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I- لنظام المساهمة المهنية الموحدة تقديم 

 

 تمهيد

 يعتبر إحداث المساهمة المهنية الموحدة إحدى التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات 
ضريبي خاص باألشخاص الذاتيين المحدد دخلهم  . وتروم هذه المساهمة إرساء نظام2019المنعقدة سنة 

تمكين هذه الفئة من  هوالجزافي. والهدف من إحداث هذه المساهمة المهنية المهني وفق نظام الربح 
تضم من جهة الضرائب  شاملة ضريبة موحدةالملزمين المزاولين لألنشطة ذات الدخل المحدود من أداء 

النشاط المهني )الضريبة على الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية( ب الخاصةوالرسوم 
عن ي اإلجبارمين لة أولى التأتشمل في مرح ملفائدته وكذا واجبات تكميلية مرصدة للخدمات االجتماعية

 المرض.
 

نسخ مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بنظام الربح ، 2021، ابتداء من فاتح يناير ذلك تموتبعا ل 
 6وذلك بموجب المادة  ،نظام المساهمة المهنية الموحدة بإحداث الجزافي وتعويضها بأحكام جديدة تتعلق

 .2021 المالية سنةلل 65-20 من قانون المالية رقم
 

إدخال جملة من التعديالت على المدونة العامة  من القانون المالي السالف الذكر 6تم بموجب المادة  وقد
-173 و 169 و IV-155 و 86 و II–73 و 46و 44و 43و 41و 40و 26المواد السيما  ،للضرائب

I) ( تتعلق باإلقرار برقم األعمال و 82وكذا تتميمها بمادة جديدة )زائد القيمة بالمكررة ثالث مرات
 .وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة ةلهم المهنيودخ ةالمحدد الخاضعين للضريبةالمحققين من لدن 

 

رقم  القانون وتتميم بتغيير ،2020دجنبر 31الصادر بتاريخ  07-20رقم  نص القانون الصددهذا وفي 
اإلعفاء الكلي الدائم من  ، على2021، ابتداء من فاتح يناير المحلية الجماعات بجبايات المتعلق 06-47

 شخاص الذاتيين الخاضعين للمساهمة المهنيةالرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية لفائدة األ

 الموحدة.
 

 تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة نطاق -ألف
 

  األشخاص المعنيون -1
 

األشخاص  يخضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة الشكل والمضمون، من ناحيةمع مراعاة بعض الشروط 
 :الذاتيون بعده

قبل دخول مقتضيات قانون المالية وفق نظام الربح الجزافي  ةلهم المهنيودخ ةالملزمون المحدد -
 ؛حيز التنفيذ 2021 لسنة

 ؛2020لمهني ابتداء من فاتح ينايرفي مزاولة نشاطهم ا شرعواذين الملزمون ال -
لنتيجة االنتيجة الصافية الحقيقية أو  المحاسبة وفق ذين كانوا يخضعون سابقا لنظامالملزمون ال -

المحدث درهم  (2.000.000) مليوني حدذين ال يتجاوز رقم أعمالهم الصافية المبسطة وال
 .2020قانون المالية لسنة  بموجب

 

  االستثناءات -2

األعمال المحقق، الملزمون المزاولون  يستثنى من نظام المساهمة المهنية الموحدة، بغض النظر عن رقم
ماي  28بتاريخ  2.08.124)مرسوم رقم  محددة بموجب نص تنظيميالخدمات النشطة واألمهن ولل

2009). 
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 شروط التطبيق -3
 

 نظام المساهمة المهنية الموحدة على احترام الشروط التالية:تطبيق يتوقف 

  الحدود التالية:  مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ،المحقق تجاوز مبلغ رقم األعمال السنويعدم 

 الصناعية والحرفية؛ التجارية ودرهم فيما يتعلق باألنشطة  2.000.000 -

 .درهم فيما يخص مقدمي الخدمات 500.000  -
 

  االنخراط في نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
 العمل.

 
 لراغبيناوالموحدة نظام المساهمة المهنية  الذين يمكنهم االستفادة من الجددالخاضعين للضريبةعلى  يتعينومن جهة أخرى، 

 وصل مقابل بالتوصل أو من خالل التسليم إشعار البريد المضمون مع عبر بذلك طلب تقديم ،الجبائي النظـامهذا  في اختيار
 حسب الحاالت التالية:   وذلك الرئيسية مؤسستهم مقر أو الضريبي موطنهم له التابع الضرائب مفتش إلى

 لسنة الموالية السنة فاتح أبريل من قبل : المهني النشاط الشروع في مزاولةعند تقديم طلب االختيار  حالة في- 
 ؛هذا الشروع

أجل إيداع التصريح بالدخل اإلجمالي للسنة  داخل : المهني النشاطخالل مزاولة حالة تقديم طلب االختيار  في -
 .لتصريحلسنة ا يسري هذا االختيار إال ابتداء من السنة الموالية وال .من سنة التصريحفاتح ماي المنصرمة أي قبل 

 

ويظل االختيار السالف الذكر ساري المفعول مادام رقم األعمال المحقق لم يتجاوز طوال سنتين متتابعتين الحدود المنصوص 
 .عليها أعاله
 

يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على الدخول المهنية المحققة ابتداء تجاوز الحدود المذكورة خالل سنتين،  وفي حالة
  .سنتينلهاتين الفاتح يناير من السنة الموالية من 

 

حقق ذين ال يتجاوز رقم أعمالهم المال ،ا ذاتيينالجزافي من لدن الملزمين أشخاصالربح يار السابق لنظام ختااليظل ملحوظة: 
يستدعي أي إجراء ال من أجل تطبيق النظام الجديد للمساهمة المهنية الموحدة. مما  ساري المفعولالحدود السالفة الذكر 
 المقدم في إطار هذا النظام األخير.قرار معين. حيث يعتد باإل

 

 فرض المساهمة المهنية الموحدة أساس -باء 
 

المساهمة المهنية الموحدة على أساس رقم األعمال المحقق  وفق نظاميحدد الدخل المهني للخاضعين للضريبة على الدخل 
والملحق  من المدونة العامة للضرائب I-40لكل مهنة طبقا للجدول المشار إليه في المادة  يخصص مضروب في معامل

 .بها
 

 إنف ،أو أنشطة متعددة ذات معامالت مختلفة لمهن الخاضع للضريبة في حالة مزاولة أنه اإلشارةجدر ت وفي هذا الصدد،
الطريقة المشار نفس بذلك و مهنة أو نشاط على حدة مجموع الدخول المحددة بالنسبة لكلالدخل المهني اإلجمالي يساوي 

 .أعاله إليها
 

مبلغ فإن  ،المكررة مرتين من المدونة العامة للضرائب 247مقتضيات المادة عمال بأنه يجدر التذكير  ،ومن جهة أخرى
عند  ال يؤخذ بعين االعتبار 2024إلى  2020سنوات من الرقم المعامالت المحقق بواسطة األداء عبر الهاتف النقال برسم 

 تحديد أساس فرض المساهمة المهنية الموحدة. 
 

