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النظام الجبائي
للمقاول الذاتي

وج ــود إط ــار قانون ــي وجبائ ــي يخ ــص المقاولي ــن الذاتيي ــن
الهـــدف منـــه تقليـــص األنشـــطة المزاولـــة فـــي القطـــاع
الغيرمهيـــكل وتنميـــة الـــروح المقاوالتيـــة وكـــذا تســـهيل
ول ــوج الش ــباب لس ــوق الش ــغل وذل ــك عب ــر العم ــل الح ــر.

النظ ــام الجبا ئ ــي للمق ــاول الذا ت ــي

◆مــن هــو المقــاول الذاتي؟
يســـتطيع الحصـــول علـــى صفـــة المقـــاول الذاتـــي كل
شـــخص طبيعـــي يـــزاول نشـــاطا مهنيـــا بصـــورة فرديـــة.
غيـــر أن فـــي إمـــكان الخاضعيـــن للضريبـــة الذيـــن
يزاولـــون نشـــاطهم بصفـــة فرديـــة أو فـــي إطـــار شـــركة
فعليـــة أن يختـــاروا نظـــام المقـــاول الذاتـــي.
هام
✓ال تمن ــح صف ــة المق ــاول الذات ــي لألش ــخاص الطبيعيي ــن
أو الذاتيي ــن الذي ــن يزاول ــون نش ــاطا خاضع ــا للرس ــم
المهنـــي ،ومـــن ثمـــة يجـــب علـــى هـــذه الفئـــة عنـــد
اختيـــار االنخـــراط فـــي النظـــام المذكـــور وقبـــل
التســـجيل بالســـجل الوطنـــي للمقـــاول الذاتـــي القيـــام
باإلجـــراءات اإلداريـــة الالزمـــة إلنهـــاء النشـــاط
الســـابق.

◆مــن هــم المهنيــون المســتثنون مــن االســتفادة
مــن نظــام المقــاول الذاتــي؟
يســـتثنى مـــن االســـتفادة مـــن نظـــام المقـــاول الذاتـــي،
الخاضعـــون للضريبـــة المزاولـــون لبعـــض المهـــن أو
األنشـــطة أو مقدمـــي الخدمـــات التاليـــة:
•أرباب الفنادق

