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صحفي بالغ  

6102أكتوبر ... الرباط،   

 

 إطالق خدمات إلكترونية جديدة

لّدفع عبر قنوات متعددةالحساب الضريبي، البحث على الشركات وا  

 
أوراش تسهيل وتبسيط إلاجراءات وتزّود مجموعة ( DGI)تتابع املديرية العامة للضرائب وفاء منها اللتزاماتها، 

 : بإطالق ثالث منتجات جديدة إلالكترونيةالخدمات 

  خدماتSIMPL للحساب الضريبي، 

  خدماتSIMPL ،للبحث على الشركات 

 الدفع عبر قنوات متعددة ملجموع الضرائب والرسوم. 

ن خدمات 
ّ
مك

ُ
بّينة من من أن يكونوا على  SIMPLللحساب الضريبي املنخرطين في الخدمات إلالكترونية  SIMPLت

في الوقت الحقيقي، الاطالع على مجموع البيانات املتعلقة بوضعيتهم  -عبر حسابهم–ُيمكُن لهؤالء . وضعيتهم الضريبية

 .إلخ..، التسديدات وألاموال املسترّدة، والباقي املستحقخاصة إلاقرارات

تّم تصميم هذه الخدمة لتعزيز . تبقى رهن إشارة مجموع دافعي الضرائبللبحث على الشركات  SIMPLخدمة  أّن كما 

توفر شركة من  من التأكدكل شخص رغب في ذلك مة املعامالت بين الشركات، وتمكين الشفافية والحفاظ على سال 

ركة ملعلومات الخاصة بالشعلى رقم التعريف الخاص بها لدى املديرية العامة للضرائب والحصول على بعض اما 

 .املعنية ووضعيتها

إمكانية الدفع عبر على توفير املديرية العامة للضرائب  عملتففي حالة الضريبة على السيارات، وعالوة على ذلك، 

 .والرسوم قنوات متعّددة لجميع أنواع الضرائب

 :وسيلة الدفع املالئمة لهم حسب حالتهم ووضعيتهم ُيمكُن لدافعي الضرائب آلان اختيار 

  لكترونية للمديرية العامة للضرائبإلاالدفع عبر الاقتطاع البنكي على البوابة. 

 الدفع ببطاقة التأمين. 

  الوكاالت، نقاط البيع، أجهزة الصرف آلالي، الدفع )الّدفع املباشر لدى البنوك وُمقّدمي خدمات الدفع

 (.إلالكتروني، الدفع عبر الهاتف النقال

 هذه الخدمات 
ُ

ضاف
ُ
 : املتوفرة من قبل SAMPL إلالكترونية إلى مجموعة خدماتت

 SIMPL-TVA  

 SIMPL-IS  

 SIMPL-IR  

  شهاداتSIMPL :بيان رقم املعامالت ووصل التعريف الضريبي. 
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يناير من  1العمل بها ابتداء من  شرُع فيفي إطار تعميم تبسيط إلاجراءات التي سيُ انتشار الخدمات إلالكترونية  دخُل ي

 في املجال الضريبي استخدام إلاجراءات إلالكترونية  اللجوء إلى ، وهو التاريخ الذي سيكون فيه7112عام 
ً
 إلزاميا

ً
أمرا

 .جميع الشركات، باستثناء دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافيعلى 

 طبيعيينوبالتالي، فإّن جميع ا
ً
أو معنويين ومهما بلغ رقم أعمالهم، يجب أن يودُعوا لدى  لشركات سواء كانوا أشخاصا

إلالكترونية وكذا أن يلجأوا إلى الدفع إلالكتروني  إلاقرارات -عن طريق الوسائل إلالكترونية–املديرية العامة للضرائب 

 الذي تّم تحديده فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة املضافة، وذلك

 ألحكام املدونة العامة للضرائب
ً
ة قد والدفوعات إلالكتروني عدم الالتزام باإلقراراتكما تجدُر إلاشارة إلى أن . وفقا

 .ُيعّرض الشركات لعقوبات

ن الشركات من ال
ّ
في أفضل الظروف وتقوم  SAMPLإلى الخدمات إلالكترونية  ولوجومن جهة أخرى، لكي تتمك

البوابة إلالكترونية للمديرية العامة للضرائب على املوقع الكتابي في  تسجيلبواجباتها على أكمل وجه، يتوّجُب عليها ال

  www.tax.gov.ma: إلالكتروني التالي

 .مع نظام املعلومات الخاص باملديرية العامة للضرائبكما يتوّجب عليها التأكد املسبق من توافق وسائلها إلالكترونية 

 : تضُع املديرية العاّمة للضرائب رهن إشارة الجميع مختلف القنوات للمساعدة في عملية الانخراط

  املنشور على البوابة إلالكترونية إلالكتروني وألاداء إلالكتروني قرار إلادليل:www.tax.gov.ma     

 27 37 27 37 05: الهاتفية للمديرية العامة للضرائب مركز املعلومات 

 البريد إلالكتروني:  simpl@tax.gov.ma  

 

 ،التي تؤكد علىSAMPLمن دافعي الضرائب في الخدمات إلالكترونية .... ، انخرط 7112شتنبر  01بتاريخ 

 

هو بالتأكيد تعبير عن تعزيز عالقات مبنية على الثقة لتزام في هذه العملية إلى جانب املديرية العامة للضرائب إن الا

 .واملستخدمين الضرائبإدارة والشراكة والشفافية بين 
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