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الفھرس
مواد القانون

الجزء األول 
196 إلى1من  الضرائب المحصلة لحساب الدولة

الباب األول
134 إلى1من  الضریبة على الدخل اإلجمالي

8إلى 1من  ...........................................................................أحكام عامة : القسم األول 
7إلى 3من  .................................األشخاص الخاضعون للضریبة  :  القسم الفرعي األول 

8 ...............................................مكان فرض الضریبة : القسم الفرعي الثاني 
98إلى 9من  ...........................................................الدخل الخاضع للضریبة : القسم الثاني 
10و 9 ..........    ......................تعریف الدخل الخاضع للضریبة  :  القسم الفرعي األول 
84إلى 11من  تحدید المداخیل أو األرباح الصافیة  لمختلف أصناف : القسم الفرعي الثاني 

...................................................................................................الدخل
مكرر21إلى 11من  ...............................................................................األرباح المھنیة : أوال

12و 11 ...........................................................................تعریف األرباح المھنیة . أ
13 ........................................................................................اإلعفاءات . ب
14 ............................................................تحدید األرباح الخاضعة للضریبة  . ج

مكرر21إلى 15من  ................................................................تحدید الربح الخاضع للضریبة  . د
16و 15 ...................................)......ملغى(فرض الضریبة حسب النظام الجزافي  .1

20إلى 17من  .....................................................لحقیقيفرض الضریبة حسب النظام ا.2
2مكرر20مكرر إلى 20من  ........................)....................ملغى(فرض الضریبة حسب النظام المبسط .3

مكرر21و 21 ....................................................................................التخفیضات .4
مكرر34إلى 22من  ....................................................................ثانیا أرباح المھن غیر التجاریة 

22 ...........................................................تعریف األرباح الخاضعة للضریبة  . أ
25إلى 23من  ...........................................................حدید األرباح الخاضعة للضریبة  ت. ب

مكرر34إلى 26من  ............................................................................نظام فرض الضریبة . ج
29من إلى 27 .....................................................................نظام التصریح المراقب. 1

31و 30 ....................................)..........................ملغى(نظام التقدیر اإلداري . 2
32 ................................................................................أحكام مشتركة. 3

مكرر34إلى 33من  ....................................اقتطاع الضریبة على الدخل اإلجمالي من المصدر. 4
41إلى 35من   ............................................................................اإلیرادات الفالحیة: ثالثا 

36و 35 ........................................................................تعریف اإلیرادات الفالحیة.أ
41إلى 37من  ................      ..................)..........................ملغى(تحدید اإلیرادات الفالحیة  .ب
44إلى 42من  ..…………ة و غیر المبنيالمداخیل العقاریة الناتجة عن إیجار األمالك المبنی: رابعا
مكرر42و42 ...........................................................................تعریف الریوع العقاریة. أ

43 ......................).................................ملغى(تحدید الدخل الخاضع للضریبة. ب
44 .........................................................................................االلتزامات. ج

65إلى 45من  ...........................................................ریوع رؤوس األموال المنقولة: خامسا
54إلى 45من  ..................................ریوع األسھم أو حصص الشركة و اإلیرادات المماثلة لھا. أ
51إلى 46من  ..................................................................تعریف المداخیل الموزعة . 1

52 .....................................................................تقدیر المداخیل الموزعة. 2
53 .....................................................................................ت االلتزاما. 3
54 .....................................اقتطاع الضریبة على الدخل اإلجمالي من المصدر. 4

65إلى 55من  .........................................................إیرادات الدیون و الودائع و الكفاالت. ب
55 ...................................................تعریف اإلیرادات الخاضعة للضریبة.1
56 ...........................)...................................................ملغى(إعفاءات . 2
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57 ...........................................................................الحدث المنشئ للضریبة. 3
58 ...................................................................تحدید الدخل الخاضع للضریبة. 4
59 ..................................................................التزامات المستفیدین من الفوائد. 5

61و 60 ..........................................اقتطاع الضریبة على الدخل اإلجمالي من المصدر. 6
63و 62 ...................................)..................................ملغى(االسترجاع –التقادم . 7
65و 64 ......................................................................................التزامات الغیر. 8

76إلى 66من  ..............................................المرتبات و األجور و المنح و الریوع العمریة: سادسا
68إلى 66من  ...........................................................تعریف المداخیل الخاضعة للضریبة  .أ
73إلى 69من  ....................................................................تحدید الدخل الخاضع للضریبة.ب

74 ..............................................................................طریقة تحصیل الضریبة. ج
76و 75 ..........................................................التزامات المستخدمین و المدینین بالراتب. د

مكرر80إلى 77من  فوائض القیمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة و غیر المبنیة: سابعا
77 ...........................................................................................مجال التطبیق.أ

79و78 .………………………………………:تحدید فائض القیمة الخاضع للضریبة.ب
مكرر80و 80 ................................................وجوب تحصیل و دفع المبالغ الخاضعة للضریبة. ج
84إلى 81من  ..................................................حكام المشتركة بین مختلف أصناف الدخلاأل: ثامنا

81 ...................فوائض القیمة المحققة في نطاق نشاط تجاري أو حرفي أو فالحي أو حر.أ
82 .......................................................عدم خصم الضریبة على الدخل اإلجمالي.ب
83 ..........................................................التزامات المنتجین و الحرفیین و التجار. ج
84 ………)ملغى(المكلفون بالضریبة المتوفرون على مداخیل مھنیة من أصناف مختلفة . د

98إلى 85من  .................................................................الدخل اإلجمالي: القسم الفرعي الثالث
91إلى 85من  ..........................................................................الدخل الخاضع للضریبة: أوال

92
الدخل الخاضع للضریبة بالنسبة لألجانب و األشخاص الذین یوجد مقرھم الجبائي : ثانیا

.....................................................................................................بالجزائر

95إلى 93من 
جبائي الدخل الخاضع للضریبة بالنسبة لألجانب و األشخاص الذین ال یوجد مقرھم ال: ثالثا

.………………………………………………………………………بالجزائر
96 ........................................................اكتساب مسكن في الجزائردخل سنة :  رابعا
97 ......…………مداخیل سنة تحویل مكان اإلقامة إلى الخارج أو مغادرة الجزائر: خامسا
98 ..........التقدیر الجزافي األدنى للدخل الذي تفرض علیھ الضریبة حسب طریقة المعیشة: سادسا

103إلى 99من  ...........................................................تصریحات المكلفین بالضریبة: القسم الثالث
مكرر107إلى 104من  ............................................................................حساب الضریبة: القسم الرابع

104 ..............................................................................یقالمعدالت القابلة للتطب.أ
مكرر107إلى 105من  ....................................................................خصم االقتطاعات من المصدر.ب

130إلى 108من  ...............................ي من المصدراقتطاع الضریبة على الدخل اإلجمال: القسم الخامس
117إلى 108من  .........................................33االقتطاع من  المداخیل المنصوص علیھا في المادة .أ

120إلى 118من 
االقتطاع من  المصدر الذي تخضع لھ األتعاب المدفوعة للمحامین من قبل الدولة و الجماعات .ب

...... .…………………)ملغى(ة و الھیئات العمومیة و المؤسسات المحلی
127إلى 121من  .............................االقتطاع الذي تخضع لھ ریوع رؤوس األموال المنقولة الموزعة.ج

122و 121 ..............................................................................ریوع القیم المنقولة.1
127إلى 123من  ...........................................................ریوع الدیون و الودائع و الكفاالت.2
130إلى 128من  ............................االقتطاع الذي تخضع لھ المرتبات و المعاشات و الریوع العمریة.  د

مكرر 130 ......................................لضریبة المؤقتة على الدخل اإلجماليا: القسم الخامس مكرر
131 ...............................)................ملغى.(نظام فرض الضریبة التلقائي: القسم السادس 
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مكرر 131 ....................) ...ملغى(التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة : القسم السادس مكرر
133و 132 .....................أحكام خاصة للتطبیق في حالة التنازل أو وقف النشاط أو الوفاة: القسم السابع

134 ......................................الزیادات الخاصة بالضریبة على الدخل اإلجمالي: القسم الثامن

167إلى 135من 
الباب الثاني

الضریبة على أرباح الشركات
135 ......................................................................................عمومیات: القسم األول
136 .................. ....................................................مجال تطبیق الضریبة : القسم الثاني
137 ...................................................................المجال اإلقلیمي للضریبة: لقسم الثالثا

1مكرر138إلى 138من  ..............................................................اإلعفاءات و األنظمة الخاصة: القسم الرابع
140و 139 ...............................................................ألرباح الخاضعة للضریبةا: القسم الخامس

مكرر147إلى 141من  ......................................................................تحدید الربح الصافي: القسم السادس 
148 .....................................................ت نظام فرض الضریبة على الشركا: القسم السابع
149 .............. …………مكان فرض الضریبة–األشخاص الخاضعون للضریبة :القسم الثامن
150 ..............................................................................حساب الضریبة: القسم التاسع

153لى إ151من  ..........................................................................التزامات الشركات: القسم العاشر
167إلى 154من  ............................اقتطاع الضریبة على أرباح الشركات من المصدر: القسم الحادي عشر

155و 154 .................................................ركات من المصدراقتطاع الضریبة على أرباح الش.أ
154 .....................................) .......................................ملغى(ریوع القیم المنقولة .1
155 ..................................................................عائدات الدیون و الودائع و الكفاالت.2

167إلى 156من 
اقتطاع من المصدر یتم على مداخیل المؤسسات األجنبیة التي لیست لھا إقامة مھنیة دائمة .ب

....................................................................................................بالجزائر
مكرر156و 156 ...............................................................................إلخضاع للضریبةإجراء ا. 1
160إلى 157من  .....................................................................................كیفیات دفع االقتطاع. 2

مكرر162إلى 161من 
بالمؤسسات األجنبیة التي تمارس نشاطھا مؤقتا بالجزائر والتي تتوفر على االلتزامات الخاصة.3

................. .................................................................إقامة مھنیة دائمة 
166إلى 163من  ...................................................................................................العقوبات. 4

167 .............................................................................................تسویة الحقوق.5

196إلى 168من 

الباب الثالث
أحكام مشتركة بین الضریبة على الدخل اإلجمالي 

والضریبة على أرباح الشركات
171إلى 168من  ...................................................................التكالیف الواجب خصمھا: القسم األول

173و 172 ............................................................................نظام فوائض القیم: القسم الثاني
174 .......................................................................نظام االھتالك المالي : القسم الثالث
175 ................................................................المؤسسة البحریة أو الجویة: القسم الرابع

مكرر182إلى 176من 
والمكافآت عن الوساطة واإلنقاصات واألتعاب والمناوالت التصریحات بالعموالت :القسم الخامس

...................................................................ومختلف المكافآت األخرى
2مكرر 182 ...................................................التصریح الخاص بالتحویالت: القسم الخامس مكرر

مكرر 183و183 .........................................................................التصریح بالوجود: القسم السادس 
184 ...............................................................تغییر مكان  فرض الضریبة: القسم السابع

1مكرر186و 185 .................................... ......................................دة تقییم األصولإعا: القسم الثامن
مكرر191إلى 187من  ..............................................................................المراقبة الجبائیة: القسم التاسع

189إلى 187من  ......................................................التحقیق في التصریحات: ألولالقسم الفرعي ا
مكرر190و 190 .......................................................التحقیق في المحاسبات: القسم الفرعي الثاني

191 .........................................................حالة رفض المحاسبة: القسم الفرعي الثالث
مكرر191 ............اإلحصاء السنوي للمكلفین بالضریبة والنشاطات واألمالك العقاریة: القسم الفرعي الرابع

1مكرر194إلى 192من  ......................................................................الزیادات في الضریبة: القسم العاشر
192 .....………الزیادات بسبب عدم التصریحات أو التأخر في تقدیمھا: القسم الفرعي األول
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193 ......................................الزیادات بسبب نقص في التصریح : القسم الفرعي الثاني
1مكرر194إلى 194من ............................................................الغرامات الجبائیة: ثالقسم الفرعي الثال

196و 195 .....................................................التنازل أو التوقف عن النشاط : القسم الحادي عشر
195 ......................................................................عمومیات: القسم الفرعي األول

196
كیفیات فرض الضریبة على المؤسسات الخاضعة للنظام :القسم الفرعي الثاني

.............................................................................………………الحقیقي

267إلى197من 
الــــجزء الثــــــانــــــي

الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة

207إلى 197من 
البـــــــــاب األول
أحكــــــام عامـــــة

216إلى  208من 
البـــــــــــاب الثـــــــــاني

) ملغى(الدفع الجزافي 

209و 208 ................................................................مجال تطبیق الدفع الجزافي: القسم األول
210 ........................... .............................................أساس الدفع الجزافي: القسم الثاني
211 .......................................................................حساب الدفع الجزافي: القسم الثالث

213و 212 ...............................................................نظام تحصیل الدفع الجزافي: القسم الرابع
216إلى 214من  ........................................................التسویة و العقوبات و التصریح: القسم الخامس

240إلى 217من 
الباب الثالث

لرسم على النشاط المھنيا
218و 217 ...............................................................................مجال التطبیق::القسم األول