 ساب المساهمة المهنية الموحدةتحاكيفيات -جيم
 

 :المساهمة المهنية الموحدة شقينتتضمن 
 

 الضريبة المطابقة للدخل المهني -1
 

على  اإلبرائي %10سعر  يتم تطبيق ،المهنيدخل المتعلق بالوالشق األول من المساهمة المهنية الموحدة من أجل تحديد  
 مبين أعاله.المحدد كما هو الخاضع للضريبة  ساساأل
 
 



 

4 
 

 
 
 الواجب التكميلي -2
 

 تحديدعلى أساس الجدول بعده يتم  كما هو محتسب أعاله، مبلغ الشق األول من المساهمة المهنية الموحدة انطالقا من
 برسم الشق الثاني من نفس المساهمة والمتعلق بالتغطية الصحية، وذلك كما يلي:الواجب التكميلي المقابل له والمتعين أداؤه 

   

 شريحة الواجبات السنوية
 )بالدرهم(

 مبلغ الواجبات التكميلية
 ربع السنوية
 )بالدرهم(

 التكميلية مبلغ الواجبات
 السنوية

(بالدرهم)  

 1.200 300  500أقل من 

 1.560 390  1.000إلى  500من 

 2.280 570  2.500إلى  1.001من 

 2.880 720 5.000إلى  2.501من 

 4.200 1.050 10.000إلى  5.001من 

 6.000 1.500 25.000إلى  10.001من 

 9.000 2.250 50.000إلى  25.001من 

 14.400 3.600 50.000ما فوق 

 
لجديدة باالمتثال لاللتزامات ا للخاضعين للضريبةسمح ينص على تدبير انتقالي  2021أن قانون المالية لسنة  وتجدر اإلشارة

 مين اإلجباري األساسي عن المرض.نظام التأ والقيام باإلجراءات المتعلقة باالنخراط في
 

ي فبخصوص انخراطه  الملزم وضعيةأداؤه حسب  مساهمة المهنية الموحدة يتملل، فإن الواجب التكميلي في هذا الصددو
 لنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.ل طبقا ورالمذك الصحي نظام التأمين

 

ين مف على انخراط الملزم في نظام التأشق المساهمة المهنية الموحدة المتعلق بالواجب التكميلي متوقأداء وهكذا، فإن 
 .2021اإلجباري األساسي عن المرض خالل سنة 

 

 األساس اليةبصفة انتقيحدد  ،مساهمة المهنية الموحدةلل الجديد نظامالالمقتضيات المتعلقة ب تطبيق تسهيلمن أجل : ملحوظة
الدخل االفتراضي المطابق لمجموع  على %10 اإلبرائيالسعر  بتطبيق كسنة مرجعية، 2020سنة  عن الضريبي

لى المستحقة ع( الرسم على الخدمات الجماعيةعند االقتضاء و ،الضرائب والرسوم )الضريبة على الدخل والرسم المهني
 المحلية. الجماعات بجبايات المتعلق 47-06رقم  للقانونالملزمين بموجب المقتضيات السابقة للمدونة العامة للضرائب و

المحدد  معاملال مع اعتماد تحقيقه أنه تم المحصل عليه إلى رقم أعمال الذي يفترض الضريبي تحويل األساسبعد ذلك ويتم 
 الملحق بالمدونة العامة للضرائب. لكل مهنة طبقا للجدول

 

مجموع الواجبات  2021ابتداء من فاتح يناير مبلغ المساهمة المهنية الموحدة يشمل  أنه اعتبارا لكونتجدر اإلشارة  كما
 2020دجنبر 31الصادر بتاريخ  07-20رقم  القانون المطابقة للرسم المهني وللرسم على الخدمات الجماعية، فقد نص

لفائدة  من هذين الرسمين على اإلعفاء الكلي الدائم ،المحلية الجماعات بجبايات المتعلق 47-06رقم  القانون تميموت بتغيير
 األشخاص الذاتيين الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة.
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 الضريبة على زائد القيمة والتعويضات  فرض-دال
 

تفويت البة بمناسنظام المساهمة المهنية الموحدة  الخاضعين للضريبة وفقمن لدن المحققة يخضع زائد القيمة والتـعويضات 
ل للضريبة على الدخ في حالة االنقطاع الكلي عن مزاولة نشاطهم المهني،أو  لحق الزبناءمقاوالتهم أو الكلي لأو  ئيجزال

 .%20بالسعر اإلبرائي 

 المتعلقة باإلقرارات االلتزامات-هاء
 

 تغيير الموطن الضريبيباإلقرار بالتأسيس أو  -1
 

في أو وفق  بالتأسيس تصريحايوجهوا  للضريبة على الدخل وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة أن الخاضعين على يتعين
 المحلية المصلحة إلىيسلموه مقابل وصل  بالتوصل أو إشعار معفي رسالة مضمونة  الجبائية اإلدارة تعده نموذجي مطبوع

من  يوما (30) ثالثين يتجاوز ال أجل داخل وذلك بالمغرب، الرئيسية مؤسستهم أو موطنهم الضريبيلها  التابع للضرائب
 تاريخ الشروع في مزاولة النشاط المهني.