•تجار مستوردون

•المهندســون المعماريون

•الخبراء المحاســبون

•األعوان القضائيون

•المســاحون القائسون

•أرباب مؤسســات التأمين

•مســتغلو مؤسسات تعليم
سياقة السيارات

•المحامون

•األطباء

•مقاولــون في الطباعة

•مســتغلو القاعات

•الكتبيون
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•الصيارفة

السينمائية
•الموثقون

•المجزئون والمســتثمرون
العقاريون

•مســتغلو المصحات

•مؤجــرو الطائرات أو
الطائرات المروحية

•مقدمو خدمات مرتبطة
بتنظيم الحفالت
واالستقباالت

•الجراحون

• جراحو األسنان

•مس ــتغلو مختبرات التحاليل
ا لطبية

•مراقبو الحسابات

•الصيادلة

•تجار بالوكاالت

•مســتغلو مدارس التعليم
الخاصة

•المتاجــرون في العقارات
•تجــار في البضائع
بالعمولة

•المنظاريــون وبائعو
النظارات

•تجــار التفصيل في الذهب
والحلي والمجوهرات

•المساحون
•األطبــاء المتخصصون في
التشــخيص باألشعة

•المحاسبون
•تجــار الجملة في الذهب
والحلي والمجوهرات

•المقاولــون في األعمال
الطبوغرافية

•بائعو التبغ

•مســيرو مكتب دراسات

•تجار مصدرون

•معشرو الجمارك

•الناشرون

•البياطرة
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◆مــا هــي شــروط االســتفادة مــن نظــام المقــاول
الذاتــي؟
يتـــم اختيـــار الخضـــوع لنظـــام المقـــاول الذاتـــي وفقـــا
للشـــروط التاليـــة:
•أال يتجـــاوز رقـــم األعمـــال الســـنوي المحصـــل عليـــه
خـــال ســـنتين متتاليتيـــن:
 500.000درهـــم إذا كان النشـــاط الـــذي يمارســـهالشـــخص ينـــدرج ضمـــن األنشـــطة الصناعيـــة أو
التجاريـــة أو الحرفيـــة؛
 200.000دره ــم بالنس ــبة لألنش ــطة الت ــي تن ــدرجف ــي إط ــار تقدي ــم الخدم ــات.
•أن ينخـــرط فـــي نظـــام الضمـــان االجتماعـــي
المنص ــوص علي ــه وه ــو الصن ــدوق الوطن ــي للضم ــان
االجتماعـــي طبقـــا للتشـــريعات الجـــاري بهـــا العمـــل.

◆الواج ــب التكميل ــي الخ ــاص بالتغطي ــة الصحي ــة
للمق ــاول الذات ــي ؟
• يحتســب الواجــب التكميلــي وفق الجدول التالي :
شريحة الواجبات السنوية
( بالدرهم )
أقل من 500
من  500إلى 1000
من  1001إلى 2500
من  2501إلى 5000
من  5001إلى 10000
من  10001إلى 25000
من  25001إلى 50000
ما فوق 50000

مبلغ الواجبات التكميلية
ربع السنوية
( بالدرهم )

مبلغ الواجبات التكميلية
السنوية
( بالدرهم )