221إلى 219من  .....................................................................أساس فرض الضریبة : القسم الثاني
مكرر221

مكرر222و 222
.......................................................................الحدث المنشئ: القسم الثاني مكرر

................................................................................حساب الرسم: القسم الثالث
223 .......................................ألشخاص الخاضعون للضریبة ومكان فرضھاا: القسم الرابع

225و 224 ...............................................................................التصریحات: القسم الخامس
228إلى 226من  ..........................................................الزیادات و الغرامات الجبائیة: القسم السادس 

229 ............................................................التنازل أو التوقف عن النشاط: القسم السابع
231و 230 ............. ....................................................................أحكام مختلفة: القسم الثامن

238إلى 232من 
الباب الفرعي الثاني 

)ملغى(الرسم على نشاط المھن غیر التجاریة 

240و 239
الباب الفرعي الثالث

)ملغى(أحكام مشتركة 

247إلى 241من 

الباب الرابع 
لزیوت و المواد الحق النوعي على البنزین الممتاز والعادي و الغاز أویل والبترول وكذا على ا

)ملغى(الصیدلیة 

266إلى 248من 
الباب الخامس

الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات دون سواھا

262إلى 248من 
الباب الفرعي األول

الرسم العقاري

ج261إلى248من 
الفصل األول

الرسم العقاري على الملكیات المبنیة
249و 248 ..............................................................اضعة للضریبةالملكیات الخ: القسم األول 
251و 250 ...........................................................................اإلعفاءات الدائمة: القسم الثاني
253و 252 ...........................................................................اإلعفاءات المؤقتة: القسم الثالث

أ261إلى 254من  ....................................................................أساس فرض الضریبة : القسم الرابع
258و 257 ........................................العقارات أو أجزاء العقارات ذات االستعمال السكني -أ
260و 259 ...................................................................المحالت التجاریة و الصناعیة-ب
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266إلى 248من 
الباب الخامس

الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات دون سواھا

262إلى 248من 
الباب الفرعي األول

الرسم العقاري

ج261ىإل248من 
الفصل األول

الرسم العقاري على الملكیات المبنیة
249و 248 ..............................................................الملكیات الخاضعة للضریبة: القسم األول 
251و 250 ...........................................................................اإلعفاءات الدائمة: القسم الثاني
253و 252 ...........................................................................اإلعفاءات المؤقتة: القسم الثالث

أ261إلى 254من  ....................................................................أساس فرض الضریبة : القسم الرابع
258و 257 ........................................العقارات أو أجزاء العقارات ذات االستعمال السكني -ت
260و 259 ...................................................................المحالت التجاریة و الصناعیة-ث
أ261و 261 ...............................................................كیات المبنیةاألراضي الملحقة بالمل-ج

ب 261 .............................................................................حساب الرسم : القسم الخامس
ج261 .........................................................................تخفیضات خاصة: القسم السادس

الفصل الثاني
ح261د إلى261من  الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة

د261 ..............................................................الملكیات الخاضعة للضریبة: القسم األول 
ھـ261 ....................................................................................اإلعفاءات: انيالقسم الث
و261 .....................................................................أساس فرض الضریبة: القسم الثالث
و261 ....................................................راضي الموجودة في قطاعات عمرانیةاأل-1

و261
األراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمیر في المدى المتوسط وقطاع التعمیر -2

..........................................................................................المستقبلي
و261 .....خات المحاجر مواقع استخراج الرمل والمناجم في الھواء الطلق ومناجم الملح و السب-3
و261 ...............................................................................األراضي الفالحیة-4
ز261 ................................................................................حساب الرسم: القسم الرابع
ح261 .............................................. ..........................تخفیضات خاصة : القسم الخامس

262ط إلى  261من 
الثالثالفصل

مشتركةأحكام
ك261ط إلى  261من  .........................................................................بالضریبة المدینون:األولالقسم

ل261المادة .......................................................................الضریبةفرضمكان: الثانيالقسم
ش261م إلى261من  ..............................................................................الملكیاتنقل: الثالثمالقس
262ص إلى  261من  لتخصیصاأوالھیكلفيالتغییراتالجدیدة وكذابالبنایاتالخاصةالتصریحات: الرابعالقسم
1مكر ر262مكررو262 ...........................البلدیاتومصالحالجبائیةالمصالحبینالتعاون:الخامسالقسم

266إلى  263من 
الثانيالفرعيالباب

رسم التطھیر
2مكرر264إلى 263من  ..............................................................رسم رفع  القمامات المنزلیة: القسم األول 

265 ...................................................................................فاءاتاإلع: القسم  الثاني
266 ......................................................................................الشكاوي: القسم الثالث

273إلى 267من
الباب السادس

المحلیةةتوزیع حاصل الضرائب المباشر

6مكرر282إلى 274من
الجزء الثالث 

مختلف الضرائب و الرسوم ذات التخصیص الخاص

282إلى 274من
الباب األول

الضریبة على األمالك
274 ...............................................................................مجال التطبیق: القسم األول 

277ى إل275من  ...............................................................................وعاء الضریبة: القسم الثاني
281إلى 278من  ..............................................................األمالك المعفاة من الضریبة: القسم الثالث
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281إلى 1مكرر281من
3رمكر

..............................................................................تقییم األمالك: القسم الرابع

281إلى 4مكرر281من
7مكرر

.....................................................................الدیون القابلة للحسم: القسم الخامس

9مكرر281و 8مكرر281 ...........................................................................حساب الضریبة: القسم السادس
281إلى10مكرر281من

13مكرر
.............................................................التزامات المدینین بالضریبة: القسم السابع 

14مكرر281 .....................................................................................العقوبات: لقسم الثامنا
282و15مكرر281 ...............................................................................أحكام مختلفة : القسم التاسع

6مكرر282مكرر إلى 282من
الباب الثاني

الضریبة الجزافیة الوحیدة
مكرر282 ...................................................................................أحكام عامة: القسم األول
1مكرر282 ......................................................................مجال تطبیق الضریبة: القسم الثاني

3مكرر282و 2مكرر282 .........................................................تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة: القسم الثالث

أ 4مكرر282و4مكرر282 ...........................................................................معدالت الضریبة: القسم الرابع
أ5مكرر282و5مكرر282 ................................................توزیع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة: القسم الخامس

6مكرر282
282إلى 7مكرر 282من 

10مكرر

...............................................................اإلعفاءات و االستثناءات : القسم السادس
............................................................الزیادات و الغرامات الجبائیة: القسم السابع

الجزء الرابع
348إلى 283من احتجاجات- سجالت الضرائب–أحكام مختلفة 

الباب األول
323إلى 283من أحكام عامة

284و 283 ...................................................فرض الضریبة على الحقوق المغفلة : لالقسم األو
285 ...................تصریح أصحاب األمالك العقاریة و المستأجرین األساسیین لھا: القسم الثاني
286 ..……لتبرعاتإلزامیة الدمغ الواقعة على الجمعیات التي تنظم عملیات جمع ا: القسم الثالث

293إلى 287من ...........................................................إجراء اإلشھار–السر المھني : القسم الرابع
299إلى 294من  ..............................................................................أحكام أخرى: القسم الخامس
302لى إ300من  ..............) ...ملغى(لجان الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة : القسم السادس

300
اللجنة البلدیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة : القسم الفرعي األول

.......................................................................................................المضافة

301
لجنة الوالئیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة : القسم الفرعي الثاني 

.......................................................................................................المضافة

302
للجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة ا: القسم الفرعي الثالث

.......................................................................................................المضافة
308إلى 303من  ..................................................الغرامات الجبائیة و العقوبات الجنحیة: القسم السابع
316إلى 309من  .......................................................)................ملغى(حق اإلطالع : القسم الثامن
311إلى 309من  .......................................................................لدى اإلدارات العمومیة -أ
314إلى 312من  ......................................................................لدى المؤسسات الخاصة -ب

316و 315 ....................................................................................أحكام مشتركة-ج
323إلى 317من  ..............................................................................الضریبةوعاء: القسم التاسع

328إلى 324من 
الباب الثاني

جداول الضرائب و اإلنذارات
327إلى 324من  .......................................................وضع الجداول وإجراء التحصیل : القسم األول 

328 .........................)..........ملغى(اإلنذار و المستخلص من جداول الضرائب : القسم الثاني

353إلى 329من 
الباب الثالث

الشكاوى و التخفیضات
344إلى 329من  ...................................)...........................ملغى(المنازعات الضریبیة : القسم األول
334إلى 329من  ........................................................................................الشكاوى -أ
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336و 335 .................................................................اإلجراءات أمام لجان الطعن-ب
343إلى 337من  ...............................غرفة اإلداریة التابعة للمجلس القضائياإلجراءات أمام ال-ج

344 ..................طرق الطعن في قرارات الغرف اإلداریة التابعة للمجالس القضائیة-د
346و 345 ..................................)...................................ملغى(الطعن الوالئي : القسم الثاني

345 .....................................................................طلبات المكلفین بالضریبة-أ
346 ............................................................طلبات قابض الضرائب المختلفة-ب
347 .....................................).......ملغى(القرارات التي تتخذھا اإلدارة حكما : القسم الثالث

352إلى 348من  .......................................).................ملغى(التخفیضات و المقاصات : القسم الرابع
353 ......................................)................ملغى(قمع أفعال الغش المرتكبة : القسم الخامس

الجـزء الخـامس
408إلى 354من  تحصــــــیل الضـــــــرائب و الرسوم 

3مكرر371إلى 354من 
الباب األول 

وجوب تحصیل الضریبة و أداؤھا
354 ...........………الضرائب و الرسوم الصادرة عن طریق الجداول الضریبیة : القسم األول

356و 355 ..............................................................ام التسبیقات على الحسابنظ: القسم الثاني
مكرر356 ................................نظام األقساط المطبق على المؤسسات األجنبیة: القسم الثاني مكرر
1مكرر356 ...................سات العروضنظام األقساط المؤقتة المطبق على مؤس: 3القسم الثاني مكرر 

369إلى 357من  .....................................................نظام دفع الرسم على النشاط المھني: القسم الثالث
361إلى 357من  ................................................الدفع الفصلي أو الشھري للرسم :القسم الفرعي األول

مكرر364إلى 362من  .........................................................التسبیقات على الحساب : القسم الفرعي الثاني
مكرر365و 365 .............................نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة: القسم الفرعي الثالث

369إلى 366
الدفع الشھري أو الفصلي للرسم على النشاط المھني عن التجارة : ابق القسم الفرعي الثاني الس

........... ..............................).....................................................ملغى(
371و 370 ...............................................................................أداء الضریبة : القسم الرابع

مكرر371
3مكرر371و 2مكرر371

الدفع عن كل ثالثة أشھر للضرائب و الرسوم المدفوعة عن قرار أو عن  طریق : القسم الخامس
..............................................................................االقتطاع من المصدر

..............................................................................أحكام خاصة: القسم السادس
الباب الثاني

388إلى 372من  التزامات الغیر و امتیازات الخزینة في مجال الضرائب المباشرة 
الباب الثالث

408إلى 389من  ....................................................................................................المالحقات
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الجزء األول 
الضرائب المحصلة لحساب الدولة 
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األولالباب
اإلجماليالدخلعلى ضریبةال

األولالقسم
عامةأحكام

ھذهوتفرض»اإلجماليالدخلعلىضریبة ال«تسمى الطبیعیین األشخاصدخل على وحیدة سنویة ةضریبتؤسس:األولىالمادة
.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة98إلى85منلمواداألحكاموفقاالمحددبالضریبة،للمكلفاإلجماليالصافي الدخل علىالضریبة

:اآلتیةالصافیة لألصنافالمداخیل مجموعمن اإلجمالي الصافي الدخل یتكون:2المادة
مھنیة ؛أرباح-
المستثمرات الفالحیة ؛عائدات-
ون  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛من قان42المادةتنص علیھاكماالمبنیة،وغیرالمبنیةالملكیاتإیجارمنالمحققةاإلیرادات-
نقولة ؛الماألموالرؤوسعائدات-
العمریة؛والریوعوالمعاشاتواألجورالمرتبات-
(1).77شار إلیھا في المادة أو غیر المبنیة المالمبنیةالعقاراتعنبمقابلالتنازلعنالناتجةالقیمةفوائض-

األولالفرعيالقسم
للضریبةالخاضعوناألشخاص

.الجزائريفتكلیفھمموطنیوجدالذیناألشخاصمداخلھمكافةعلىالدخل،لضریبةیخضع)3:1المادة
.الجزائرخارجتكلیفھمموطنیوجدالذیناألشخاصجزائري،مصدرمنتھماعائدعلىالدخللضریبةویخضع

:إلىبالنسبةالجزائرفيموجودالتكلیفموطنأنیعتبر)2
علیھ إما إتفق یكون اإلیجار في ھذه الحالة األخیرة قد تفعین بھ، أو مستأجرین لھ، عندمااألشخاص الذین یتوفر لدیھم مسكن بصفتھم مالكین لھ، أو من)أ