 

 .الرسم المهني فيم القيد المزاول ورق المهني مجموعة من البيانات، السيما طبيعة النشاطن يتضمن هذا اإلقرار ويجب أ
 

م من اإلعفاء الكلي الدائيستفيدون من أصبحوا  الخاضعين للضريبة السالفين الذكرأن  هذا الصدد،وتجدر اإلشارة في  
المحلية كما تم  الجماعات بجبايات المتعلق 47-06( من القانون رقم °25-ألف-I) 6طبقا لمقتضيات المادة  الرسم المهني

القيد بإجراء  مطالبين غير أنهم يظلون .2020 دجنبر 31الصادر بتاريخ  07-20تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 
 عمال بالنصوص القانونية األخرى الجاري بها العمل.كإجراء شكلي الرسم هذا بجداول 

 

القيام بإشعار  رينالمذكو الخاضعين للضريبةالموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية، يتعين على أو تغيير  تحويلوفي حالة 
 بالتوصل أو تسليم إشعاربرسالة مضمونة مع ، الرئيسية تهمأو مؤسس الجديد الضريبيموطنهم له  التابع الضرائب مفتش

 أجل وذلك داخل .الجبائية اإلدارة تعده نموذجي مطبوع وفق إقرار في أو من خالل وضع أو وصل مقابلهذه الرسالة 
 .التحويل أو التغييرالموالية لتاريخ  يوما (30) ثالثين

 

 األعمال اإلقرار برقم -2
 

ار سنوي برقم األعمال المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة إيداع إقر هالمحدد دخلالخاضع للضريبة يتعين على  
 في أو وفق حامل ورقي علىأو  إلكترونية للضريبة بطريقة مع الدفع التلقائي ،مزاولة ق لكل نشاط أو مهنةالمحقق المطاب

 .األعمال رقم خاللها تحقيق تم التي للسنة الموالية فاتح أبريل من السنة ، وذلك قبلالجبائية تعده اإلدارة مطبوع نموذجي
 

 خاضع للضريبة،للالتابع له الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية  هذا اإلقرار لدى مفتش الضرائبأن يدلى بويجب 
قتضاء، عند االوكذا  (سنويالأو ربع  األداء )السنوي باختيار آجالالسيما تلك المتعلقة  جملة من البيانات،يتضمن والذي 

 رقم االنخراط في نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.
 

على  يتعين أو في حالة المغادرة النهائية للمغرب، أو الوفاةالمهني  النشاط التفويت أو االنقطاع عن مزاولة في حالةو
 85اإلقرار المذكور داخل اآلجال المنصوص عليها في المادتين  إيداع-الحالةحسب -أو ذوي الحقوق خاضع للضريبة ال
 .المدونة العامة للضرائب من 150و
 

الدخل إيداع اإلقرارات بمساهمة المهنية الموحدة بال المعنيينالخاضعين للضريبة وتجدر اإلشارة إلى أنه يتعين على جميع 
 من تقديم اإلقرار نييمعف والذين كانوادرهم  5000عن مبلغها  أصل تي يقلالخاضعين للضريبة ال همفين بم المتعلقة بهم

 .2021بموجب قانون المالية لسنة  التي تم نسخهاومن المدونة العامة للضرائب  °4-86مادة للالسابقة  مقتضياتبال عمال
 

)الربح  يجاريةالقيمة اإل باعتماد لتحديد الدخل المفروض عليه الضريبةأن الطريقة السابقة  إلىأيضا  والبد من اإلشارة
 .2021تم نسخها بموجب قانون المالية لسنة قد األدنى( 

 

 دارةالمخول لإل حقال يقابلهالذي و ،التصريحعلى مبدأ ترتكز  أصبحت فإن المساهمة المهنية الموحدة وتبعا لما سبق،
 طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. ضريبية في المراقبةال
 

  التعويضاتباإلقرار بزائد القيمة و -3
 

إلكترونية أو التسليم مقابل وصل  اإليداع بطريقة ،يتعين على الخاضعين للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة
من  II-40تزامنا مع الدفع التلقائي للضريبة، إلقرار يتضمن بيان بمجموع زائد القيمة والتعويضات المشار إليها في المادة 
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مقاولتهم أو حق  كليوما ابتداء من تاريخ تفويت جزء أو  (45) خمس وأربعين أجل المدونة العامة للضرائب وذلك خالل
 المهني. همالزبناء أو االنقطاع عن مزاولة نشاط

 

في  لضريبةل للخاضعويجب إيداع هذا اإلقرار لدى قابض اإلدارة الجبائية التابع له الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية 
التي تم  والاألم، مرفقا بجميع وثائق اإلثبات المتعلقة بثمن تفويت واقتناء الضريبية تعده اإلدارة مطبوع نموذجي أو وفق
 .تفويتها

 

 المتعلقة باألداء االلتزامات-واو
 

 بطريقة تلقائية الدفع ،2021ابتداء من فاتح يناير يتعين على الخاضعين للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، 
 رقم األعمال وحسب اآلجال التالية:هم المتعلق بلمبلغ هذه المساهمة تبعا لالختيار المعبر عنه في إقرار

 

 25% منها واحدة كل دفعات تساوي (4) أربع الضريبة في تؤدى السنوي، الدفع ربع في حالة اختيار 
 السنة من عشر والثاني والتاسع والسادس الثالثالشهر  انصرام قبل المستحقة، وذلك الضريبة مبلغ من

 األعمال؛ رقم خاللها تحقيق تم التي للسنة الموالية
 

 خاللها  تم التي للسنة الموالية من السنة فاتح أبريل قبل الضريبة الدفع السنوي، تؤدى في حالة اختيار
 األعمال. رقم تحقيق

 

بالطريقة  لدى اإلدارة الضريبية المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدة باألداءاتالقيام  المعنيين للخاضعين للضريبةمكن وي
 .اإللكترونية

 

II- الحتساب المساهمة المهنية الموحدة أمثلة 
 

   وفق نظام الربح الجزافي 2021لنشاط مهني قبل فاتح يناير  المزاول الخاضع للضريبةحالة 
 

بأداء  2020 برسم السنة المرجعيةنظام الربح الجزافي، مطالب  للضريبة حسب صاحب متجر للتغذية العامة، خاضع
  الواجبات التالية:

