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 المساهمٌ اِجتماعيٌ للتضامن المترتبٌ علٍ األرباح والدّخول

 

Avertissement 

 

 

 

 

 الباب األول: نطاق التطبيق

 يتحّمل المساهمٌ اِجتماعيٌ للتضامن المترتبٌ علٍ األرباح والّدخول: 

  داُم.الشركاتَ باستثناء تلك الُمعفاة من الضراُب علٍ الشركات بشكل 

 .ٌاألشخاص الذاتيين أصحاب الدّخول الموني 

  .األشخاص الذاتيين أصحاب دخول األجور والدخول المعتبرة فً حكموا 

 .ٌاألشخاص الذاتيين أصحاب الدخول العقاري 

 

 الباب الثانً: التصفيٌ

مليون  51يتجاوز مبلغى صافً األرباح للسنٌ الُمحاسبيٌ والذي يُعادل أو بالنسبٌ للشركات: تُحتسُب المساهمٌ علٍ 

 درهم. (15.000.000)

الُمكتسبٌ أو  َبالنسبٌ لألشخاص الذاتيين: تُحتسُب المساهمٌ علٍ الدّخل أو الدخول الصافيٌ من الضريبٌ من مصدر مغربً

 ( درهم.003333الُمحققٌ والتً يُعادل مبلغ دخلوا أو دخولوا ثّثماٌُ وستين ألف )

 

 الباب الثالث: األسعار

 الشركات: تُحتسب المساهمٌ حسب األسعار النسبيٌ التاليٌ: 

  

 ذعر المذاهمٌ مبلغ زافً األرباح )بالدرهم(

مليون 51مليون إلٍ أقل من  51من   0,5% 

مليون 15مليون إلٍ أقل من  51من   1% 

مليون 555مليون إلٍ أقل من  15من   1,5% 

 %2 مليون فما فوق 555من 

  

 األشخاص الذاتيين: تحتسب المساهمٌ حسب األسعار النسبيٌ التاليٌ: 

 

)بالدرهم( مبلغ الدخول الزافيٌ من الضريبٌ  ذعر المذاهمٌ 

 %2  600.000 إلٍ  360.000من

 %4  840.000 إلٍ 600.001 من 

 %6  840.000 ما زاد عن 
 

 

 تحذير

تلخص هذه الوثيقٌ بإيجاز شديد مقتضيات المدونٌ العامٌ للضراُب المتعلقٌ بالمساهمٌ اِجتماعيٌ للتضامن 

بوا العمل  المترتبٌ علٍ األرباح والدّخول. وهً ِ تحل بأي حال من األحوال محل القوانين واألنظمٌ الجاري

 ."()المتاحٌ علٍ صفحات هذه البوابٌ علٍ الموقع "التشريع والتنظيم الجباُيين
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 الباب الرابع: اإلقرار

يجُب علٍ الرركات أن تُودع لدى قابض إدارة الضراُب التابع لى مقرها اِجتماعً أو مؤذذتوا الرُيذيٌ بالمغرب إقرارًا محررًا  -

( أرور المواليٌ لتاريد اختتام كل ذنٌ 3يتضمن مبلغ الربح الزافً المزرح بى ومبلغ المذاهمٌ المطابق لىَ وذلك خّل الثّثٌ )

 ُمحاذبيٌ. 

 

األرخاص الذاتيين الذين يحزلون علٍ دخول مونيٌ أو دخول عقاريٌ أو عليوما معًا أن يُودعوا لدى قابض اإلدارة  يجُب علٍ -

علٍ أو وفق مطبوع نموذجً تُعده اإلدارةَ وذلك داخل  الضريبيٌ التابع لى موطنوم الضريبً أو مؤذذتوم الرُيذيٌَ إقرارًا محرراً 

 دار الجدول الُمتعلق باإلقرار الذنوي بمجموع الّدخل. ( يومًا ابتداء من تاريد إز05أجل )

   يجُب أن يتضمن هذا اإلقرار مبلغ الدخول الزافيٌ من الضريبٌ ومبلغ المذاهمٌ المطابقٌ لوا.

مفتش  يجُب علٍ الُمرغلين والمدينين باإليرادات الذين يدفعون أجورًا أو دُخوًِ معتبرة فً حكموا خاضعٌ للمذاهمٌَ أن يودعوا لدى -

الضراُب التابع لى موطنوم الضريبً أو مقرهم اِجتماعً أو مؤذذتوم الرُيذيٌ إقرارًا تُعدّه اإلدارة ُمتزامنًا مع اإلقرارات 

 المنزوص عليوا.

يجُب علٍ األرخاص الذاتيين الذين يحزلون علٍ إضافٌ علٍ أجرهم والدخول المعتبرة فً حكمى علٍ دخل مونً أو عقاري أو  -

أن يودعوا لدى قابض إدارة الضراُب التابع لى موطنوم الضريبً أو مؤذذتوم الرُيذيٌ إقرارًا وذلك داخل أجل أقزاه  َعاً عليوما م

 ( يومًا.05)

   يجُب أن يتضمن هذا اإلقرار مبلغ الدخول الزافيٌ من الضريبٌ ومبلغ المذاهمٌ المطابقٌ لوا.

 

 الباب الخامس: األداء

 

 تدفع تلقاُيًا مبلغ المذاهمٌ لدى قابض إدارة الضراُب التابع لى مقرها اِجتماعً متزامنًا مع إيداع اإلقرار.يجُب علٍ الرركات أن 

 بالنذبٌ لألرخاص الذاتيينَ يجب أن يودع مبلغ المذاهمٌ: 

رُيذيٌ داخل األجل بالنذبٌ للدخول المونيٌ والعقاريٌَ لدى قابض اإلدارة الضريبيٌ التابع لى موطنوم الضريبً أو مؤذذتوم ال -

 المحدد لإلقرار.

 بالنذبٌ لدخول األجور والدخول المعتبرة فً حكموا عن طريق الحجز فً المنبع الذي يبارره المرغلون والمدينون باإليراد. -

معاً  بالنذبٌ لألرخاص الذاتيين الذين يحزلون إضافٌ علٍ أجرهم والدخول المعتبرة فً حكمى علٍ دخل مونً أو عقاري أو عليوما -

متزامنًا مع إيداع اإلقرار لدى قابض إدارة الضراُب التابع لى موطنوم الضريبً أو مؤذذتوم الرُيذيٌَ مع مراعاة خزم مبلغ 

 المذاهمٌ المحجوز فً المنبع من طرف المرغل أو المدين باإليراد برذم دخول األجور والدخول المعتبرة فً حكموا.

 

 

 