.باتفاق وحید، أو باتفاقات متتالیة لفترة متواصلة مدتھا سنة واحدة على األقل
.األساسیةمصالحھممركزأوالرئیسیةإقامتھممكانالجزائرفيلھمالذیناألشخاص)ب
.الأمأجراءأكانواسواءبالجزائرمھنیانشاطایمارسونالذیناألشخاص)ج
البلدھذافيیخضعونالوالذینأجنبيبلدفيبمھامیكلفونأووظائفھمیمارسونالذینالدولةأعوانالجزائر،فيیوجدتكلیفھمموطنأنكذلكیعتبر)3

.دخلھممجموععلىشخصیةلضریبة
في الجزائر یتحصلون یخضع كذلك لضریبة الدخل سواء أكان موطن تكلیفھم في الجزائر أم ال، األشخاص من جنسیة جزائریة أو أجنبیة، الذین : 4المادة 

.جبائیة تم عقدھا مع بلدان أخرىإتفاقیة لى الجزائر بمقتضى على أرباح أو مداخیل یحول فرض الضریبة علیھا إ
:اإلجماليالدخلعلى ضریبةالمنیعفى: 5المادة

الدخلعلىالضریبةجدولفيعلیھالمنصوصالجبائيلإلخضاعاألدنىالحدعنیقلأوالصافيالسنوياإلجماليدخلھمیساويالذیناألشخاص)1
.اإلجمالي

لألعواناإلمتیازاتنفسیمثلونھاالتيالبلدانتمنحعندماأجنبیةجنسیةمنالقنصلیونواألعوانوالقناصلالدبلوماسیونواألعوانالسفراء)2
(2).الجزائریینوالقنصلیینالدبلوماسیین

فيوالمعتبرینمعھالذینواألشخاصأوالدهومداخیلالخاص،دخلھحسببالضریبةكلفمكلعلىاإلجماليالدخلعلى ضریبةالتفرض)1: 6المادة 
.كفالتھ
علىالضریبةلفرضاأساسالمعتمدةتلكعنمتمیزةمداخیلعلىیتوفرأالشریطةبالضریبةالمكلفكفالةفيیعتبرالسابقةفقرةالتطبیقأجلومن

:بھاالمكلف
.إذا أثبتوا مزاولتھم للدراسة أو یثبتون نسبة عجز محددة بنص تنظیميعاما25عنأوعاما18عنعمرھمقلإذاأوالده)أ

.بیتھفيیأویھمالذیناألوالدالشروط،لنفسوفقا)ب
.ثروتھعنمستقلةثروةمنأوالخاصعملھممندخالیتقاضونعندماأوالدهعلىمتمیزةرائبضبفرضیطالبأنبالضریبةمكلفللیمكن)2
.للضریبةالخاضعالدخلمن%10نسبةتخفیضفيالحقیمنحمشتركة،ضریبةفرضإن)3

شركاتفيالشركاء:فیھاحقوقھممعتناسبیاةالشركمنلھمالعائدةالفوائد حصةعلىشخصیةبصفةاإلجماليالدخلعلى لضریبةلیخضع:7المادة
؛ألشخاصا
؛أعضائھالمھنةالمشتركةالممارسةأجلمنالمشكلةالمھنیةالمدنیةالشركاتشركاء-
أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع لھ الشركات بإسم جماعي شریطة أال تشكل ھذه الشركات في شكل شركة أسھم أو شركة-

؛وانینھا األساسیة على المسؤولیة غیر المحدودة للشركاء فیما یخص دیون الشركةتنص قأن محدودة المسؤولیة، و
.فیھامحددةوغیرتضامنیةمسؤولیةلھمالذینالمساھمةشركاتأعضاء-

الثانيالفرعيالقسم
الضریبةفرضمكان

.ھذااإلقامةمحلوجودمكانفيالضریبةتقرروحید،إقامةمحلبالضریبةللمكلفكانإذا:8المادة
.لرئیسیةامؤسستھفیھتوجدالذيالمكانفيللضریبةیخضعفإنھالجزائر،فيإقامةمحالتعدةبالضریبةللمكلفكانوإذا

.2017لسنة . م.من ق2و 2015لسنة . م. من ق2و2009م لسنة .من ق2المواد معّدلة بموجب : 2المادة (1)
.1993م لسنة .من ق3معدلة بموجب المادة :5المادة (2)
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غیر أنھ، تخضع المداخیل المحققة من طرف شركاء في شركات األشخاص وشركات المساھمة بمفھوم القانون التجاري وأعضاء الشركات المدنیة، 
(1).للضریبة على الدخل اإلجمالي في مكان ممارسة النشاط أو المھنة، أو عند االقتضاء، في المؤسسة الرئیسیة

اإلجمالي ، في المكان الذي توجد فیھ على مستوى الجزائر مصالحھم الرئیسیة، األشخاص الطبیعیون الذین یتوفرون على الدخلعلى كما یخضع للضریبة
.و مھن موجودة أو ممارسة في الجزائر دون أن یوجد بھا موطن تكلیفھمإیرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أ

الثانيالقسم
للضریبةالخاضعالدخل

األولالفرعيالقسم 
یبةللضرالخاضعالدخلتعریف

.نفسھاالسنةخاللفیھایتصرفالتيأوبالضریبةالمكلفیحققھاالتياألرباحأواإلیراداتعلىسنةكلفيالضریبةتستحق: 9المادة
ع بھا یتكون الربح أو الدخل الخاضع للضریبة من فائض الناتج اإلجمالي المحقق فعال، بما في ذلك قیمة األرباح واإلمتیازات العینیة التي تمت)1: 10المادة 

.نفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ علیھالمكلف بالضریبة، على ال
، باستثناء 76إلى11منالموادفيالمبینة الصافیةالمداخیل أواألرباحالصافي السنوي المكون ألساس الضریبة على الدخل بجمعاإلجماليالدخل یحدد) 2

(2).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة85المادةفيألعباء المذكورة تلك المتعلقة بالضریبة المفروضة بمعدل محرر، وا
.ل صنففي المقطع الثاني أعاله، تحدیدا ممایزا وفقا للقواعد الخاصة لكإلیھاالمشاراإلیراداتأصنافمنصنفلكلالصافيالدخلأوالربحیحدد) 3

الثانيالفرعيالقسم
الصافیةاألرباحأوالمداخیلدتحدی

الدخلأصنافلمختلف
(3): األرباح المھنیة-أوال 

:المھنیةاألرباحتعریف- أ
أوتعتبر أرباحا مھنیة، لتطبیق ضریبة الدخل، األرباح التي یحققھا األشخاص الطبیعیون والناجمة عن ممارسة مھنة تجاریة ، غیر تجاریة : 11المادة 

(4).طة المنجمیة أو الناتجة عنھاصناعیة أو حرفیة، وكذلك األرباح المحققة من األنش

:الذین الطبیعیوناألشخاصیحققھاالتياألرباحالدخل،ضریبةلتطبیقالمھنیةاألرباحطابعتكتسيكما:12المادة 
.بیعھاإلعادةالممتلكاتنفسباسمھمیشترونأوبیعھاأوتجاریةمحالتأوعقاراتشراءأجلمنالوساطةبعملیاتیقومون)  1
بالتقسیم،أوبالتجزئةالعقارھذابیعأثناءمنھمبسعيویقومونبعقار،یتعلقواحدجانبمنبالبیعوعدمنیستفیدون)2

.قسمأوجزءكلشاريإلىبالبیعالوعدمناإلستفادةعنبالتنازل
:یؤجرون)  3
غیرالعناصركلعلىیشتملاإلیجارأكانسواءالستغاللھاالزمعتادأوأثاثمنھافیبماصناعیةأوتجاریةةمؤسس-

.الأممنھاجزءأوالصناعيأوجاريالتللمحلالمادیة
(5).الملتقیات و التجمعاتوالقاعات المخصصة إلحیاء الحفالت أو لتنظیم  اللقاءات-

.البلدیةالحقوقومستأجراإلمتیازوصاحبالمناقصةعلیھالراسينشاطیمارسون)  4
.صناعیاطابعااألنشطةھذهتكتسيعندماواألرانبالدواجنتربیةأنشطة منأرباحایحققون) 5

.التنظیمطریقعنصناعيبطابعالمتسمالنشاطاإلقتضاءعندیحدد
.الممالحأوالمالحةالبحیراتأوالمالحاتاستغاللمنإیراداتیحققون)  6
(6).ملغى) 7

السفنمجھزين،الصیادیالربابنةالصیادین،التجارقبلمنالمحققةالمداخیلالدخل،ضریبةلتطبیقوالتجاریةالصناعیةاألرباحطابعتكتسيكما) 8
7(.الصیدقواربومستغلي (

(8).المنقولة والحقوق االجتماعیةمكاسب صافیة بالرأسمال بمناسبة عملیة تنازل لقاء عوض عن القیم یحققون) 9

:اإلعفاءات-ب
الصندوق "أو"الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"تستفید األنشطة التي یقوم بھا الشباب ذوو المشاریع المؤھلون لالستفادة من إعانة ) 1: 13المادة 
سنوات ) 3(من إعفاء كلي من الضریبة على الدخل اإلجمالي لمدة ثالث "البطالةعلىالوطني للتأمینالصندوق"أو"القرض المصغرلدعمالوطني

.ابتداء من تاریخ الشروع في االستغالل
د قائمتھا عن سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في االستغالل إذا كانت ھذه األنشطة تمارس في مناطق یجب ترقیتھا، تحد) 6(تحدد مدة اإلعفاء بست 

. ریق التنظیمط
.محددةلمدة غیراألقلعلىعمال)3(بتوظیف ثالثة یتعھد المستثمرونعندما)2(بسنتین الفترةھذهوتمدد

. التسدیدالمستحقةوالرسوموالمطالبة بالحقوقاالعتمادسحبالمنشأة،العملبعدد مناصبالمتصلةالتعھداتاحترامعدمعلىویترتب

.2017لسنة . م.من ق16و2012م  لسنة  .من ق2معدلة بموجب المادتین : 8المادة (1)
.2017لسنة . م.من ق4و 2009سنة ل. م.من ق3تینمعدلة بتموجب الماد: 2- 10المادة (2)
. 2017لسنة . م.من ق16معدل بموجب المادة ": األرباح المھنیة -أوال " العنوان(3)
.2017لسنة . م.من ق16معدلة بموجب المادة : 11المادة (4)
2020م لسنة .من ق13و 2017لسنة . م.من ق16و. 2015لسنة . م.من ق3و .2003نة من ق م لس2و . 1992لسنة . ت. م.من ق2و 1991م  .من ق38معدلة بموجب المواد : 12المادة (5)
. 2003من ق م لسنة 2ملغى بموجب المادة : 7- 12المادة (6)
.1992لسنة . ت. م.من ق2محدث بموجب المادة : 8- 12المادة (7)
.2015لسنة . م.من ق3محدث بموجب المادة : 9- 12المادة (8)
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الوطني الصندوق"أو"الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"جدت األنشطة التي یمارسھا الشباب ذوو المشاریع المؤھلون لالستفادة من إعانة ا تواإذ
مدة ، تمدد "الصندوق الخاص لتطویر مناطق الجنوب"، في منطقة تستفید من إعانة "القرض المصغرلدعمالصندوق الوطني"أو"البطالةعلىللتأمین

.سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في االستغالل) 10(اإلعفاء من الضریبة على الدخل اإلجمالي إلى عشر 
.سنوات الحرفیون التقلیدیون وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني) 10(یستفید من اإلعفاء الكلي من الضریبة على الدخل اإلجمالي لمدة عشر) 2
:، بالنسبة للضریبة على الدخل اإلجماليتستفید من إعفاء دائم) 3
.المؤسسات التابعة لجمعیات األشخاص المعوقین المعتمدة وكذلك الھیاكل التابعة لھا-
.مبالغ اإلیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة-
.حالتھعلىلالستھالكالطبیعي الموجھبالحلیبمن النشاطات المتعلقةالمحققةالمداخیل-
علمیة أو تستثني من وعاء الضریبة على الدخل اإلجمالي، المبالغ المحصلة على شكل أتعاب وحقوق المؤلف والمخترعین بعنوان األعمال األدبیة أو ال)4

(1). الفنیة أو السینمائیة، لصالح الفنانین والمؤلفین والموسیقیین والمخترعین

:للضریبةلخاضعةاألرباحاتحدید-ج
المنصوص تكون كیفیات تحدید األرباح التي تدرج في مجموع المداخیل المعتمدة كأساس لحساب الضریبة على الدخل اإلجمالي مماثلة لتلك الكیفیات)1: 14المادة

.من ھذا القانون147إلى 139علیھا في المواد من 
(2).ىملغ)2

. ملغى)3
:للضریبةالخاضعالربحتحدید- د
:الجزافيالنظامحسبالضریبةفرض- 1

(3).ملغاة:15المادة

.ملغاة:16المادة
:الحقیقيالربحنظامحسبالضریبةفرض- 2

(4).یحدد الربح الذي یدرج في وعاء الضریبة على الدخل اإلجمالي حسب نظام الربح الحقیقي وجوبا :17المادة 