300
390
570
720
1050
1500
2250
3600

1 200
1 560
2 280
2880
4200
6000
9000
14000
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◆ماهــي القواعــد المنظمــة الختيــار نظــام المقــاول
الذاتي؟
يظ ــل اختي ــار نظ ــام المق ــاول الذات ــي س ــاري المفع ــول م ــا
دام رقـــم األعمـــال المحصـــل عليـــه لـــم يتجـــاوز طـــوال
ســـنتين متتاليتيـــن حـــدود  500.000درهـــم و200.000
درهـــم حســـب النشـــاط المـــراد مزاولتـــه.
هام
✓فـــي حالـــة العكـــس ،يطبـــق نظـــام النتيجـــة الصافيـــة
الحقيقيـــة بالنســـبة للدخـــول المهنيـــة المحققـــة ابتـــداء
م ــن فات ــح يناي ــر م ــن الس ــنة الموالي ــة للس ــنتين اللتي ــن
وقـــع خاللهمـــا تجـــاوز الحـــدود اآلنفـــة الذكـــر ،إال
إذا عبـــر المقـــاول الذاتـــي عـــن اختيـــاره الخضـــوع
لنظـــام النتيجـــة الصافيـــة المبســـطة أو نظـــام
المس ــاهمة المهني ــة الموح ــدة ،وف ــق الش ــروط الش ــكلية
وفـــي اآلجـــال المنصـــوص عليهـــا بالمدونـــة العامـــة
للضرائـــب وفـــي هـــذه الحالـــة ،ال يمكـــن للخاضـــع
للضريبـــة االســـتفادة مـــن نظـــام المقـــاول الذاتـــي.
اختيـــار نظـــام المقـــاول الذاتـــي مـــن طـــرف الخاضعيـــن
للضريب ــة ،والذي ــن يس ــري عل ــى مهنه ــم أو أنش ــطتهم ف ــي
آن واحـــد حـــدان مـــن حـــدود أرقـــام األعمــــال المقـــررة
فيمــا يتعلـــق بالنظـــام الــذي اختـــاروه ،ال يكــون مقبــوال إال:
•إذا لـــم يتجـــاوز رقـــم األعمـــال المحصـــل عليـــه فـــي
مزاولــة كل مهنــة مــن المهــن أو نشــاط مــن النشــاطات
الت ــي يقوم ــون به ــا ،الح ــد المق ــرر ل ــكل منه ــا؛
•أو إذا ل ــم يتج ــاوز مجم ــوع رق ــم األعم ــال المحص ــل
علي ــه ف ــي ممارس ــة المه ــن أو األنش ــطة .المذك ــورة
الحـــد المقـــرر للمهنـــة أو النشـــاط المـــزاول بصفـــة
رئيس ــية.
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◆ماه ــي االمتي ــازات الجبائي ــة الت ــي يس ــتفيد منه ــا
المق ــاول الذات ــي؟
يخض ــع األش ــخاص الطبيعي ــون الذي ــن يزاول ــون نش ــاطا
مهني ــا بص ــورة فردي ــة (مقاولي ــن ذاتيي ــن) للضريب ــة عل ــى
الدخـــل بتطبيـــق األســـعار التاليـــة علـــى رقـــم االعمـــال
الســـنوي المحصـــل عليـــه مـــن نظـــام جبائـــي خـــاص
ومحفـــز يتمثـــل فـــي:
الضريبــة على الدخل:
• %0,5عل ــى رق ــم األعم ــال المحص ــل علي ــه وال ــذي
ال يتج ــاوز  500.000دره ــم فيم ــا يتعل ــق باألنش ــطة
التجاري ــة والصناعي ــة الحرفي ــة؛
• % 1علـــى رقـــم األعمـــال المحصـــل عليـــه والـــذي
ال يتجـــاوز  200.000درهـــم فيمـــا يتعلـــق بمقدمـــي
الخدمـــات.
تبـــرئ االقتطاعـــات باألســـعار المشـــار اليهـــا أعـــاه مـــن
الضريبـــة علـــى الدخـــل
صافــي زائد القيمة:
يخضـــع صافـــي زائـــد القيمـــة الناتـــج عـــن تفويـــت أو
س ــحب األم ــوال المجس ــدة أو غي ــر المجس ــدة المخصص ــة
لالســـتغالل للضريبـــة عـــن طريـــق جـــدول الضرائـــب
وفـــق الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة I-40
م ــن المدون ــة العام ــة للضرائ ــب وحس ــب ج ــدول األس ــعار
المنصـــوص عليـــه بنفـــس المدونـــة.
الضريبــة علــى القيمة المضافة:
يبقـــى المقـــاول الذاتـــي خـــارج نطـــاق تطبيـــق الضريبـــة
علـــى القيمـــة المضافـــة بالنســـبة لألنشـــطة التـــي يزاولهـــا
بحك ــم أن رق ــم األعم ــال المنص ــوص علي ــه ضم ــن ش ــروط
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االســـتفادة ال يتجـــاوز ســـقف الخضـــوع لهـــذه الضريبـــة
والمحـــدد فـــي  500.000درهـــم.
الرســم المهني:
يعف ــى المق ــاول الذات ــي م ــن الرس ــم المهن ــي إعف ــاء كلي ــا
ولم ــدة خم ــس( )5س ــنوات تبت ــدئ م ــن س ــنة الش ــروع ف ــي
مزاول ــة النش ــاط.
ويطبـــق االعفـــاء المذكـــور كذلـــك عـــن نفـــس المـــدة علـــى
المبانــي واألراضــي كيفمــا كانــت طبيعتهــا والمبانــي اإلضافية
والمعـــدات واالدوات الجديـــدة المقتنـــاة خـــال االســـتغالل
بطريقـــة مباشـــرة أوعـــن طريـــق االئتمـــان اإليجـــاري.

◆ماه ــي االمتي ــازات األخ ــرى المخول ــة للمق ــاول
الذا ت ــي؟
•اإلعفــاء مــن إلزامية التقييد بالســجل التجاري؛
•اإلعفاء من اإلجراءات المحاســبية؛
• إمكاني ــة مزاول ــة نش ــاطه ف ــي مح ــل س ــكناه أو مح ــل
مـــن المحـــات التـــي تشـــغلها بصفـــة مشـــتركة عـــدة
مقـــاوالت ،وال يجـــوز ،فـــي أي حـــال مـــن األحـــوال،
الحج ــز عل ــى مح ــل الس ــكن الرئيس ــي للمق ــاول الذات ــي
بســـبب الديـــون المســـتحقة الباقيـــة بذمتـــه والمرتبطـــة
بالنشـــاط المذكـــور؛
•التغطيـــة الصحيـــة ابتـــداء مـــن تاريـــخ التســـجيل
بالســـجل الوطنـــي للمقـــاول الذاتـــي.
هام:
✓تطبـــق المقتضيـــات المتعلقـــة بـــكل مـــن المراقبـــة
والجـــزاءات والمنازعـــات والتقـــادم المنصـــوص
عليهـــا بالنســـبة للخاضعيـــن للضريبـــة المحـــددة
دخولهـــم المهنيـــة حســـب نظـــام المســـاهمة المهنيـــة
7
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الموح ــدة عل ــى الخاضعي ــن للضريب ــة الذي ــن اخت ــاروا
نظـــام المقـــاول الذاتـــي .