 درهم 1.800الضريبة على الدخل:  -
 درهم 1.200:     الرسم المهني      -

 درهم 3.000 :  مجموع الواجبات   
 

في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، تم اإلبقاء عليها  2021بصفة انتقالية، فإن الواجبات التي يتعين أداؤها سنة 
 المنصوص عليها قانونا، وذلك كما يلي: المعامالتاألسعار ولى الكيفيات وإبدون أي تغيير. حيث تم احتسابها استنادا 

 

  حدة المطابق للضريبة على الدخل المهنيالشق األول من المساهمة المهنية المو 
 

 ( كالتالي:2020دخل سنة ) 2021يحتسب األساس الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة برسم سنة 
 

 لدخل المهني المتعلق بنشاط التغذيةريبة برسم اضالخاضع للالمعامل المضروب في رقم األعمال من أجل تحديد األساس  -
 1 %8العامة: 

 %10السعر النسبي للضريبة من أجل احتساب الشق األول للمساهمة المهنية الموحدة:  -
 
الواجب  )دونأن ينتج عنها مبلغ للمساهمة المهنية الموحدة تعين ي x 8% x 10%القاعدة الحسابية: رقم األعمال -

درهم محدد  3.000إلى مبلغ الضريبة قدره درهم. وبالتالي فإن رقم األعمال االفتراضي المفضي  3.000التكميلي( قدره 
 أي: درهم 375.000 مبلغ في

(375.000 x 8% )x 10%  =3.000 درهم 

                                                           
 لمساهمة المهنية الموحدةل الضريبي للدخل المهني الخاضع ساسالمعامالت المطبقة على رقم األعمال لتحديد األ جدولوارد في معامل نظامي  1 

  (.المدونة العامة للضرائببملحق )جدول 
 



 

7 
 

 

يساوي مجموع مبلغ الضريبة على الدخل ومبلغ  2021وهكذا يتبين أن المبلغ اإلجمالي للواجبات الذي يتعين أداؤه عن سنة 
 .2020الرسوم المحلية المستحق عن سنة 

 

   الواجب التكميلي المكون للشق الثاني من المساهمة المهنية الموحدة 
 

درهم يتواجد ضمن شريحة الواجبات  3.000نجد أن مبلغ  أعاله،المشار إليه بالرجوع إلى جدول الواجبات التكميلية 
درهم،  2.880ه واجب تكميلي بمبلغ سنوي قدر . هذه الشريحة يقابلهادرهم 5.000و 2.501السنوية المتراوحة بين 

 مستحق عقب االنخراط في نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.
 

   2020الذي شرع حديثا في مزاولة نشاط مهني ابتداءا من سنة الخاضع للضريبة حالة  
 
في إطار  أول إقرار لهب 2020المتمثل في الحالقة للرجال في فاتح يناير مهني ال هبدأ مزاولة نشاطأدلى خاضع للضريبة  

 كما يلي: 2021 نظام المساهمة المهنية الموحدة برسم سنة
 

 درهم 60.000 المحقق:رقم األعمال 
 

األساس وذلك من خالل تحديد  نظام المساهمة المهنية الموحدة، حسبمباشرة  2021تحتسب الواجبات المستحقة برسم سنة 
 ( كالتالي:2020)دخل سنة  2021هذا النظام عن سنة  الخاضع للضريبة وفق

 

(60.000 x 240% )x 10%  =2.400 درهم 
 

بعد االنخراط في نظام التأمين  ،درهم 2.280، مبلغ تكميلي سنوي قدره تسبةيضاف إلى هذه الواجبات الضريبية المح
 اإلجباري األساسي عن المرض.

 

  مقاولتهل الكليأو  ئيجزالتفويت القام ب خاضع للضريبةحالة 
 

   عن مزاولة النشاط المهني الكلي  التوقفحالة 
 

بتفويت  ،2021يونيو  30، بتاريخ صاحب مقاولة للنجارة، منخرط في نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض قام
درهم. وقد حقق خالل  100.000زائد قيمة قدره ل مبلغ صافي درهم، ترتب عنه تحقيق 180.000مقاولته مقابل ثمن 

 درهم. 90.000رقم أعمال قدره  2021األول من سنة النصف 
 

مس أجل خالنشاط المهني وذلك داخل  االنقطاع عن مزاولةإيداع إقرار عقب  الخاضع للضريبةوفي هذه الحالة يتعين على 
 المقاولة.( يوما ابتداء من تاريخ تفويت 45وأربعين )

 

للضرائب، الملزم مطالب بأداء واجبات المساهمة المهنية الموحدة من المدونة العامة  1°-236ومع مراعاة مقتضيات المادة 
 كما يلي:

 

 شق المساهمة المهنية الموحدة المطابق لرقم األعمال
 

(90.000 x 12%3 )x 10%  =1.080 درهم 
 

 التالي:ك المحتسب تكميليالواجب ال، الضريبةمبلغ هذه يضاف إلى 
 

يقابل هذا المبلغ ، درهم x (12/6 = )2.160 1.080الموحدة: المبلغ السنوي للمساهمة المهنية -
 .درهم 2.280قدره  واجب تكميلي

 
 ( أشهر 6وبذلك يكون الواجب التكميلي المطابق لفترة ستة )-

                                                           
 لمساهمة المهنية الموحدةل الضريبي للدخل المهني الخاضع ساسالمعامالت المطبقة على رقم األعمال لتحديد األ جدولوارد في معامل نظامي 2 

 (.المدونة العامة للضرائببملحق )جدول 

 المهنية الموحدةلمساهمة ل الضريبي للدخل المهني الخاضع ساسالمعامالت المطبقة على رقم األعمال لتحديد األ جدولوارد في معامل نظامي 3 

 (.المدونة العامة للضرائببملحق )جدول 
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2.280 x (6/12 = )1.140 درهم 
 

 درهم 2.220=  1.140+  1.080المبلغ اإلجمالي الواجب أداؤه:  
 

 زائد القيمة الصافي المحققالمطابق ل شق المساهمة المهنية الموحدة
 

100.000 x 20%  =20.000 درهم 
 

  جزء من أصول المقاولة حالة تفويت 
 

بتفويت إحدى  ،2022يوليوز  فاتح نظام المساهمة المهنية الموحدة، خالل استغالل مقاولته بتاريخ للضريبة وفق خاضعقام 
 درهم. 60.000بثمن  2016بتاريخ فاتح يناير ها ؤدرهم، والتي سبق اقتنا 36.000اآلالت مقابل ثمن 