أبریل من كل سنة  تصریحا خاصا عن مبلغ 30یومعلى األكثرأعاله، أن یكتتبوا 17لیھم في المادة إیتعین على المكلفین بالضریبة المشار:18المادة 
.152الصافي للسنة أو للسنة المالیة السابقة، ضمن  الشروط المنصوص علیھا في المادة ربحھم

(5).عندما ینتھي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة، یؤجل تاریخ االستحقاق إلى الیوم األول المفتوح الموالي

.153و152المادتینفيعلیھاالمنصوصوالمعلوماتالوثائقكلعلىالخاصالتصریحیحتويأنیجب:19المادة 
، عند اإلقتضاء، أن یقدموھاوعلیھم،152المادةألحكامطبقانظامیة،محاسبةیمسكواأن،17المادةفيإلیھمالمشار األشخاصعلىیجب:20المادة

.لساري المفعولادارة الجبائیة، و ھذا طبقا للتنظیمعند كل طلب،ألعوان اإل
:فرض الضریبة حسب النظام المبسط–3

(6).ملغاة: مكرر20المادة 

(7).ملغاة: 1مكرر 20لمادة 

(8).ملغاة: 2مكرر20المادة 

:التخفیضات-4
.%35سبةنتخفیضسواه،دونالمخبزةنشاطعنالناتجالربحعلىیطبق) 1: 21دة الما
یة یطبق على الربح المحقق خالل سنتي النشاط األولیتین من طرف األشخاص الذین لھم صفة عضو سابق في جیش التحریر الوطني أو المنظمة المدن)2

.ربحھم تقدیرا جزافیالى المكلفین بالضریبة الذین یقدرالتخفیض عاھذیطبقال .%25بنسبة مل الشھداء، تخفیض لجبھة التحریر الوطني وأرا
%نسبتھتخفیضاستثمارھاالمعاداألرباحعلىیطبق) 3 وفقااإلجماليالدخلعلىالضریبةأسسفيإدراجھالواجبالدخلتحدیدیخصفیما30

:اآلتیةللشروط
للنشاطالرئیسیةاألداةتشكلالالتيالسیاحیةالسیاراتباستثناء)العقاراتأونقوالتالم(الھتالكیةاالستثماراتفياألرباحاستثمارإعادةیجب)أ

بإعادةالتزاماكتتابمتیازاالھذامنستفیدینالمعلىیجب، األخیرةالحالةھذهوفي.والیةالمالیةالمالسنةخاللأولتحقیقھاالیةالملسنةاخالل
.السنویةلتصریحاتھمدعما،االستثمار

السنويالتصریحفي،یزةممبصورةیبّینواأنیجب،ذلكعنوفضال.منتظمةمحاسبةستفیدونالمسكیمأنیجب،التخفیضھذامنلالستفادة)ب
سعركذاواألصولفيدخولھاوتاریخطبیعتھاإلىاإلشارةمعالمحققةاالستثماراتةقائموإلحاقالتخفیضنماالستفادةكنھایمالتياألرباحنتائجلل

.كلفتھا

. م.من ق2و 2011ت لسنة .م.من ق4و 2011م لسنة .من ق2و2010لسنة . م.من ق2و 2009ت لسنة .م.من ق2و2009لسنة . م.من ق4و 1997من ق م لسنة  3معدلة بموجب المواد : 13دة الما(1)
.2015لسنة . م.من ق4و2014لسنة 
.2003من ق م لسنة2ملغیان بموجب المادة : 3و 2- 14المادة (2)
.2007م لسنة .من ق3ملغیتان بموجب المادة : 16و 15المادتان (3)
جب و معاد إحداثھا بمو) تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002من ق م لسنة 200و ملغاة بموجب المادة 1996من ق م لسنة 3، 1995من ق م لسنة 4معددلة  بموجب المواد : 17المادة (4)

.2015لسنة . م.من ق5و2011لسنة  . م.من ق3و معدلة بموجب المادتین  2003م لسنة  .من ق3المادة 
.2010من ق م لسنة 2معددلة  بموجب المادة : 18المادة (5)
.2015لسنة . م.من ق6وملغاة بموجب المادة 2011ت لسنة  .م.من ق2و معدلة بموجب المادة 2008م لسنة  .من ق3محدثة بموجب المادة : مكرر 20المادة (6)
.2015لسنة . م.من ق6وملغاة بموجب المادة 2011م لسنة .من ق4و  معدلة بموجب المادة 2008م لسنة  .من ق3محدثة بموجب المادة : 1مكرر20المادة (7)
.2015لسنة . م.من ق6وجب المادة وملغاة بم2008م لسنة .من ق3محدثة بموجب المادة :2:مكرر20المادة (8)
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یدفعواأن،فوريباستثماریتبعولمسنوات(5)خمسمنأقلأجلفيحدثالذيالتشغیلوقفأوالتنازلحالةفي،األشخاصعلىیجب)ج
اإلضافیةالحقوقعلىوتطبق.التخفیضمناالستفادةسنةفيسددةالموالضریبةدفعھافروضالمیبةالضرینبالفرقیساويمبلغاالضرائبلقابض

.%5قدرھایادةزالنحوھذاعلىفروضةالم
-الفقرةيفذكورالمااللتزاماحترامعدمحالةفيالشروطنفسضمنتكمیلیةضریبةتؤسسكما (1).%25قدرھازیادةمعادةالمھذهمنأ3

(2). ملغاة: مكرر21المادة

:التجاریةغیرالمھنأرباح-ثانیا
:للضریبةالخاضعةاألرباحتعریف-أ

(3).ملغاة:22المادة 

:للضریبةالخاضعةاألرباحتحدید-ب
(4).ملغاة:23المادة 

(5).ملغاة: 24المادة 

.ملغاة:25المادة 
:الضریبةفرضنظام-ج

(6).ملغاة: 26المادة

)7(:المراقبالتصریحنظام- 1

(8).ملغاة:  27المادة

(9).ملغاة:28المادة 

(10).ملغاة:29المادة 

:اإلداريالتقدیرنظام- 2

(11).ملغاة: 30المادة

(12).ملغاة: 31المادة

:مشتركةأحكام- 3
(13). ملغاة:32المادة 

:المصدرمناإلجماليالدخلعلى یبةضرالقتطاعإ- 4

المقیمونالمدینونیدفعھاالتيالمداخیل،104المادةفيمعدلھالمحدداإلجماليلدخلالى عللضریبةالمحررالمصدرمنلإلقتطاعتخضع:33المادة
:الجزائرخارججبائیایقیمونمستفیدینإلىالجزائرفي

والمستثمراتالتاجر،بصفةأصحابھاالیتمتعالتيوالمھاموالوظائفالحرةالمھنممارسةالمبالغ المدفوعة كمكافأت عن نشاط منجز في الجزائرعند1)
أوالمداخیل؛آخرمن األرباحصنفإلىالتنتميكسبمصادرتعتبروالتيلألرباح،المدرة

منحمنالمخترعونیتقاضاھاالتيبحقوقھم وكذا الریوعلھموورثتھم أوالموصىالموسیقیون،أوالمؤلفونالكتابیتقاضاهالتيالمؤلفعائداتریوع2)
كلوكذاالتألیفحقوقأوبعنوانمخترعینقبلمنعنھا والمقبوضةأوصیغ اإلنتاج أوالتنازلأوطرقالصنعأوبیع عالماتشھاداتھماستغاللرخصة

(14). لھاوالحقوق المماثلةأوالتجاریةصناعیةالالملكیةمنالمستمدةالحواصل

النشاطعلىالرسماإلقتطاعھذایشمل. الجزائرفيالمستعملةأوالمقدمةالخدماتأنواعمختلفعنكمكافأتالمدفوعةالمبالغ)3
.المضافةالقیمةعلىوالرسمالمھني

.108المادةفيأعاله،3و1،2المقاطعفيإلیھالمشارتطاعاإلقكیفیاتتحدد

.2011م لسنة .من ق5و 1998من ق م لسنة  3معدلة بموجب المادتین  : 21المادة (1)
.1999من ق م لسنة 2ملغاة بموجب المادة : مكرر 21المادة (2)
ت لسنة . م.من ق2و  ملغاة بموجب المادة 2020م لسنة .من ق2و معاد احداثھا بموجب المادة 2015لسنة . م.من ق6و  ملغاة بموجب المادة 1991م لسنة .من ق38محدثة بموجب المادة : 22المادة (3)

2020.
و معاد 2015لسنة . م.من ق6ب المادة ٍو ملغاة بموج. 2009لسنة . م. من ق5و متممة بموجب المادة 1998لسنة . م.من ق4و معدلة بموجب المادة 1991م لسنة .من ق38محدثة بموجب المادة : 23المادة (4)

.2020ت لسنة . م.من ق2و ملغاة بموجب المادة 2020م لسنة .من ق2احداثھا بموجب المادة 
ت .م.من ق2وملغاة بموجب المادة 2020م لسنة .من ق2و معاد احداثھما بموجب المادة 2015لسنة . م.من ق6و ملغیتان بموجب المادة 1991م لسنة .من ق38محدثتان بموجب المادة : 25و 24المادتان (5)

.2020لسنة 
ومعاد 2015لسنة . م.من ق6و ملغاة بموجب المادة 2003من ق م لسنة 4و 2001من ق م لسنة 2و 1996لسنة . م.من ق4ومعدلة بموجب المواد1991م لسنة .من ق38محدثة بموجب المادة : 26المادة (6)

.2020ت لسنة . م.من ق2وملغاة بموجب المادة 2020م لسنة .من ق2المادة احداثھا بموجب
. 2001من ق م لسنة 3و1996لسنة . م.من ق5معدل بموجب المادتین ": نظام التصریح المراقب" العنوان  (7)
تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات ( 2002من ق م لسنة 200و2001من ق م لسنة 4و 1996سنة ل. م.من ق6و معدلة بموجب المواد1991م لسنة .من ق38محدثة بموجب المادة : 27المادة (8)

.2003من ق م لسنة 5وملغاة بموجب المادة ) الجبائیة
2010لسنة . م.من ق3ومعدلة بموجب المادة 2001من ق م لسنة 5المادة وأعید إحداثھا  بموجب 1996لسنة . م.من ق7وملغاة بموجب المادة 1991م لسنة .من ق38محدثة بموجب المادة : 28المادة (9)

..2020ت لسنة . م.من ق2وملغاة بموجب المادة 2020م لسنة .من ق2و معاد احداثھا بموجب المادة 2015لسنة . م.من ق6وملغاة بموجب المادة 
2015لسنة . م.من ق6و ملغاة بموجب المادة 2001من ق م لسنة 5و أعید إحداثھا  بموجب المادة 1996لسنة . م.من ق7غاة بموجب المادة و مل1991م لسنة .من ق38محدثة بموجب المادة : 29المادة (10)

.2020ت لسنة . م.من ق2وملغاة بموجب المادة 2020م لسنة .من ق2و معاد احداثھا بموجب المادة 
).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002من ق م لسنة 200و ملغاة بموجب المادة , 1996ن ق م لسنة م8معدلة بموجب المادة : 30المادة (11)
.)تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002من ق م لسنة 200و ملغاة بموجب المادة , 1997من ق م لسنة 8معدلة بموجب المادة : 31المادة (12)
.2015لسنة . م.من ق6و ملغاة بموجب المادة 2003من ق م لسنة 6و 2001من ق م لسنة 6معدلة بموجب المادتین : 32المادة (13)
.2018م لسنة .من ف2و 2001من ق م لسنة  10معدلة بموجب المادتین : 33المادة (14)
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(1).ملغاة: 34المادة 

(2).ملغاة: مكرر34المادة

:الفالحیةاإلیرادات-ثالثا

:الفالحیةاإلیراداتتعریف-)أ
.المواشيوتربیةالفالحیةاألنشطةمنالمحققةاإلیراداتفالحیة،إیراداتتعتبر:35المادة

داخلالسرادیبفيالفطریاتواستغاللواألرانبالبحر،وبلحوالمحار،والنحلالدواجن،تربیةأنشطةعنالناتجةاألرباحفالحیةإیراداتكذلكوتشكل
.األرضباطن
؛تھمزرعفيمزارعطرفمنممارسةكانت-:إذاإالفالحیةإیراداتواألرانبالدواجنتربیةأنشطةعتبرتأنیمكنالنھأغیر

.صناعیاطابعاتكتسيالوكانت-

.5-12المادةألحكامواألرانبالدواجنتربیةأنشطةمداخیل تخضعالشرطین،ھذینإستیفاءعدمحالةوفي

. یحدد، عند االقتضاء، عن طریق التنظیم، النشاط ذي الطابع الصناعيو 

.وروالتُّمالجافةوالبقولالحبوبزراعةعنالناتجةاإلیرادات،اإلجماليالدخلعلىضریبةالمنتعفى:36المادة
سنوات، اإلیرادات الناتجة عن األنشطة الفالحیة وأنشطة تربیة الحیوانات ) 10(لمدة عشرة اإلجماليتعفى من الضریبة على الدخلإضافة إلى ذلك،

