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نظام الربح  ، تم تعويض2021بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة و  الجبائيةفي إطار تبسيط المساطر 
 .بالمساهمة المهنية الموحدة، الضريبة على الدخل مجالفي المطبق الجزافي 

 
ح الجزافي لنظام الرب سابقا مهنيين الخاضعينلا نيمكت ،: من جهةينهدفلإحداث هذه المساهمة المهنية وقد تم 

ومن  ،موحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعيةأداء ضريبة  من
مين التأ لتغطيةللخدمات االجتماعية  هموج تكميلي تضمن لهم تغطية صحية من خالل واجب ،أخرى جهة 

 المرض.ن اإلجباري ع
 

 اإلقرار
 

اير وفق نظام الربح الجزافي قبل فاتح ين التي كانت دخولهم المهنية محددة يتعين على األشخاص الذاتيين
فاتح أبريل  قبل، وذلك اإلدارةأعدته وفق مطبوع نموذجي  أوإلكترونية  ، إيداع إقرار برقم األعمال بطريقة2021
الخاضعين للضريبة المعفيين سابقا من إيداع اإلقرار بمجموع الدخل في إطار  وتجدر اإلشارة إلى أن .2021

  .باإلدالء باإلقرار المتعلق برقم األعمالمن اآلن فصاعدا نظام الربح الجزافي، ملزمون 
 

 بالغ

 
2021قبل فاتح أبريل   

 إيداع اإلقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة 
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 المحقق بواسطة األداء عبر الهاتف النقال برسم السنوات عمالمبلغ رقم األ بأنومن جهة أخرى، يجدر التذكير 
األساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة  تحديد عند ال يؤخذ بعين االعتبار 2024إلى  2020من  ممتدةال
هاته نظام لخضوع لالستحقاق احدود رقم األعمال والشأن كذلك بخصوص المساهمة المهنية الموحدة ب

  .المساهمة
 

 شارةتضع المديرية العامة للضرائب رهن إوإعفاء المواطنين من التنقل إلى اإلدارة، وفي إطار تبسيط اإلجراءات 
من خالل  SIMPLعلى مستوى خدمات  مسبقاً  عبأإقرارًا مالخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة  الملزمين

، والذي يمكنهم اإلطالع عليه وتأكيده بكل بساطة من  www.tax.gov.maبوابتها اإللكترونية على العنوان 
 .للتعريفرقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية خالل إدخال 

 
 
 

 األداء
 

أو أداء أربع دفعات ربع  2021فاتح أبريل  الدفع التلقائي للمساهمة بأكملها قبلن: ايار خ ملزمينلليمنح 
 .2021ويونيو وشتنبر ودجنبرشهر مارس أ، وذلك قبل انصرام ويةسن
 

خالل آجال  تلقائيا بالكامل فهي تدفع، المساهمة المهنية الموحدة التي تطبق على زائد القيمة والتعويضاتأما 
 المتعلق بها. اتاإلقرار 

 
 

 اإلقرار واألداء اإللكترونيين
 

 :ومن أجل االطالع على هذا اإلقرار، يتعين على الملزم اتباع المراحل التالية
 " ؛SIMPL-CPU"  خدمة الضغط علىثم  لكتروني للمديرية العامة للضرائباإل الولوج إلى الموقع .1
 ؛يفللتعر " بإدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية SIMPL-CPU"االنخراط في خدمة  .2
 الملزم؛من اختيار  مرورالثم إدخال كلمة  العنوان اإللكتروني ورقم الهاتف، ةئتعب .3
 التي تم اختيارها من طرف الملزم مروروكلمة المن قبل النظام المعلوماتي  الممنوح لدخولرمز اإدخال  .4

 ؛ SIMPL-CPUللولوج إلى 
وي أو ربع سنالالدفع )االطالع على اإلقرار المعبأ مسبقا واختيار كيفية أداء المساهمة المهنية الموحدة  .5

 ؛المرض األساسي عن اإلجباري  التأمين نظام في رقم وتاريخ االنخراط إدخالو  (سنوي ال
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 أو عبر البطاقة البنكية باستعماللكتروني والقيام باألداء اإل SIMPL-CPUفي خانة إيداع اإلقرار  .6
 ؛قنوات الدفع المتعددة

شهر أقبل انصرام  SIMPL-CPUسنوية، يجب الولوج إلى الفي حالة اختيار األداء عبر الدفعات ربع 
أو  البطاقة البنكية باستعمالوالقيام باألداء اإللكتروني  2021 سنة ودجنبر منمارس ويونيو وشتنبر 

 عبر قنوات الدفع المتعددة.
 

 
ئب بوابة اإللكترونية للمديرية العامة للضراالوللمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على الدليل المنشور على 

خانة  « Législation et réglementation » فضاء، www.tax.gov.maالعنوان  من خالل
« Notes circulaires »  ثم« Autres notes circulaires » . 

 