 
 يحتسب زائد القيمة المحقق عن تفويت هذه اآللة كما يلي:

 

 إنجازها: مبلغ االهتالكات المفترض
 

(60.000 x 10% x 6( + )60.000 x 10% x 6/12 ) =39.000 درهم 
 

 درهم 21.000=  39.000 – 60.000 الصافية:القيمة المحاسبية 

 درهم 15.000=  21.000 – 36.000 المحقق:زائد القيمة الصافي 

 :المساهمة المهنية الموحدة المطابق لزائد القيمة الصافي المحقق مبلغ

15.000 x 20%  =3.000 درهم 
 

 د القيمة المذكورالمستحقة برسم زائ وبذلك يتعين إيداع إقرار بزائد القيمة الصافي المحقق تزامنا مع الدفع التلقائي للضريبة
 .الضريبيةاإلدارة  قابض لدى

 

 اإلجراءات المتعلقة باإلقرار ودفع المساهمة المهنية الموحدة

 

 :فيما يلي المهنية الموحدةاإلقرار وأداء المساهمة إيداع من أجل الزمة ال اإلجراءاتتتمثل 
 

عناصر ل تمهيديةبتعبئة إلى القيام  أولى في مرحلة المديرية العامة للضرائب، عمدت اإلدارية في إطار تبسيط اإلجراءات
إلقرار برقم األعمال المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة على مستوى نظام المعلومات الخاص بها، وذلك وفقًا لقواعد ا

 أعاله.فصلة ساب المتحاال
 

 :الخطوات التاليةإلى اتباع ملزم هذا اإلقرار، يُدعى الإيداع أجل ومن 

-SIMPL" ستوى النافذة معلى "www.tax.gov.ma"  لمديرية العامة للضرائباإللكتروني ل موقعالالولوج إلى  -

CPU" ؛ 

 الوطنية؛ التعريف : االسم العائلي والشخصي، رقم التعريف الضريبي، رقم بطاقةتحققبيانات ال ءمل -

منصة وكلمة المرور من أجل االنخراط في اسم المستعمل الضروري للتوصل بعنوان البريد اإللكتروني  ءمل -

 ؛   « SIMPL»لمديرية العامة للضرائب ل اإللكترونية خدماتال

  أعاله؛وكلمة المرور المذكورين واسطة اسم المستعمل " بSIMPL-IR " النافذة الولوج إلى -
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ر وذك، )سنوي أو ربع سنوي(دفع المساهمة المهنية الموحدة أجل ، واختيار تمهيديا ةأعناصر اإلقرار المعبمراجعة  -

 الحال؛رقم وتاريخ االنخراط في نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض إن اقتضى 

 ؛افورتصدر  جع الدفعامرمع اإلشارة أن  .اإللكترونيداء باألالمتزامن  اإلقرار والقياميداع إ -

 ب قناة األداء المرغوب فيها.دفع مبلغ المساهمة المهنية الموحدة حس -

 

جموع متضمن مبلغا للضريبة على الدخل المهني مغايرا لت تأو إذا كان ذكور،إلقرار المل التعبئة التمهيديةتم تفي حالة إذا لم و

أن يربط ملزم )الضريبة على الدخل + الرسم المهني + رسم الخدمات الجماعية(، يمكن لل 2020واجبات السنة المرجعية 

لمهنية ا المساهمةاإلقرار وأداء إيداع من أجل الرئيسية ته الضريبي أو مؤسس هموطن االتصال بمفتش الضرائب التابع له

 الموحدة.

 

  باإلقرارات وباألداءات المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدةاذج الخاصة نمالهذا الدليل ملحق بويرد 
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 إقرار عادي            إقرار في حالة مغادرة المغرب                                          إقرار في حالة الوفاة                    التفويت أو االنقطاع عن مزاولة النشاط           
Déclaration normale         Déclaration en cas de départ du Maroc          Déclaration en cas de décès         Cession ou cessation (2)                        

Du  /__/__/  /__/__/  /__/__/   من 

Au  /__/__/  /__/__/  /__/__/   إلى  
 

Option de versement (3) اختيار الدفع:   versement trimestriel    دفع ربع سنوي            versement annuel   دفع سنوي 
 

Identification du contribuable    هويـــة الخاضـــع للضريـــبة 
N° d'identification fiscale ………………………………………….. رقم التعريف الضريبي 

N° d’adhésion au régime d’assurance maladie obligatoire de 

base 
…………………… 

 األساسي عن اإلجباري التأمين نظام في االنخراط رقم
 المرض

Date d’adhésion au régime d’assurance maladie obligatoire de 
base 

تاريخ االنخراط في نظام التأمين اإلجباري األساسي عن  …………………
 المرض

N° CNI ou carte de séjour  …………………………………………. رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة اإلقامة 
Nom et prénom  ………………….....................................................................................................  اإلسم العائلي والشخصي 

Adresse du domicile fiscal ou du principal établissement  عنوان الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية 
………………….................................................................................................................................................................... 

Ville ..................................................................... المدينة 
Détermination du revenu professionnel (4) (4تحديد الدخل المهني)  

Activités exercées        مجموع مبـلـغ رقـم  األنـشـطــة المزاولـة
 األعـمـال بالـدرهـم

Montant total du 
chiffre d’affaires 

en DH 
A 

مبلغ رقـم األعـمـال الذي تم تحقيقه عبر 
 األداء بواسطة الهاتف النقال
Montant du chiffre 

d’affaires réalisé par 
paiement mobile 

B 

المعامل المحدد 
 للمهنة

Coefficient 
fixé pour la 
profession 

C 

 الدخل المهني
Revenu 

professionn
el 

D=(A-B)xC 

جدول الرسم رقم 
 المهني

N° TP 

 المؤسسة
Etablissement 

 

Nature d’activité ou profession       طبيعة النشاط أو المهنة 

    

................................................................................. 

A titre individuel    بصفة فردية 

En qualité d’associé principal  بصفة شريك رئيسي 

Quote-part dans l’indivision  الحصة في المال المشاع 

Lieu de situation     الموقع 

.................................................................... 

 

Nature d’activité ou profession           طبيعة النشاط أو المهنة 

  
  

................................................................................. 