تاریخ منحھا وتاریخ منعلى التوالي،،وذلك إبتداءعن طریق التنظیمالتي سیتم تحدیدھا الممارسة في األراضي المستصلحة حدیثا وفي المناطق الجبلیة
.بدء نشاطھا

الموجھالطبیعيالمتعلقة  بالحلیبالنشاطاتفيالمحققةالمداخیل،جمالياإلالدخلعلىالضریبةبعنواندائم، إعفاءمنتستفیدكما
(3).حالتھعلىلالستھالك

:الفالحیةاإلیراداتتحدید-)ب

(4).ملغاة:41إلى 37منادوالم

:المبنیةوغیرالمبنیةاألمالكإیجارعنالناتجةالعقاریةالمداخیل-ابعار
:العقاریةالریوعتعریف-)أ

إیجار كل المحالت التجاریة أو الصناعیة غیر المجھزة بعتادھا، تدرج المداخیل الناتجة عن إیجار العقارات المبنیة أو أجزاء منھا، وكذا ) 42:1المادة 
إذا لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أو مستثمرة فالحیة أو مھنة غیر تجاریة وكذا تلك الناتجة عن عقد 

.العقاریةالمداخیلصنففياإلجمالي،الدخلعلىیبةالضرتحدیدفيكأساسالمعتمداإلجماليالدخلتحدیدفيالعاریة

.التنظیمطریقعنةالمقررالمقاییسحسبأوالمحلیةالسوقإلىإستناداالمحددةاإلیجاریةالقیمةمنالعاریةعقدفيالمعتمدالضریبياألساسیتكون

.الفالحیةاألراضيفیھامابأنواعھابمختلفالمبنیةغیرأمالكإیجارعنالناتجةاإلیراداتالعقاریةالریوعصنففيكذلكتدرج) 2
:تخضع المداخیل المتأتیة من اإلیجار المدني ألمالك عقاریة ذات استعمال سكني، للضریبة على الدخل اإلجمالي بنسبة) 3

تحسب ھذه النسبة  من مبلغ اإلیجار اإلجمالي بالنسبة للمداخیل المتأتیة من إیجار  السكنات ذات االستعمال الجماعي؛، محررة  من الضریبة،  و7%-

؛محررة من الضریبة، وتحسب ھذه النسبة من مبلغ اإلیجار اإلجمالي،بالنسبة للمداخیل المتأتیة من إیجار  السكنات ذات االستعمال الفردي،10%-

وتحسب ھذه النسبة من مبلغ اإلیجار اإلجمالي،بالنسبة للمداخیل المتأتیة من الضریبةمنمحررة،15%-
.شركاتالكما یطبق ھذا المعدل على العقود المبرمة مع . المھنيأوالتجارياالستعمالذاتالمحالتإیجار 

من الشھر الذي یلي )  20( ن ویؤدى مبلغ الضریبة المستحق لدى قباضة الضرائب التي یخضع لھا المكلف بالضریبة و ذلك في اجل أقصاه الیوم العشر
.تحصیل اإلیجار

یطبق ھذا الحكم حتى و إن لم . من ّكل شھر)  20( العقد، تستحق الضریبة على اإلیجار بحلول الیوم العشرین في حالة عدم ذكر األجل المتفق علیھ في 
.یسدد مستغل أو مؤجر المكان ثمن اإلیجار

.1997من ق م لسنة6ملغاة بموجب المادة : 34المادة (1)
.1998من ق م لسنة 5ملغاة بموجب المادة : مكرر 34المادة (2)
.2011م لسنة .من ق6و 1999من ق م لسنة  19926لسنة . ت.م..من ق8معدلة بموجب المواد : 36المادة (3)
).ن اإلجراءات الجبائیةتنقل ھذه األحكام إلى قانو(2002من ق م لسنة 200ملغاة بموجب المادة : 41إلى 37المواد من (4)
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الذي تم فیھ من الشھر الذي یلي الشھر ) 20(مع مراعاة األحكام السابقة، تستحق الضریبة على اإلیجار المحصل مسبقا بتاریخ الیوم العشرین 
(1).تحصیلھ

تأجر لمبلغ في حالة الفسخ المسبق للعقد، یمكن للمؤجر أن یطلب إسترداد الضریبة المتصلة بالمرحلة المتبقیة في السریان شریطة تبریر استرجاع المس
.اإلیجار المحصل للمرحلة غیر المنتھیة

:یلي ف الریوع العقاریة كمایوزع حاصل الضریبة على الدخل اإلجمالي صن:مكرر42المادة 
؛لفائدة میزانیة الدولة% 50-
(2).لفائدة البلدیات% 50-

:للضریبةالخاضعالدخلتحدید-)ب
(3). ملغاة:34المادة

:اإللتـزامات-)ج
مطالبون بإكتتاب وإرسال إلى مفتش الضرائب لمكان تواجد 42إن المكلفین بالضریبة الذین یتحصلون على مداخیل عقاریة بمفھوم المادة : 44المادة 

(4).تسلم اإلستمارة من طرف اإلدارة. یر من كل سنة تصریحا خاصاالعقار المبني أو غیر المبني المؤجر قبل الفاتح فبرا

:المنقولةاألموالسورؤریوع-خامسا
:لھاالمماثلةواإلیراداتالشركةحصصأواألسھمریوع-)أ

:توزعھاالتيداتاإلیرافيلھاالمماثلةواإلیراداتالشركةوحصصاألسھمریوعتتمثل:45المادة
؛التجاريالقانونبمفھوماألسھمشركات-
؛المحدودةذات المسؤولة الشركات-
؛أسھمشركةشكلالمتخذةالمدنیةالشركة-
.األموالرؤوسلشركاتالجبائيالنظاماختارتالتيبالمساھمةوشركاتاألشخاصشركات-

:الموزعةالمداخیلتعریف- 1
:الخصوصوجھعلى،موزعةمداخیلتعتبر:46المادة

؛المالرأسفيأواإلحتیاطاتفيتدرجالالتياإلیراداتأوباحاألر- 1
؛األرباحمنالمقتطعةوغیرالشركةحصصحامليأواألسھمحامليأوالشركاءتصرفتحتالموضوعةالقیمأوالمبالغ- 2
؛المستثمرةاألموالإیرادات- 3
؛شركةأوشخصبواسطةأومباشرةإماالشركاءتصرفتحتالموضوعةالتسبیقاتأوالقروض- 4
؛عنھاالمعلنغیروالتوزیعاتواإلمتیازاتالمكافآت- 5
؛فیھبالغاممبلغھایعتبرالتيأوخدمةألداءأوالمعوضةغیرالمدراءأوللشركاءالمدفوعةالمكافآت- 6

؛وظیفتھمعنكمكافأةالشركاتلمدراءالممنوحالربحمنالمئویةوالنسبالشركةإدارةمجلسأتعاب- 7
(5). ملغى- 8

.المحولة إلى شركة أجنبیة غیر مقیمة من قبل شركاتھا الفرعیة المقیمة في الجزائر أو كل منشأة مھنیة أخرى بالمفھوم الجبائياألرباح- 9
(6).ملغاة:47المادة

المادة
.فیھاحقوقھممعتناسبیاللشركاءمدفوعةواحتیاطاتھأرباحھتعتبرالشركات،أرباحعلىالمطبقةللضریبةإعتباريشخصخضوعیتوقفعندما:48

:موزعةمداخیلتعتبرال:49المادة
غیر أن التوزیع ال یكتسي ھذا الطابع، . المبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو حاملي األسھم  طابعا تسدیدیا لمساھماتھم أو لعالوات اإلصدار)1
.ال إذا سبق توزیع كل األرباح واإلحتیاطات ما عدا اإلحتیاط القانونيإ

؛المالرأسفيالمدرجةاإلحتیاطات-:مساھماتتعتبرالالحكم،ھذاولتطبیق
.شركتینإندماجبمناسبة) اإلندماجمكافآت(حتیاطاتاإلأوالمالرأسفيالمدرجةالمبالغ-
:عندماشركةتصفیةنتیجةالموزعةالمبالغ)2
؛للمساھماتتسدیداتمثل-
.الشركةحیاةخاللالدخلضریبةعلیھافرضتقیمأومبالغعلىتتم-

.لالحتیاطاتإدماجالمالرأسفيرباحلألالمباشراإلدماجیعتبر:50المادة

،لشركة الجدیدة إلى أعضاء الشركة المساھمة، من قبل امجاناحصص من الشركةوأسھم أمنحعتبریفي حالة إندماج شركتین أو أكثر، ال )51:1المادة
.محدودةمسؤولیة ذاتاتأسھم أو شركاتاج، شكل شركدمإذا كان للشركات التي ساھمت فى عملیة اإلتوزیعا للریوع المنقولة

. 2020م لسنة .من ق14و 2017لسنة . م.من ق5و2012م لسنة .من ق3و2005م لسنة .من ق3و2003من ق م لسنة  7و 2002من ق م لسنة 2معدلة بموجب المواد  : 42المادة (1)
2008.لسنة . ت.م.من ق2محدثة بموجب المادة : مكرر42المادة (2)
.2003لسنة . م.من ق8وملغاة بموجب المادة 2002لسنة . م.من ق2، و 1998من ق م لسنة 7، و 1997لسنة . م.من ق10و, 1995لسنة . م. من ق5معدلة بموجب المواد : 43مادة ال(3)
.1999ة لسن. م.من ق7و معاد إحداثھا بموجب المادة 1996لسنة . م.من ق9ملغاة بموجب المادة : 44المادة (4)
.. 2020ت لسنة . م.من ق6و2020م اسنة .من ق15و 2012م لسنة .من ق4و 2009لسنة  . م.من ق6معدلة بموجب المواد  : 46المادة (5)
).تنقل ھذه االحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة ( 2002من ق م لسنة 200ملغاة بموجب المادة : 47المادة (6)
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:حالةفيأعالهاألولالمقطعأحكامتطبق)2

؛الشركةأصولفيجزئیةمساھمة)أ
.أكثرأوشركتینأصوليفومتزامنةكلیةمساھمة)ب

:الموزعةالمداخیلتقدیر- 2

.منھمكلدخلتقدیرأجلمنالمستفیدینبینموزعةالمدفوعةالمداخیلكتلةتعتبرالضریبة،فرضفترةلكل:52المادة
.بھاالمصرحالفردیةالمداخیلمجموعھذه،المداخیلكتلةتطابقأنبیج

:امـاتاإللتـز- 3
ریل من كل بأ30یوماألكثرعلىأن یكتتبوا 51إلى45علیھا في المواد من یتعین على األشخاص المستفیدین من اإلیرادات المنصوص: 53المادة 

.سنة، تصریحا خاصا یرسلوه إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضریبة علیھم
(1).یلیھمفتوحیومأولإلىاالستحقاقأجلقانونیة یمددعطلةیومالتصریحإیداعأجلینتھيعندما

:المصدرمناإلجمالي الدخلعلىضریبةالإقتطاع-4

من104المادةبموجبمعدلھیحددالمصدر،منإقتطاعتطبیق48إلى45منالموادفيذكورةمالاإلیراداتعنیترتب: 54دةالما
.المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانون

فيالمقیمینغیرالمعنویینأوالطبعییناألشخاصلصالحالموزعةاالرباحالسابق،المقطعفيعلیھالمنصوصالمصدرمناإلقتطاعإلىكذلكوتخضع
(2).الجزائر

:والكفاالتوالودائعالدیونإیرادات-ب

:للضریبةالخاضعةاإلیراداتتعریف- 1

:األخرىالحواصلوكافةلالدخمنالمستحقةوالمبالغالفوائدوالكفاالت،والودائعالدیونمنكمداخیلتعد:55المادة
تجاریةعملیةكلباستثناءلللتداوالقابلةاألخرىالقرضوسنداتالعامةوالسنداتباألسھمالممثلةالدیونوكذاوالعادیةمنھاالممتازةیةھنرلاالدیون)1
؛للقرضالقانونيالطابعتكتسىال
؛الودیعةتخصیصكانومھماالمودعكانمھمامحدد،ألجلأوالطلبتحتالمالیةلودائعا)2
نقداالكفاالت)3
؛الجاریةالحسابات)4
.دوقالصنسندات)5

:اإلعـفــاءات- 2

(3).ةملغا:56المادة

:للضریبةالمنشىءالحدث- 3

.مالحسابالدائنأوالمدینالجانبفيتسجیلھاأوبھاتتمالتيالطریقةكانتمھماالفوائددفعبمجردالضریبةتستحق:57المادة
.الفوائددفعتاریخإلىللضریبةالمنشىءالحدثیؤجلتجاري،محلبیعثمنعنالناتجةالفوائدرسملةحالةفي
:للضریبةالخاضعالدخلتحدید- 4

المقیدةالمبالغعن الناتجةللفوائداإلجمالي،المبلغمن)دج50.000(دینارألفخمسینقدرهتخفیضبتطبیقللضریبةالخاضعالدخلیحدد:58المادة
(4).لالشخاصاالدخارحساباتأودفاتر في