◆كيفي ــة التس ــجيل ف ــي الس ــجل الوطن ــي للمق ــاول
الذات ــي؟
للحصـــول علـــى صفـــة المقـــاول الذاتـــي ،يجـــب علـــى
األشـــخاص الطبيعييـــن:
•التوفر علــى عنوان إلكتروني؛
•مـــلء طلـــب التســـجيل ،والـــذي يـــوازي التصريـــح
بالتأســـيس ،بطريقـــة إلكترونيـــة عبـــر بوابـــة الســـجل
الوطنـــي للمقـــاول الذاتـــي ،مـــع إحـــداث حســـاب
مقـــاول ذاتـــي https://rn.ae.gov.ma؛
•س ــحب الطل ــب وإمض ــاؤه م ــن ط ــرف المعن ــي باألم ــر
وإيداعـــه لـــدى أحـــد شـــبابيك االبنـــاك الشـــريكة لبريـــد
المغ ــرب ،وه ــي الهي ــأة المكلف ــة بمهم ــة مس ــك الس ــجل
الوطنـــي للمقـــاول الذاتـــي وتيســـير العمليـــات المتعلقـــة
بــه ،مصحوبــا بصــورة شمســية للمعنــي باألمــر ونســخة
مـــن البطاقـــة الوطنيـــة للتعريـــف أو بطاقـــة اإلقامـــة
بالنســـبة لألجانـــب ،وذلـــك خـــال أجـــل ( )30ثالثيـــن
يومـــا ابتـــداء مـــن تاريـــخ إيـــداع الطلـــب إلكترونيـــا.

◆كي ــف يصب ــح المنخ ــرط مق ــاوال ذاتي ــا معرف ــا ل ــدى
المصال ــح الضريبي ــة؟
عندمـــا تتـــم عمليـــة التســـجيل بالســـجل الوطنـــي للمقـــاول
الذاتـــي بنجـــاح يصبـــح المنخـــرط حامـــا لصفـــة مقـــاول
ذاتـــي ومعرفـــا لـــدى المصالـــح الضريبيـــة عبـــر:
•رقـــم التعريـــف الموحـــد  ICEوالـــذي هـــو رقـــم
التســـجيل بالســـجل الوطنـــي للمقـــاول الذاتـــي؛
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•رقــم التعريف الجبائي؛
•رقم التعريف بالنســبة للرســم المهني.