A titre individuel    بصفة فردية 

En qualité d’associé principal  بصفة شريك رئيسي 

Quote-part dans l’indivision  الحصة في المال المشاع 

Lieu de situation     الموقع 

.................................................................... 

Total                                                 المجموع               E     
Calcul de la contribution professionnelle unique  حساب المساهمة المهنية الموحدة 

Montant de l’impôt correspondant                      مبلغ الضريبة الموافق                               F= Ex10%  
Droit complémentaire           (5)                                    واجب تكميلي                                        G  
Contribution professionnelle unique                  المساهمة المهنية الموحدة                            H = F+G  

 
 المعامالت بواسطة األداء عبر الهاتف النقالأرقام هاتف المصرح التي تم عن طريقها تحقيق رقم 

N° de téléphones du déclarant au niveau desquels le chiffre d’affaires par paiement 
mobile est effectué 

األداءالعنوان التجاري للبنك أو مؤسسة   

Raison sociale de la banque ou de l’établissement de paiement 

  

  
 

 

 إطار مخصص لإلدارة

Cadre réservé à l’administration 

Date de dépôt   .......................... تاريخ  

 اإليداع 

N° de dépôt     .............................  رقم اإليداع 

DR, DIP ou DP   المديرية الجهوية أو اإلقليمية 

................................................................ 

Subdivision                                  التقسيمة 

…………………….….……………….  

Modèle ADP150B-21I نظام المساهمة المهنية الموحدة –( 1برقم األعمال)اإلقرار  نموذج  
Déclaration du chiffre d’affaires )1(-  

Régime de la contribution professionnelle unique «CPU»    
ائب 85و  -Iمرات  ثالث المكررة 82المادتان   من المدونة العامة للضر

Articles 82 quater-I et 85 du code général des impôts « CGI »  

 
 

 

A………..…………………………… و حرر ب   
  le ……………………….……..  بتاري    خ  

Signature  إمضاء    
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 انصرام شهر مارس. يجب إيداع هذا اإلقرار قبل -1
كما يجب دفع الضريبة المستحقة تلقائيا حسب االختيار 

 المعبر عنه إما:

 من السنة  12و  9و  6و  3انصرام شهر  قبل
خاللها تحقيق رقم األعمال في  تم التي الموالية للسنة

 حالة اختيار الدفع الربع سنوي؛

 التي للسنة الموالية للسنة انصرام شهر مارس قبل 
األعمال في حالة اختيار الدفع  رقم خاللها تحقيق تم

 السنوي.
 

 (30) بثالثين المغرب مغادرة قبل :المغرب مغادرة حالة في
 تقدير أبعد على يوما
 الوفاة لتاريخ الموالية أشهر الثالثة داخل الوفاة: حالة في

1- La présente déclaration doit être déposée 
avant l’expiration du mois de mars. L’impôt 
exigible doit être versé spontanément selon 
l’option choisie, soit : 

 avant l’expiration du mois 3, 6, 9 et 12 de 
l’année suivant celle au cours de laquelle le 
chiffre d’affaires a été réalisé ;  

 ou annuellement : avant l’expiration du mois de 
mars de l’année suivant celle au cours de 
laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé. 

 

En cas de départ du Maroc : au plus tard 30 jours 

avant la date du départ. 

En cas de décès : dans les 3 mois qui suivent le 

décès. 

يجب إيداع إقرار زائد القيمة والتعويضات المنصوص عليه -2
من المدونة العامة  II-مرات  ثالث المكررة 82في المادة 

 (.ADP160للضرائب )مطبوع 

2- Il y a lieu de déposer la déclaration des plus-

values et indemnités visée à l’article 82 quater-II 

du CGI (Formulaire ADP160). 

 .L’option vaut pour l’année d’imposition-3 يسري مفعول االختيار طيلة السنة المفروضة فيها الضريبة.-3

من المدونة العامة للضرائب  41مع مراعاة أحكام المادة -4
 تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة. المتعلقة بشروط

4-Sous réserve des dispositions de l’article 41 du 
CGI relatif aux conditions d’application du régime 
de la contribution professionnelle unique. 

° 6-باء- II-73الواجب التكميلي المنصوص عليه في المادة -5    
 من المدونة العامة للضرائب.

5-Droit complémentaire visé à l’article 73-II-B-6° 
du CGI. 
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 إيــصــــال بإيـــــداع

RECEPISSE DE DEPOT 
de la déclaration modèle     ADP150B-21I          نموذجاإلقرار  

 
 

 الضريــبة على الدخـــل
IMPOT SUR LE REVENU 

 
نظام المساهمة المهنية الموحدة –اإلقرار برقم األعمال   

Déclaration du chiffre d’affaires- 
Régime de la contribution professionnelle unique 

  
Du  /__/__/  /__/__/  /__/__/   من 
Au  /__/__/  /__/__/  /__/__/    إلى 

 
N° d’identification fiscale            /__/__/__/__/__/__/__/__/      رقم التعريف الضريبي  
 
N° CNI ou carte de séjour    /__/__/__/__/__/__/__/__/  رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة اإلقامة          
    

  Nom et prénom(s)الشخصياالسم العائلي و 
……………………………….……………...………………… 

 
 
------------Cadre réservé à l’administration إطار خاص باإلدارة          ------------- 
 
Numéro d’enregistrement …………………………   رقم التسجيـــل                  
                                                                                                                      
Date de dépôt   …………………….     تـاريخ اإليـــــداع                       
 

 
 

 
 

 خاتم اإلدارة

Cachet de l’administration 

Modèle n°ADP151B-21I   نموذج رقم 

   



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Du  /__/__/  /__/__/  /__/__/   من 
Au  /__/__/  /__/__/  /__/__/   إلى  

En cas d’option au versement trimestriel indiquer le 
trimestre objet du versement   /__/ 

 في حالة دفع ربع سنوي يجب تحديد 
 ربع السنة موضوع الدفع

 

IDENTITE DU CONTRIBUABLE هويـــة الخاضـــع للضريـــبة 

Nom et prénom  ……………………………………………………………………………………………………  االسم الشخصي والعائلي 

N° d'identification fiscale   ………………………………………… رقم التعريف الضريبي 

N° CNI ou carte de séjour       ………………………………………… رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة اإلقامة 