معدل بتطبیق» بدون فوائد«ویحدد حاصل القروض المحسوبة 60ال تطبق األحكام السابقة عند تحدید اإلقتطاع من المصدر المشار إلیھ في المادة
.تسبیقات البنك المركزي زائد نقطتین على ھذه الدیون

في حساب دائن أو مدین خارج الجزائر، أن ،بالنسبة لھمیتم الدفع أو التسجیلائد، المقیمین في الجزائر والذینیتعین على المستفیدین من فو- )1: 59المادة 
؛اصا یرسل إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضریبةریل من كل سنة، تصریحا خبأ03یوم األكثرعلىیكتتبوا 

(5).یمدد أجل االستحقاق إلى أول یوم  مفتوح یلیھ،عطلة قانونیةعندما ینتھي أجل إیداع التصریح یوم

.یثبتھامكتوبیانبوجوددونالجزائرفيدفعھایتمعندماالفوائدھذهمنالمستفیدینعلىالسابقة،الفقرةفيعلیھالمنصوصاإللتزامیسري-)2

. 2011م لسنة .من ق7معدلة بموجب المادة : 53المادة (1)
.2006لسنة . م.من ق3و 2004م لسنة .من ق9معدلة بموجب المادتین : 54المادة (2)
.  1995م لسنة .من ق9ملغاة بموجب المادة : 56المادة (3)
.2005م لسنة .من ق4و 2003م لسنة .ن قم9، 1997م لسنة .من ق8، 1995م لسنة .من ق7معدلة بموجب المواد : 58المادة (4)
.2011م لسنة .من ق8معدلة بموجب المادة : 59المادة (5)
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:المصدرمناإلجماليالدخلعلىیبةالضرإقتطاع-6
طبیق إقتطاع من المصدر الجانب الدائن أو المدین لحساب ما، عندما یتم بالجزائر، تأو تسجیلھا في 55یترتب على دفع فوائد، بمفھوم المادة : 06المادة

.قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن 401المادة من طرف المدین یحدد معدلھ بموجب 
یحسب المؤسسة المكلفة بمتابعة ملكیة السندات والقیم، تسبیقا نھ یتعین على البائع ان یدفع لدىإفیما یتعلق بالتفویضات ذات الفائدة المقتطعة، ف

منالموادفيالتسبیقأواإلقتطاعھذادفعكیفیاتتحدد.ةالسابقلفقرةمن الفرق بین سعر البیع وسعر الشراء بنسبة االقتطاع من المصدر المذكور في ا
(1).المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانونمن127إلى123

:مایليمتمیزة،أعمدةفيفیھ،یقیدخاصاسجالمسكوكذا كل المدینین بالفوائدالقرضشركاتأوالبنوكأصحابعلىیتعین:61المادة

؛تسجیلھرقمأوالحسابرقماالقتضاءوعندللضریبةخاضعةفائدةذيحسابكلصاحبإسم)1
؛لالقتطاعالخاضعةالفوائدمبلغ)2
.الحسابفيتسجیلھاتاریخ)3

.الفوائدلھذهالمطابقاالقتطاعبدفعالقرضمؤسسةأوالمصرفيویلتزممتمیزة،أعمدةفيةنالمدیالفوائد وةنالدائالفوائدتسجل
:اإلسترجاع- التقادم- 7

(2).ملغاة: 62المادة

)2(.ملغاة:63المادة

:الغیـرالتـزامـات- 8
.األطرافعلى127إلى123و57الموادأحكامتالوةالتزام،عقدیتسلمونالذینالموثقینعلىیتعین64:المادة
(3).ج.د1.000مبلغھامالیةغرامةطائلةتحتالقراءة،ھذهإلىصریحةإشارةالعقدیتضمنأنویجب

؛الثمنھذافوائدعلىالدخلضریبةدفعأثبتھإذاإالتجاريمحلبیعثمنضمانلالمتخذاالمتیازشطبیجوزال)65:1المادة 
.فوائدالعلىالضریبةفعدثبتإذاإاللفوائدالمنتجةالدیونلضمانالمتخذةالكفاالتأوالرھونأواألخرىاالمتیازاتكلتسجیالتشطبیجوزال)2

:العمریةوالریوعوالمنحواألجورتباتالمر-سادسا
:للضریبةالخاضعةالمداخیلتحدید-أ

الدخلعلى ضریبةالالقرارأساساالمعتمداإلجماليالدخلتكوینفيالعمریةوالریوعوالمنحواألجورواألتعابوالتعویضاتالمرتباتتدرج:66المادة
.اإلجمالي

:الضریبةلتأسیسأجوراً تعتبر:67المادة
دودة والشركاء في شركات األشخاص والشركات المدنیة المھنیة وأعضاء محمسؤولیةذاتلشركاتوالمسیرینالشركاءإلىالمدفوعةالمداخیل) 1

(4)؛ شركات المساھمة

، وھذا مقابل عملھم؛الغیرلحسابفردیةبصفةبیوتھمفيیعملونأشخاصقبلمنالمقبوضةالمبالغ) 2
مصاریفھم؛لقاءالشركات،لمدیريدفوعةالمالجزافیةوالتخصیصاتوالتسدیداتالتعویضات) 3
المستخدمین؛قبلمناعتیادیةبصفةشھریة،غیرلفتراتتمنحالتيغیرھاأووالمكافآتالمردودیةعالوات) 4
مؤقتة،بصفةمساعدینكأساتذةأوأو المراقبةالبحثأوالتدریسنشاطراءكأجاألساسينشاطھمإلىإضافةیمارسون،ألشخاصالمسددةالمبالغ) 5

.فكريطابعذيظرفينشاطكلعنالناتجةالمكافآتوكذلك
:الضریبةمنیعفى:68المادة

؛دولياتفاقفيعلیھامنصوصمقابل،بدونمساعدةإطارفيالجزائرفيیعملونالذینأجنبیةجنسیةمناألشخاص)أ
مكرر196المادةبمقتضىالجمركينظامھاءىأنشالتيللتموین،المركزیةالمخازنفيیعملونالذینأجنبیةجنسیةمناألشخاص)ب

؛اركالجمقانونمن
؛التنظیمطریقعنالمحددةللشروطوفقاالشباب،تشغیلإلىالرامیةالبرامجإطارفيالمدفوعةاألخرىوالمكافآتاألجور)ج
و اشھری) دج20.000(جزائريدینارعشرین ألفعنمعاشاتھمأورھـموأجقـلتالذینالصم البكمأوبصریاأولیاعقأوحركیاالمعوقونالعمال)د

(5)؛المبلغھذا عنفي النظام العام معاشاتھم تقـلالذینالعمال المتقاعدونكذا 

؛المھمةأونقلالتلمصاریفالمرصودةضاتالتعوی)ھ
؛الجغرافیةالمنطقةعنالتعویضات)و
؛األمومةومنحةالعائلیةوالمنحالوحیداألجر: مثلاإلجتماعيالتشریععلیھاینصلتياالعائليالطابعذاتالمنح)ز
؛حقوقھملذويأوالعملحوادثلضحایاالمدفوعةالعمریةوالریوعوالمنحالمؤقتةالتعویضات)ح
والمراسیمللقوانینتطبیقاالعمومیةوالمؤسساتالمحلیةوالجماعاتالدولةقبلمنكانشكلأيعلىالمدفوعةوالمنحوالتعویضاتالبطالةمنح)ط

؛والتأمینبالمساعدةالخاصة

. 2003م لسنة .من ق10معدلة بموجب المادة : 60المادة (1)
).یةتنقل ھذه االحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائ(2002م لسنة .من ق200تان بموجب المادة یملغ: 63و62المادتان (2)
.2014لسنة . م.من ق3معدلة بموجب المادة : 64لمادة ا(3)
.2015لسنة . م.من ق9و2001م لسنة .من ق7معدلة بموجب المادتین : 67المادة (4)
.2008ت لسنة .م.من ق3و 2005م لسنة .من ق6و 1998م لسنة .من ق8و 1990م لسنة .من ق8معدلة بموجب المواد : 68المادة (5)
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كليدائمعجزللضحیة،بالنسبةعنھنتججسمانيضررتعویضأجلمنقضائيحكمبمقتضىالضررعنكتعویضاتالمدفوعةالعمریةالریوع)ي
؛للحیاةالعادیةباألفعالللقیامالغیرمساعدةإلىاللجوءألزمھ

؛الوطنیةالتحریرحربوقائعجراءمنواألصولواألراملجاھدینالممعاشات)ك
؛قضائيحكمإثرعلىلزامیةإبصفةالمدفوعةالمعاشات)ل
.ریحسالتتعویضة)م

:للضریبةالخاضعالدخلتحدید- ب
یضات واألتعاب واألجور المرتبات والتعو، یؤخذ في الحسبان مبلغاإلجماليالدخلعلى ضریبةاللواجب إعتماده إلقرار أساس لتحدید الدخل ا: 69المادة

.والمعاشات والریوع العمریة المدفوعة إلى المستفیدین وكذا االمتیازات العینیة الممنوحة لھم
:الخدماتمقابلالسعرفيوالزیادةكرامیاتاإلیخصفیما:70المادة

.المكانلعاداتتبعاعامةبصفةمقبوالیكونبمعدلجزافیامبلغھایقدرخدم،المستوساطةدونمنللمستخدمین مباشرةدفعتإذا-
.1-57المادةفيمبینھوكماباإلقتطاعالمستخدمیقومثابتأجرإلىأضیفتوإذا-
بأنفسھم الضریبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لھم، اوإذا كانت تشكل األجر الوحید للمستخدمین باستثناء أي أجر ثابت، فإنھ ینبغي على ھؤالء أن یحسبو-

.بة ضمن الشروط واآلجال المحددة بخصوص اإلقتطاعات التي یقوم بھا المستخدمون أو المدینونوأن یدفعوا مبلغ ھذه الضری
المسكن واأللبسة والتدفئة واإلنارة التي تقدر من طرف المستخدم، حسب القیمة الحقیقیة للعناصرالمقدمة ویقصد باالمتیازات العینیة، التغذیة : 71المادة 

.یوما، أو بكل یوم أو بكل ساعة، حسب الحالة) 15(ل شھر أو بكل خمسة عشر والخاصة بكل ثالثة أشھر أو بك
(*).ثباتاتاإلوجودعدمحالةفيوجبةكلعندج50بمبلغللتغذیة،ھا داماعتالواجبالقیمةتحدیدیمكنأنھكما

فيالعاملونامنھیستفیدالتيسواھما،دونوالمسكنالتغذیةفيالمتمثلةالعینیةاالمتیازاتتدخلالأعاله،71المادةألحكامخالفا:72المادة
.الدخلعلىالضریبةأساسضمنترقیتھاالواجبالمناطق

.التنظیمطریقعنترقیتھاالواجبالمناطقتحدد

:الممنوحةالعینیةواإلمتیازاتالمدفوعةللمبالغلياإلجماالمبلغمنیليمابخصمللضریبةالخاضعالدخلمبلغیحدد:73المادة

؛التقاعدمنحأومعاشاتلتشكیلالمستخدمیقتطعھاالتيالمبالغ)1
.اإلجتماعیةالتأمیناتفيالعمالیةالمساھمة)2

:الضریبةتحصیلطریقة-ج

؛مدفوعمبلغكلمناإلقتطاعطریقعنالضریبةتحصل،66المادةألحكامخالفا)74:1المادة

الجزائر، مرتبات أو تعویضات أو أتعاب أو بیوجد مقرھم الجبائي ال ، أو معنویینلضریبة الذین یقبضون من أشخاص طبیعیینیتعین على المكلفین با)2
عة أجور أو إكرامیات أو معاشات أو ریوع عمریة، بما فیھا مبلغ اإلمتیازات العینیة، أن یحسبوا بأنفسھم الضریبة المطابقة للمبالغ المدفو

؛بالراتبوالمدینونالمستخدمونبھایقومالتياإلقتطاعاتبخصوصالمحددةواآلجالللشروطوفقاالضریبةھذهمبلغایدفعووأنلھم
.130إلى128منالموادفيعلیھاالمنصوصللشروطوفقاالمصدرمنالدخلضریبةاقتطاعیتم)3

:بالراتبوالمدینینالمستخدمینالتزامات- د
وأجور ومعاشات وتعویضات وأتعاب وریوع عمریة، أن یقوم مرتباتراتب یقیم بالجزائر ویدفعیتعین على كل مستخدم أو مدین بال-)1: 75المادة 
؛130إلى 128ع، وفقا للشروط المنصوص علیھا في المواد من باقتطا

یقة یجب على المستخدمین والمدینین بالراتب أن یسجلوا لكل مستفید وعن كل دفع مدفوع خاضع للضریبة أم ال، على السند أو البطاقة أو أیة وث)2
:في سجل خاص، مایلي ،ن تعذر ذلكإمخصصة لتسجیل دفع األجور أو 

؛بھالمتعلقةوالفترةالعینیةاإلمتیازاتذلكفي بماالدفع، ھذاومبلغونوعتاریخ-
؛تممةماللالقتطاعاتالمتمیزالمبلغ-
.الدفعمنالمستفیدكفالةفيبھمالمصرحاألشخاصعدد-