◆ماه ــي الواجب ــات المتعلق ــة باإلق ــرارات الضريبي ــة
بالنس ــبة للمق ــاول الذات ــي؟
اإلقــرار برقم األعمال الخــاص بالمقاول الذاتي
يجـــب علـــى الخاضـــع للضريبـــة حســـب نظـــام المقـــاول
الذات ــي أن يص ــرح برق ــم األعم ــال المحص ــل علي ــه بش ــكل
ربـــع ســـنوي ( كل ثالثـــة أشـــهر) ،فـــي أو وفـــق مطبـــوع
نموذجـــي يعـــده بريـــد المغـــرب لهـــذا الغـــرض طبقـــا
للتشـــريع واألنظمـــة الجـــاري بهـــا العمـــل.
يجـــب أن ينجـــز التصريـــح واألداء بشـــكل ربـــع ســـنوي
لـــدى بريـــد المغـــرب قبـــل نهايـــة الشـــهر الموالـــي للربـــع
الـــذي تـــم خاللـــه تحصيـــل رقـــم األعمـــال.
اإلقــرار بالتوقــف أو التفويــت أو تغيير الشــكل القانون
يجـــب علـــى الخاضـــع للضريبـــة حســـب نظـــام المقـــاول
الذات ــي أن ي ــودع اإلق ــرار المش ــار إلي ــه أع ــاه ل ــدى بري ــد
المغـــرب طبقـــا للتشـــريع واألنظمـــة الجـــاري بهـــا العمـــل
بنفـــس الشـــروط المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة  150مـــن
المدونـــة العامـــة للضرائـــب.
اإلقــرار اإللكتروني من طــرف المقاول الذاتي
•يس ــتطيع الخاضع ــون للضريب ــة حس ــب نظ ــام المق ــاول
الذات ــي برس ــم دخوله ــم المهني ــة إي ــداع اإلق ــرار برق ــم
األعم ــال الخ ــاص به ــم بطريق ــة إلكتروني ــة ل ــدى بري ــد
المغ ــرب وتك ــون له ــذه اإلق ــرارات اإللكتروني ــة نف ــس
اآلثـــار القانونيـــة المتعلقـــة باإلقـــرارات المنصـــوص
عليه ــا بالمدون ــة العام ــة للضرائ ــب.
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• يجـــوز للخاضعيـــن للضريبـــة المزاوليـــن لنشـــاط
كمقاوليـــن ذاتيـــن أن يـــؤدوا لـــدى بريـــد المغـــرب
بطريقـــة إلكترونيـــة أو بـــأي طريقـــة تقـــوم مقامهـــا
الدفعـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المدونـــة العامـــة
للضرائ ــب .وتك ــون له ــذه األداءات اإللكتروني ــة نف ــس
اآلثـــار القانونيـــة لـــأداءات المنصـــوص عليهـــا فـــي
هـــذه المدونـــة.

◆كي ــف يت ــم تحصي ــل الضرائ ــب بالنس ــبة للمق ــاول
الذا ت ــي؟
التحصيــل التلقائي
يتـــم دفـــع مبلـــغ الضريبـــة المســـتحق بالنســـبة للمقـــاول
الذاتـــي تلقائيـــا لـــدى بريـــد المغـــرب طبقـــا للتشـــريع
والقوانيـــن الجـــاري بهـــا العمـــل بشـــكل ربـــع ســـنوي (كل
ثالثـــة أشـــهر) ،أي قبـــل نهايـــة الشـــهر الموالـــي للربـــع
ال ــذي ت ــم خالل ــه تحصي ــل رق ــم األعم ــال .ويت ــم أداء مبل ــغ
الضريبـــة علـــى أســـاس اإلقـــرار المـــودع.

◆كيــف يتــم إنهــاء االســتفادة مــن نظــام المقــاول
الذاتــي؟
يت ــم التش ــطيب عل ــى المق ــاول الذات ــي م ــن الس ــجل الوطن ــي
للمق ــاول الذات ــي حس ــب الح ــاالت التالي ــة:
•بن ــاء عل ــى طل ــب م ــن المق ــاول الذات ــي ،يت ــم تحري ــره
له ــذا الغ ــرض وف ــق مطب ــوع نموذج ــي تع ــده اإلدارة
مرفوقـــا باإلقـــرار برقـــم األعمـــال ويـــودع لـــدى
إحـــدى الشـــبابيك التابعـــة لبريـــد المغـــرب وذلـــك
عندمـــا يتوقـــف عـــن مزاولـــة نشـــاطه المهنـــي أو
عندمـــا يفـــوت مقاولتـــه جزئيـــا أو كليـــا؛
•عنــد عــدم التصريــح برقــم األعمــال الســنوي أو التصريح
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بعــدم تحقيــق لرقــم أعمــال برســم ســنة مدنيــة باســتثناء
الســنة التــي تــم فيهــا تســجيله أو إعــادة تســجيله؛
•عن ــد تح ــول المقاول ــة إل ــى ش ــركة كيفم ــا كان ش ــكلها
القانونـــي؛
•ابتـــداء مـــن تاريـــخ التبليـــغ بنســـخة مـــن صـــدور
حكـــم قضائـــي يقتضـــي التشـــطيب علـــى المقـــاول
الذات ــي م ــن الس ــجل الوطن ــي لع ــدم احترام ــه للقواني ــن
المنصـــوص عليهـــا خـــال مزاولـــة نشـــاطه؛
• عن ــد ع ــدم أداء الضريب ــة واالش ــتراكات االجتماعي ــة
لم ــدة س ــنة مدني ــة؛
•عن ــد التصري ــح برق ــم أعم ــال يف ــوق الس ــقف المح ــدد
لمـــدة ســـنتين متتاليتيـــن.