Montant à verser   حساب المبلغ الواجب دفعه  

 مبلغ الواجبات األصلية
Montant des droits en principal 

 ذعيرة بنسبة
Pénalité de 

5% ou  (1)  %10 أو 

زيادات عن التأخير 
 بنسبة

Majoration de 
retard de 

5% et  (1) %0,5 و 

 المجموع 
 )مجبور إلى الدرهم األعلى(
Total 
(arrondi au DH 
supérieur) 

Montant de l’impôt 
correspondant au revenu 
professionnel 

مبلغ الضريبة المتعلق 
 بالدخل المهني

………………… 
   

Droit complémentaire            واجب تكميلي ………………… 

Contribution professionnelle 
unique 

 ………………… المساهمة المهنية الموحدة
………………
…… 

…………………
… 

…………………… 

 

A……………………… و حرر ب   le ……………………    بتاريخ               Signature      توقيع                        
 

CADRE RESERVE A LA RECETTE DE L’ADMINISTRATION FISCALE      إطار يمأل من طرف قباضة إدارة الضرائب 

 مبلغ الواجبات األصلية
Montant des droits en principal 

 ذعيرة بنسبة
Pénalité de 

5% ou  10 أو%   

 زيادات عن التأخير بنسبة
Majoration de retard de 

5% et  0,5 و%  

 المجموع 
 )مجبور إلى الدرهم األعلى(
Total 
(arrondi au DH supérieur) 

Montant de l’impôt 
correspondant au revenu 
professionnel 

مبلغ الضريبة المتعلق 
 بالدخل المهني

………………… 
   

Droit complémentaire            واجب تكميلي ………………… 

Contribution professionnelle 
unique 

 ………………… المساهمة المهنية الموحدة
………………
…… 

…………………
… 

…………………… 

Total (en toutes lettres)  

……………………………………………………………………………………………
……………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 

 المجموع )باألحرف(

RAF de ...........................................................                            قباضة إدارة الضرائب ب Cachet et signature  خاتم و إمضاء  

Quittance n°   ……………………      وصل رقم   

Date de versement …………………………. تاريخ الدفع    

Modèle RSP150B-21I نموذج 

 IMPOT SUR LE REVENU        يبة عىل الدخل  الضر
CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE UNIQUE   المساهمة المهنية الموحدة 

 BORDEREAU - AVIS DE VERSEMENT       ورقة الدفع   

Article 173-I du C.G.I.   
ائب  I -173 ةالماد  من المدونة العامة للضر

 
 

1) En cas de versement hors délai, il est appliqué :  
- une pénalité de 10%, ramenée à 5% si le délai de retard ne dépasse pas 30 
jours.  
- et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,5% par mois 
ou fraction de mois supplémentaire (article 208 du CGI). 

ي حالة األداء بعد انرصام األجل تطبق:  (1
 ف 
ة نسبتها  -     ي حالة أداء الواجبات المستحقة داخل أجل  5%تخفض إىل  10%ذعير

ف 
؛30ال يتعدى ثالثير  )  ( يوما من التأخير

عن كل شهر أو جزء شهر  0.5%الشهر األول من التأخير وعن  5%وزيادة قدرها  -      
ي )المادة 

ائب(.  208إضاف   من المدونة العامة للرص 
 

 
 

 



 

  

 

                           
 
 
 
 
 

 
Date de cession ou de cessation d’activité …………………….. تاريخ التفويت أو االنقطاع عن مزاولة النشاط 

 
IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE    هويـــة الخاضـــع للضريـــبة 

N° d'identification fiscale ………………………………………….. رقم التعريف الضريبي 
N° CNI ou carte de séjour  ………………………………………….. رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة اإلقامة 

Nom et prénom  
…………………...................................................................................................................
... 

 اإلسم العائلي والشخصي 

Adresse du domicile fiscal ou du principal établissement  عنوان الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية 
…………………............................................................................................................................................................................... 
Ville ..................................................................... المدينة 

PLUS VALUES ET INDEMNITES (2)    ( 2زائـد القيمة والتعويضات) 

 مبلغ التعويضات المقبوضة في مقابل االنقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل الزبناء
Indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice 
de la profession ou du transfert de la clientèle  

مجموع صافي زائد القيمة المحقق بمناسبة السحب أو التخلي للغير عن األموال المجسدة أو 
 ي(غير المجسدة المخصصة لمزاولة المهنة )باستثناء األراضي والمبان

Montant de la plus-value nette globale réalisée à l’occasion du 
retrait ou de la cession des biens corporels et incorporels affectés 
à l’exercice de la profession (Terrains et constructions exclus)  

 رقم جدول الرسم المهني
Identifiant taxe 
professionnelle 

Nature   بصورة 
 المبلغ

Montant 

رقم جدول الرسم 
 المهني

Identifiant taxe 
professionnelle 

 سحب
Retrait 

 تفويت
Cession 

 المبلغ
Montant 

  كلية
Totale 

 جزئية
Partielle 

        

        

        

        

Total      المجموع  Total      المجموع  

CALCUL DE L’IMPOT حساب الضريبة 

 زائد القيمة والتعويضات الصافية
Plus-value et indemnités nettes 

A 

 السعر
Taux 
(20%) 

B 

 مبلغ الضريبة على الدخل
Montant de l’I.R 

C= A x B 

   

 
 

 
 

1-La présente déclaration doit être déposée par procédé électronique 
ou remise au Receveur de l’administration fiscale dans un délai de 45 
jours à compter de la date de cession de tout ou partie de l’entreprise 
ou de la clientèle ou de cessation de l’activité.  

يجب اإلدالء بهذا اإلقرار بطريقة إلكترونية أو تسليمه لقابض إدارة الضرائب -1
( يوما يبتدئ من تاريخ التفويت الجزئي أو الكلي 45داخل أجل خمسة وأربعين )

 .للمنشأة أو الزبناء أو االنقطاع عن مزاولة النشاط

2-Joindre les pièces justificatives relatives au prix de cessions et 
d’acquisitions des biens cédés.  

 .يجب إرفاق األوراق المثبتة المتعلقة بثمن تفويت وتملك األموال المفوتة-2

 

 

Modèle ADP160B-21I نموذج 

 DR, DIP ou DP    اإلقليميةالمديرية الجهوية أو  
…………………………………………………………. 
Subdivision                                  التقسيمة 
…………………………………………………………. 