.االقتطاعاتفیھاتمتالتيللسنةالموالیةالرابعةالسنةإنقضاءغایةإلىلوثائقابھذهاإلحتفاظویجب
.314المادةفيعلیھاالمنصوصبالعقوباتالجبائیةدارةاإلأعوانإلىالوثائقھذهتقدیمرفضعلىیعاقب

مستخدمین أن یبینوا في بطاقة األجر أو أي وثیقة أخرى تثبت الدفع، والملزمین بتسلیمھا إلى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ وعالوة على ذلك یجب على ال
- اإلجماليالدخلالضریبة علىإقتطاع "االقتطاعات المتممة برسم ضریبة الدخل على المرتبات واألجور أو عند اإلقتضاء، وضع عبارة

."شيءال:-األجوروالمرتبات

لضرائب باري، یدفع مرتبات أو أجورا أو تعویضات أو أتعابا أو معاشات أو ریوعا عمریة أن یقدم لمفتش اتكل شخص طبیعي أو اعیجب على)3
فیھابماریل من كل سنة جدوالبأ30على  األكثر  یوم  خالل السنة السابقة، الدفعالمباشرة لمكان وجود مسكنھ أو مقر مؤسستھ أو المكتب الذي أجرى

:التالیةالبیاناتالمستفیدین،منواحدلكلیتضمن بالنسبةمعلوماتيحاملعلى

.1999م لسنة .من ق8معدلة بموجب المادة : 71المادة (*)
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؛والعنوانوالعملواللقباإلسم-
؛العائلیةالحالة-
المبلغ الصافي بعد خصم ھذه اإلشتراكات واإلقتطاعات، المبلغ اإلجمالي قبل خصم االشتراكات في التأمینات اإلجتماعیة واإلقتطاعات الخاصة بالتقاعد و-

؛للمرتبات واألجور والمعاشات المدفوعة خالل السنة المالیة المعتبرة
؛المدفوعةواألجورالمرتباتعلىالدخلضریبةأجلمنتتمالتىاإلقتطاعاتمبالغ-
عندما  ینتھي  أجل  إیداع  التصریح  یوم  عطلة  قانونیة یمدد  أجل  االستحقاق  .واحدةسنةعنالفترةھذهتقلعندمادفوعاتالمعلیھاتطبقالتيالفترة-

(1).إلى  أول  یوم  مفتوح  یلیھ

الثالث أعاله، فیما یخص مقطعلسة كلیا أو جزئیا أو التوقف عن ممارسة المھنة، یجب أن یقدم الجدول المشار إلیھ في افي حالة بیع أو توقف المؤس)4
.من ھذا القانون132أیام یحدد كما ھو مبین في المادة) 10(المرتبات المدفوعة خالل سنة البیع أو التوقف، خالل أجل مدتھ عشرة 

.بعدتقدیمھیتملمإذاالسابقةالسنةخاللالمدفوعةبالمكافآتالخاصللجدولبالنسبة كذلكواألمر
.فعلیاالتوقفأوالبیعفیھیصبحالذيالیوممنإعتباراأیام) 01(العشرةأجلیسرينشاطھا،ووقفمزرعةببیعاألمریتعلقوعندما

جور والمعاشات والریوع العمریة التي دفعھا  المتوفي أثناء السنة التي توفي في حالة وفاة المستخدم أو المدین بالراتب فإن التصریح بالمرتبات واأل)5
.التالیةالسنةمنینایر31تد ھذا األجل إلى ما بعد ال یمكن بأي حال من األحوال أن یم. الورثة خالل الستة أشھر التالیة للوفاةیكتتبھفیھا، یجب أن 

المشاربالضریبةالمكلفینعلىكذا وعمریةریوعاأممعاشاتیدفعاعتباريأوطبیعيشخصكلعلىأعاله75المادةأحكامتطبق:76المادة
.74المادةفيالیھم

(2):المبنیة وغیر المبنیةالعقاراتعنبمقابلالتنازلعنالناتجةالقیمةفوائض-سابعا

:مجال التطبیق.أ

تعتبر  فوائض قیمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة أو غیر المبنیة، فوائض بالنسبة لوعاء الضریبة على الدخل اإلجمالي،:77المادة 
.القیمة المحققة فعال من قبل األشخاص الذین یتنازلون خارج نطاق النشاط المھني، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنیة أو غیر مبنیة

:غیر أنھ ال تدخل في مكونات األساس الخاضع للضریبة

فوائض القیمة المحققة بمناسبة التنازل عن عقار تابع لتركة من أجل تصفیة إرث شائع موجود؛

؛lease back"لیزباك" فوائض القیمة المحققة عند  تنازل  المقرض المستأجر أو المقرض المؤجر عن عقار في إطار عقد قرض إیجاري  من نوع 

.لى غیر األقاربإھبات المقدمة لألقارب ما بعد الدرجة الثانیة ولتطبیق ھذه المادة، تعد تنازالت بمقابل، ال

:تحدید فائض القیمة الخاضع للضریبة.ب

:یجابي بینیتكون فائض القیمة الخاضع للضریبة من الفارق اإل:78المادة 

سعر التنازل عن الملك؛

و سعر اإلقتناء أو قیمة إنشائھ من طرف المتنازل.

على ذلك، أن تعید تقویم العقارات أو أجزاء العقارات المبنیة أو غیر المبنیة طبقا لقیمتھا التجاریة الحقیقیة  وذلك في إطار احترام ویمكن لإلدارة، زیادة 
.من قانون اإلجراءات الجبائیة19المادة أحكاماإلجراء التناقضي المنصوص علیھ في

عن السكنات الجماعیة التي تشكل الملكیة الوحیدة و السكن القیمة الناتجة عن التنازل ال تخضع للضریبة على الدخل اإلجمالي، فوائض: 79المادة 
(3).سنوات) 10(عشرمدة تفوق التي دامت حیازتھالرئیسي

:وجوب تحصیل و دفع المبالغ الخاضعة للضریبة. ج

أن یحسبوا و یدفعوا بأنفسھم الضریبة بعنوان فوائض 77في المادة یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یحققون فوائض القیمة المشار إلیھا : 80المادة 
.یوما ابتداء من تاریخ إبرام عقد البیع) 30(القیمة المحققة، في أجل ال یتعدى ثالثین 

.إذا  لم یكن  للبائع موطن في الجزائر ، فیجب على نائبھ المفوض قانونا تصفیة و تسدید الضریبة 

قابض الضرائب، مكان تواجد الملك المتنازل عنھ، من خالل مطبوعة تسلمھا اإلدارة الجبائیة أو یتم تحمیلھا من الموقع یتم التسدید  لدى صندوق
.االلكتروني

2011م لسنة .من ق9معدلة بموجب المادة : 75المادة (1)
من 3معاد إحداثھا وتعدیلھا بموجب المادة 2009م لسنة .من ق8ملغاة مواده بموجب المادة ):80إلى 77المواد من (المبنیة وغیر المبنیة العقاراتعنبمقابلالتنازلعنالناتجةالقیمةفوائض: العنوان سابعا(2)

2017لسنة . م.ق
.2018م لسنة .من ق3معدلة بموجب المادة : 78المادة (3)
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(1).ملغاة: مكرر80المادة

:الدخلأصنافمختلفبینالمشتركةاألحكام-ثامنا
:حرأوفالحيأوحرفيأوتجارينشاطنطاقفيالمحققةالقیمةفوائض-)أ

تسري على األشخاص الطبیعیین أیضا األحكام المتعلقة بشروط إعفاء أو فرض الضریبة على فوائض القیمة الناتجة عن التنازل الكلي أو : 81لمادةا
(2). و اثناء ممارسة نشاط مھنيالجزئي عن عناصر األصول في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فالحي أ

:اإلجماليالدخلعلىالضریبةخصمعدم-)ب
اإلجمالي الدخلعلىالضریبةتكونالفرعي،القسمھذامن77إلى11منالموادفيعلیھاالمنصوصالصافیةاإلیراداتلتحدید:82المادة
.للخصمقابلةغیر

:والتجاروالحرفیینالمنتجینالتزامات-)ج
دوات، المنتوجات أو المحاصیل التي تتجاوز قیمتھا بالوحدة أو ألایعاتیلزم كل منتج أو حرفي أو تاجر بمسك سجل یقید فیھ إجباریا مب: 83المادة 

.دج50.000بالحصة من األدوات أو المنتوجات التي ھي من نفس الصنف أو بالمحصول 
.حقیقيالالربحلنظامالخاضعینبالضریبةالمكلفینیعنيالأعاله،یھإلالمشارالسجلمسكلزامیةإإن

.الجبائیةاإلدارةعنیصدرطلبأيعندالمباشرةالضرائبمفتشیةرئیسقبلمنوالموقعالمرقمأعالهإلیھالمشارالسجلیقدمأنویجب
:لفةمختأصنافمنمھنیةمداخیلعلىالمتوفرونبالضریبةالمكلفون-)د

(3).ملغاة:84المادة

الثالثالفرعيالقسم
اإلجماليالدخل

:للضریبةالخاضعالدخل: أوال
یحدد ھذا . توفر علیھ كل مكلف بالضریبةالسنوي الذي یحسب المبلغ اإلجمالي للدخل الصافياإلجماليالدخلعلى ضریبة الأساس قرری: 85المادة 

بالنظر لرؤوس األموال التي یملكھا المكلف بالضریبة، والمھن التي یمارسھا والمرتبات واألجور والمعاشات والریوع العمریة التي الدخل الصافي 
:أدناهالمذكورةیتقاضاھا، وكذا أرباح كل العملیات المربحة التي یقوم بھا، بعد خصم التكالیف

(4).ملغى-)1

؛بالضریبةالمكلفعاتقعلىھيوالتيبنائھاأومساكنلشراءالمقترضةوتلكمھنیةألغراضالمقترضةوالدیونالقروضفوائد-)2
؛شخصیةبصفةبالضریبةالمكلفیدفعھاالتياإلجتماعيوالضمانالشیخوخةمنحإشتراكات- )3
؛اإلطعامنفقات-)4
.المؤجرالمالكیبرمھالذيالتأمینعقد-)5

(5).ملغاة:86المادة

، 10و9لتي تدخل في تكوین الدخل الصافي اإلجمالي، حسب القواعد المحددة في المادتین تقدر اإلیرادات الصافیة لمختلف األصناف ا-)87:1المادة 
أدناه، دون التمییز، مالم تنص أحكام صریحة على خالف ذلك، بین اإلیرادات التي یوجد 6إلى 2وضمن الشروط المنصوص علیھا في المقاطع من 

؛الخارجفيرھامصدیوجدالتيوتلكالجزائر،فيمصدرھا
35والمادتین21إلى12منألحكام المواد طبقافالحي،نشاطممارسة عنالناتجةوتلكالمنجمي،االستغاللوأرباحالمھنیة،األرباحتحدد-)2
(6).36و

یبة على أساس ربحھا الحقیقي، والتي تشتمل نتائجھا في مجموعھا على إیرادات بالنسبة للمؤسسات الصناعیة، أو التجاریة أو الحرفیة الخاضعة للضر
متأتیة من أصناف مختلفة، فإنھ یتم تبیان ھذه النتائج المجموعة دون حاجة إلى التمییز بینھا وبین مختلف عناصرھا في التصریح 

.99المادةفيعلیھالمنصوص
اإلنتاج،عملیاتمعتناسبیاو في الخارج في آن واحد، یعد الربح محققا في الجزائرالجزائرفينشاطھاتمارسالتيالمؤسساتیخصوفیما

؛الجزائرفيالمنجزةالمبیعاتمع،ذلكتعذرإنأو
.43و42المادتینألحكامطبقاالعقاري ،الصافيلالدخیحدد-)3

وقانونللملكالتجاریةالقیمةعلىإعتماداالجبائیة،المصالحقبلمنتقدیرھایمكنفإنھ، العقاریةالملكیاتإیجارعنالناتجةالمداخیلیخصفیماأما
؛قالسو

المعفاةالمداخیلعداما،60إلى45من الموادفيعلیھا المنصوصالمداخیلكافةالمنقولة علىاألموالرؤوسریوعتشتمل-)4
.86و56للمادتینطبقاالضریبةمن

بواسطةأونقدادفعھافیھایتمالتي السنةعنالدخل اإلجمالي،على للضریبةالفقرة السابقة،فيإلیھامشارالاإلیراداتتخضعنقدا،دفعھایستحقوعندما
؛لحسابتقییدھاأوشیك،

؛73إلى66منالموادفيعلیھاالمنصوصللشروطوفقاالعمریةوالُریوعوالمعاشاتواألجورالمرتباتعنالناتجةالمداخیلتحدد-)5
ملغى؛) 6
.الحاالتجمیعفيالحقیقي،مبلغھاأساسعلىالجزائر،خارجمصدرھایكونالتياإلیراداتتعتمد-) 7

