة املنجز في إطار »القانون رقم 16.38
السالف الذكر«.

التعليل
توفير التسجيل املجاني
لالتفاقيات والعقود املوقعة من
طرف الجمعيات
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األصول »والخصوم املتعلقة بمنشآت الطاقات  32-االتفاقيات والعقود املوقعة من طرف
املتجددة املنجز في إطار »القانون رقم  16.38الجمعيات التي يقع عبء أدائها على الجمعية
وفي جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها
السالف الذكر«.
كعقود امللكية أو الرهن أو الحقوق العينية
األخرى وكذلك من رسوم التصديق على
التوقيعات
➢ القسم الثالث »املساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول
»الباب األول »نطاق التطبيق تتميم املادة 267
......................................
»املادة . - 267األشخاص املفروضة عليهم املساهمة
»تحدث مساهمة اجتماعية للتضامن على األرباح
والدخول تتحملها  : » -الشركات كما هي محددة في
املادة  – III 2أعاله  ،باستثناء
•»  :الشركات املعفاة من الضريبة على الشركات
بصفة دائمة »املشار إليها في املادة  - I« - 6ألف» أعاله
؛
•»الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع
الصناعي »املشار إليها في املادة ) I« - 6باء» ) 6° -أعاله
؛ •»شركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي
املنصوص »عليه لفائدة القطب اماللي للدار البيضاء .
 »األشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخولمهنية كما هي »محددة في امالدة  1 (°30و ) 2°أعاله ؛
 »األشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخولفالحية »مفروضة عليها الضريبة كما هي محددة في
املادة  46أعاله ؛ » -األشخاص الذاتيون الذين
يحصلون على دخول األجور »والدخول املعتبرة في
حكمها كما هي محددة في امللدة  56أعاله ؛ » -
األشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول
8

تتميم املادة  267بإضافة الفقرة التالية:
استثناء الجمعيات من
املادة . - 267األشخاص املفروضة عليهم املساهمة االجتماعية للتضامن
املساهمة
ألن األصل أن عائدات ودخول
»تحدث مساهمة اجتماعية للتضامن على الجمعيات تخصص لتنظيم
األرباح والدخول تتحملها  : » -الشركات كما هي انشطة وخدمات هي بحد ذاتها
محددة في املادة  – III 2أعاله  ،باستثناء
مساهمات تضامنية.
•»  :الشركات املعفاة من الضريبة ........................
؛
•»الشركات التي تزاول أنشطتها .........
•» الجمعيات،
 »األشخاص الذاتيون الذين يحصلون علىدخول فالحية »..........................؛
 »األشخاص الذاتيون الذين يحصلون علىدخول األجور » .........................؛
 »األشخاص الذاتيون الذين يحصلون علىدخول عقارية ....................................
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عقارية كما هي »محددة في امللدة  - I 61أعاله.
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