 إطار مخصص لإلدارة

Cadre réservé à l’administration 

 

Date de dépôt   .......................... تاريخ  

 اإليداع 

N° de dépôt     .............................  رقم اإليداع 

 المساهمة المهنية الموحدة
  (1)والتعويضاتإقرار زائد القيمة 

CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE UNIQUE «CPU» 

DECLARATION DES PLUS-VALUES ET INDEMNITES (1)  
ائبمرات  ثالث المكررة 82المادة   من المدونة العامة للضر

Article 82 quater du code général des impôts « CGI »  
 

 
 

 

A………..…………………………… و حرر ب   
  le ……………………….……..  بتاري    خ  

Signature  إمضاء    
 



 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

بإيـــــداعإيــصــــال   
RECEPISSE DE DEPOT 

de la déclaration modèle     ADP160B-21I          نموذجاإلقرار  
 
 

 الضريــبة على الدخـــل
IMPOT SUR LE REVENU 

 
 المساهمة المهنية الموحدة

 إقرار زائد القيمة والتعويضات
CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE UNIQUE 

DECLARATION DES PLUS-VALUES ET INDEMNITES 
 

Date de cession ou de cessation d’activité ………………………..   تاريخ التفويت أو االنقطاع عن مزاولة النشاط 

 
N° d’identification fiscale            /__/__/__/__/__/__/__/__/      رقم التعريف الضريبي  
 
 
N° CNI ou carte de séjour    /__/__/__/__/__/__/__/__/  رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة اإلقامة          

 
   Nom et prénom(s)…………………...…………….……………………االسم العائلي و الشخصي

 
 
------------Cadre réservé à l’administration إطار خاص باإلدارة          ------------- 
 
Numéro d’enregistrement …………………………   رقم التسجيـــل                  
                                                                                                                      
Date de dépôt   …………………….     تـاريخ اإليـــــداع                       
 
Nombre de pièces justificatives  ………….  عدد الوثائــق المثبتــة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتم اإلدارة

Cachet de l’administration 

Modèle n°ADP161B-21I   نموذج رقم 

 
 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
Date de cession ou de cessation d’activité  ……………………..  االنقطاع عن مزاولة النشاطتاريخ التفويت أو  
 

IDENTITE DU CONTRIBUABLE هويـــة الخاضـــع للضريـــبة 

Nom et prénom    اإلسم الشخصي والعائلي 
…………………………………….…….…………………………………….…….…………………………………….…….………
…………………………….……. 

N° d'identification fiscale   …………………………………….……. الضريبي رقم التعريف  

N° CNI ou carte de séjour       …………………………………….……. 
 رقم البطاقة الوطنية للتعريف

  أو بطاقة اإلقامة

Montant à verser   حساب المبلغ الواجب دفعه  

Montant des plus-values et indemnités   ………………..…………… مبلغ زائد القيمة والتعويضات 

األصليةمبلغ الواجبات   
Montant des droits en principal 

بنسبة ةزياد  
Majoration de 
5% ou 15% (1) 

 ذعيرة بنسبة
Pénalité de 

5% ou  (2)  %10 أو 

 زيادات عن التأخير بنسبة
Majoration de retard de 

5% et  (2) %0,5 و 

 المجموع
 )مجبور إلى الدرهم األعلى(

Total 
(arrondi au DH 

supérieur) 

…………………………… ………………… ………………… …………………… …………………… 

  
A…………………..………… و حرر ب   le ………….…….……..    بتاريخ                                                            Signature      توقيع        
 

CADRE RESERVE A LA RECETTE DE L’ADMINISTRATION 
FISCALE      

 إطار يمأل من طرف قباضة إدارة الضرائب

 مبلغ الواجبات األصلية
Montant des droits en principal 

بنسبة ةزياد  
Majoration de 
5% ou 15% 

 ذعيرة بنسبة
Pénalité de 

5% ou 10 أو% 

 زيادات عن التأخير بنسبة
Majorations de retard de 

5% et 0,5 و% 

 المجموع
Total 

…………………………… ………………… ……………… ………………………… ………………………… 

Total (en toutes 
lettres)  

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 المجموع )باألحرف(

RAF de ...........................................................                           ب  قباضة إدارة الضرائب Cachet et signature  خاتم و إمضاء  
Quittance n°   ……………………      وصل رقم   
Date de versement …………………………. تاريخ الدفع   
  

 

 

Modèle RSP160B-21I نموذج 

 IMPOT SUR LE REVENU        يبة عىل ال دخلالضر  
CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE UNIQUE    الموحدةالمساهمة المهنية  

PLUS-VALUES ET INDEMNITES      والتعويضاتزائد القيمة  
BORDEREAU - AVIS DE VERSEMENT       ورقة الدفع   

Article 173-I du C.G.I. 
ائب  I -173 ةالماد  من المدونة العامة للضر

 
 

1)  Lorsque le retard de dépôt de la déclaration ne dépasse pas 30 jours, le taux de 
la majoration est de 5%. Au-delà de ce délai, le taux de la majoration est de 15% 
(article 184 du CGI).  

. 5( يوما تطبق زيادة قدرها %30عندما ال يتجاوز التأخير في إيداع اإلقرار ثالثين )( 1

العامة من المدونة  184)المادة  15%بعد انقضاء هذه المدة تطبق زيادة قدرها 

 .(للضرائب

2) En cas de versement hors délai, il est appliqué :  
- une pénalité de 10%, ramenée à 5% si le délai de retard ne dépasse pas 30 
jours.  
- et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,5% par mois 
ou fraction de mois supplémentaire (article 208 du CGI). 

ي حالة األداء بعد انرصام األجل  (2
 :  تطبقف 

ة نسبتها  - ي حالة أداء الواجبات المستحقة داخل أجل ال  5%تخفض إىل  10%ذعير
ف 

 ؛( يوما من التأخير 30يتعدى ثالثير  )
ي  0.5%عن الشهر األول من التأخير و 5%وزيادة قدرها  - 

عن كل شهر أو جزء شهر إضاف 
ائب(. من  208)المادة   المدونة العامة للرص 

 

 
 

 