◆م ــا ه ــي الهي ــأة المؤهل ــة إلص ــدار ش ــهادة
الوضعي ــة الجبائي ــة القانوني ــة؟
للحصـــول علـــى الشـــواهد الجبائيـــة وخاصـــة شـــهادة
الوضعيـــة الجبائيـــة القانونيـــة وهـــي الوثيقـــة الضروريـــة
للمش ــاركة ف ــي الصفق ــات العمومي ــة يج ــب عل ــى المق ــاول
الذاتــي الولــوج الــى  SIMPL-ATTESTATIONمــن
خـــال البوابـــة اإللكترونيـــة للمديريـــة العامـــة للضرائـــب
. www.tax.gov.ma
غي ــر أن ش ــهادة التش ــطيب م ــن الس ــجل الوطن ــي للمق ــاول
الذات ــي يت ــم الحص ــول عليه ــا م ــن ط ــرف بري ــد المغ ــرب.
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أهــم المراجــع القانونيــة
الظهي ــر ع ــدد  06-15-1بتاري ــخ  29ربي ــع الثان ــي 1436
( 19فبرايـــر  )2015الصـــادر بتنفيـــذه القانـــون
رق ــم  13-114المتعل ــق بنظ ــام المق ــاول الذات ــي (المنش ــور
بالجري ــدة الرس ــمية بتاري ــخ  12م ــارس )2015؛
المــادة  5مــن قانــون الماليــة رقــم  06-43للســنة الماليــة
 2007المحدثـــة بموجبـــه المدونـــة العامـــة للضرائـــب (
ظهيــر عــدد  232-06-1بتاريــخ  10دي الحجــة 1427
(  31دجنب ــر )2006؛
المــادة  ، I-32المــادة  42مكــررة ،المــادة  42مكــررة مرتيــن،
المــادة  ،5°-4°-43المــادة  ،II-44المــادة  III-73المــادة 82
مكـــررة  ،المـــادة  ،5°-184المـــادة  II-173المـــادة ،II-169
المـــادة  ،I-150المـــادة  ،V-148المـــادة  ،XI-145المـــادة
 221مكــررة  IIمــن المدونــة العامــة للضرائــب؛
المادة  I-6من القانون المالي لسنة .2015
المراسيم التطبيقية
المرســوم رقــم  263-15-2الصــادر فــي 10/04/2015
المحــدد لالئحــة المهــن المســتثناة مــن االســتفادة مــن نظــام
المقــاول الذاتــي
المرســوم رقــم  942-15-2الصــادر فــي 30/12/2015
المعــدل للمرســوم رقــم  263-15-2الصــادر فــي
 10/04/2015والمحــدد لالئحــة المهــن المســتثناة مــن
االســتفادة مــن نظــام المقــاول الذاتــي؛
المرســوم رقــم  2-15-257المتعلــق بتحديــد تكويــن وســير
اللجنــة الوطنيــة للمقــاول الذاتــي؛
المرســوم رقــم  258-15-2المتعلــق بكيفيــة التســجيل
بالســجل الوطنــي للمقــاول الذاتــي؛
القــرار الــوزاري رقــم  151809و 151810المتعلــق
بإعــداد طلبــات التســجيل وأشــكال اســتثمارات التســجيل.
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يعتبـــر هـــذا الدليـــل وثيقـــة مبســـطة وال يمكنـــه مـــن
حيـــث التطبيـــق أن يحـــل محـــل النصـــوص التشـــريعية
والتنظيميـــة وكـــذا المناشـــير والدوريـــات الجـــاري بهـــا
العمـــل.
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