.2009م لسنة .من ق8وملغاة بموجب المادة 1992لسنة . م.من  ق13محدثة بموجب  المادة  : مكرر80المادة (1)
.2015لسنة . م.من ق7المادة معدلة بموجب : 81المادة (2)
).تنقل ھذه االحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002م لسنة .من ق200ملغاة بموجب المادة : 84المادة (3)
.2003م لسنة .من ق12ملغي بموجب المادة : 1- 85المادة (4)
. 1995م لسنة .من ق9ملغاة بموجب المادة : 86المادة (5)
.2017لسنة .م.من ق16و2009لسنة . م.من ق8معدلة بموجب المادتین : 87مادة ال(6)
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وعاءفيصراحة،إعفاؤھاأو تمالشركاتأرباحعلىللضریبةإخضاعھاتمالتيتوزیع األرباحمنالمتأتیةالمداخیلتحسبال: مكرر87المادة
.اإلجماليالدخلعلىالضریبة

(1).منتظمةبصفةالمصرح بھاالمداخیلإالاألحكامھذهتطبیقمنتستفیدال

الكات الكلیة أو الجزئیة التى تقوم بھا الشركات ت، اإلیرادات الناجمة عن التسدیدات واالھلدخل اإلجمالي اعلى الضریبةتعفى من -)1: 88المادة 
طبقا الجزائریة واألجنبیة على مبلغ أسھمھا أو حصصھا في الشركات، قبل حلھا أو تصفیتھا عندما ال تصنف ھذه المبالغ ضمن  اإلیرادات الموزعة

؛49للمادة
حتیاطات أو األرصدة بمختلف أنواعھا في شكل زیادة للرأسمال أو دمج شركات أو عملیات مماثلة لھا، یعفى من توزیع األرباح أو اإلفي حالة-)2

.بدون مقابل، لألسھم أو حصص الشركة أو فوائض القیمة الناتجة عن ھذا التوزیع، التخصیصالدخل اإلجماليعلى الضریبة
وقت الحق عن توزیع األرباح أو اإلحتیاطات بین الشركاء أو المساھمین أو األرصدة  بمختلف أنواعھا المدرجة في الرأسمال إن التوزیعات التي تنتج في

.الدخلعلى الضریبةبمناسبة دمج شركات أو عملیات مماثلة لھا، تدرج فى أسس ) الدمجمنح(حتیاطات أو اإل

، إال في الدخل اإلجماليعلى الضریبةال یدرج الربح الممنوح أثناء تصفیة شركة، ألصحاب الحقوق في الشركة، زیادة عن دعمھم، في أسس : 89المادة 
.إذا كان سعر ھذا اإلقتناء یفوق مبلغ الدعمحدود فائض تسدید الحقوق المخصومة من سعر  إقتنائھا، في حالة ما 

.المستفیدةالحصصحامليأوالمساھمینأوالشركاءبعضحقوقشراءوجودھاأثناءالشركةفیھاتعیدالتيالحالةفيالقاعدةنفسوتطبق
اولیة محدودة إلى شركة أشخاص، یكون كل شریك أو مساھم في الشركة المحولة، خاضعفي حالة تحویل شركة مساھمة أو ذات مسؤ: 90المادة 

.تناسبیا مع حصتھ في األرباح أو اإلحتیاطات أو فوائض القیمةالدخل على للضریبة

ستثنائیا، مثل فائض القیمة عن محل تجاري أو توزیع إحتیاطات شركة ما، ویكون مبلغ إعندما یحقق مكلف بالضریبة، خالل سنة ما، دخال : 91المادة 
،خالل الثالث  سنوات األخیرةبالضریبةلفھذا الدخل اإلستثنائي یفوق معدل اإلیرادات الصافیة التي فرضت على أساسھا ضریبة الدخل على المك

.التقادمیشملھاالالتيالسابقةوالسنواتإنجازهسنةعلى،الدخل على الضریبةإقرارقصداإلستثنائيالدخلھذاتوزیعیطلبأنباألمرللمعنيیمكن
.ھمستغلوفاةإثرعلىتجاريمحلقیمةفائضعلىالضریبةفرضعندالحكمھذاویطبق
استحقاقھالتاریخنظراتمثل،إیراداتعلىإرادتھ،عنخارجةظروفونتیجةواحدةسنةأثناءیتوفرالذيبالضریبة،المكلفإلىالحقنفسویمنح

.سنواتعدةعلىتمتدفترةعادي،ال
دة وال یجوز في أي حال من األحوال توزیع اإلیرادات المنصوص علیھا في ھذه ما ل أوالتاریخ الذي أكتسب فیھ على الفترة السابقة السحتقاقھا العاديا

.اإلیراداتالمستثمرات  أو شرع في ممارسة المھنة التي تنجم عنھاوالمكلف بالضریبة األموال أ
ھ، باإلثباتات ویتعین على المكلفین  بالضریبة الراغبین في اإلستفادة من ھذا الحكم أن یقدموا طلبا ملحقا بتصریحھم السنوي بضریبة الدخل، یشیرون فی

.مجموعة اإلیرادات التي یطلبون تقسیطھا ومصدرھا وتوزیعھا على فترة الدفع بالتقسیطىاالزمة إل

:بالجزائرالجبائيمقرھمیوجدالذینلألجانببالنسبةللضریبةالخاضعالدخل-ثانیا
للقواعدطبقالضریبةل،3المادةمفھومحسببالجزائرالجبائيمقرھمیوجدوالذینأجنبیةجنسیةمنبالضریبةیخضع المكلفون:92المادة

(2).91إلى 85منالموادفيعلیھاالمنصوص

:بالجزائرالجبائيمقرھمیوجدالالذینواألشخاصلألجانببالنسبةللضریبةالخاضعالدخل-ثالثا
ى  تحدد المداخیل التي ھي من مصدر  جزائري العائدة لألشخاص الذین ال یوجد مقرھم الجبائي بالجزائر حسب القواعد المطبقة عل-)1: 93المادة 

.اإلیرادات من نفس النوع التي یتقاضاھا األشخاص الذین یوجد مقرھم الجبائي بالجزائر
:جزائريمصدرمنمداخیلتعتبر-)2

.األمالكھذهبالمتعلقةالحقوقأوالجزائرفيالموجودةاألمالكریوع-)أ 
.الجزائرفيالمستثمرةالمنقولةاألخرىاألموالرؤوسكلعائداتوكذاالجزائریةالمنقولةالقیمعائدات-)ب
.الجزائرفيالموجودةالمستثمراتعائدات- )ج
،22المادةبمفھومالمكسبالطابعذاتالعملیاتأوال،أممؤجرةأكانتسواءالجزائر،فيممارسةالالمھنیةاألنشطةعنالناتجةاإلیرادات-)د

.الجزائرفيوالمنجزة
بمحالت تجاریة مستغلة في الجزائر، ، عندما تتعلق12و األرباح الناتجة عن العملیات المحددة في المادة 77المشار إلیھا في المادة القیمةفوائض-)ھ

.وبعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقاریة مرتبطة بھا

:الجزائرفيإقامتھمكانأوباإلیراداتالمدینتكلیفمكانیوجدعندماجزائري،مصدرمنمداخیلكذلكتعتبر3)-

؛العمریةوالریوعالمعاشات-) أ

والحقوقالتجاریةأوالصناعیةالملكیةمنالمستخلصةالعائداتكل وكذا المؤلفون أوالمخترعونیتقاضاھاالتي22المادةفي المحددةالعائدات-)ب
؛لھاالمماثلة

(3).الجزائرفيالمستعملةأوالمقدمةعاألنواالمختلفةللخدماتكمكافآتالمدفوعةالمبالغ- )ج

.2020لسنة . ت.م.من ق7و2020م لسنة .من ق16و 2003م لسنة .من ق13و 1999م لسنة .من ق9و 1998م لسنة .من ق9معدلة بموجب المواد : مكرر 87المادة (1)
.2006م لسنة .من ق2دة معّدلة بموجب الما: 92المادة (2)
.2017لسنة . ق. م.من ق2و2009م لسنة .من ق7معّدلة بموجب المادتین : 93المادة (3)
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اإلجمالي الدخلعلى للضریبةیخضع األشخاص الذین ال یوجد مقرھم الجبائي بالجزائر، لكنھم یحوزون فیھا على مسكن أو عدة مساكن، : 94المادة 
، ومرات القیمة اإلیجاریة لھذا المسكن، ما لم تكن اإلیرادات من مصدر جزائري، للمعنیین باألمر، أعلى من ھذا األساس) 05(على أساس یساوي خمس 

.الضریبةإلقرارأساسااإلیراداتھذهمبلغعتمدیاألخیرةفي ھذه الحالة
شخاص الذین ال یوجد مقرھم الجبائي بالجزائر والذین یحققون فیھا إیرادات من أمالكھم أو مستثمراتھم أو مھنھم الموجودة أو یتعین على األ: 95المادة 

الممارسة في الجزائر، أن یعینوا ممثال في الجزائر یرخص لھ باستالم المراسالت المتعلقة بإقرار أساس الضریبة وتحصیلھا 
.المباشرةالضرائبمصلحةالشأنبھذالھمتوجھھالذيللطلبالتالیةیوما)02(العشرینغضونفيذلكوبھا،الخاصةعاتاوالنز

:الجزائرفيمسكناكتسابسنةدخل-رابعا

عندما یحول مكلف بالضریبة كان یقیم سابقا في الخارج مكان إقامتھ إلى الجزائر، ال تحسب المداخیل التي تستحق الضریبة علیھا من جراء : 96المادة 
.إقامة المسكن في الجزائر، إال إعتبارا من تاریخ ھذه اإلقامة

:الجزائرمغادرةأوالخارجإلىاإلقامةمكانتحویلسنةمداخیل-خامسا

حسب المداخیل التي الدخل اإلجماليعلى للضریبةي یحول مكان  إقامتھ إلى الخارج ئر الذیخضع المكلف بالضریبة المقیم في الجزا-)1: 97المادة 
لضریبة توفر علیھا خالل سنة مغادرتھ إلى غایة تاریخھ، واألرباح الصناعیة والتجاریة التي حققھا منذ نھایة السنة المالیة األخیرة الخاضعة ل

.مغادرتھتاریخقبلفیھایتصرفأندونأكتسبھاالتىاإلیراداتوكل
.أول جانفي من سنة مغادرتھالساریة المفعول عند تاریخالقواعدحسبالسابقمقطع الفيإلیھاالمشارالمداخیلعلىالضریبةوتفرض

مغادرتھتاریخإلىینایرفاتحمنمتدةمالالفترةمدةحسبذلك،األمرإقتضىإذاالجزافیة،الضریبةمبلغیخفضجزافیا،المقدرةالمداخیلیخصوفیما
.الجزائر

، ضمن األیام العشرة السابقة لتاریخ تغییر اإلقامة ویخضع ھذا التصریح للقواعد 1ة طبقا للمقطع یقدم تصریح مؤقت بالمداخیل الخاضعة للضریب-)2
ویمكن إتمامھ عند اإلقتضاء وإلى غایة إنقضاء األشھر الثالث األولى من السنة . والعقوبات المنصوص علیھا بخصوص التصریحات السنویة

.باألمرالمعنيقبلمنأثبتقدالمؤقتالتصریحأنیعتبر،المحدداألجلضمنھذاالتصحیحيالتصریحتقدیممعدحالةوفي. المغادرةلسنةالتالیة
.الجزائرفيإقامةمكانأيعنالتخليحالةفيالقواعدنفسوتطبق-)3

:المعیشةطریقةحسبلضریبةاعلیھتفرضالذيللدخلدنىاألالجزافيالتقدیر: سادسا
بالضریبة ومداخیلھ، یتم تحدید الوعاء الضریبي للضریبة على الدخل اإلجمالي بتطبیق بعض تناسب بین نمط الحیاة للمكلففي حالة عدم:98المادة 

على ،، عندما یكون ھذا المبلغ2الزیادة المنصوص علیھا في  النقطة ،عتبار، عند االقتضاءعناصر نمط الحیاة للجدول الوارد أدناه، مع األخذ بعین اال
(3):الضریبة على الدخل اإلجماليیساوي سقف االخضاع الضریبي  لجدول،األقل

.2020لسنة . ت.م.من ق8و2018لسنة . م.من ق4معدلة بموجب المادتین : 98المادة (3)

األساسعناصر المستوى المعیشي
.الساریةالحالیةاإلیجاریة القیمة مرات 5.مھنيطابع ذاتالمحالت باستثناء الرئیسیةمحل اإلقامة-1
.الساریةالحالیة اإلیجاریةالقیمة مرات6.الثانویةاإلقامة الت مح- 2
سنة  للخدمة الحصریة والدائمة لصاحب 60عنعمرهیقلشخصلكل :المنزلخدم- 3

.العمل أو عائلتھ
دج70.000

الى یفیة الكبھذه المحدد األساس ویخفض .األشخاصالموجھة لنقلالسیارات المركبات - 4
المھني، سیارات كبار لإلستعمالأساساالمخصصة للسیارات بالنسبة مبلغھ نصف 

معطوبي الحرب، المصابین بالعمى وكبار العجزة المدنیین أصحاب بطاقة  االعاقة، وكذا 
سنوات أو ھي غیر مؤھلة للسیر ) 10( بالنسبة للسیارات التي یتجاوز عمرھا عشرة 

.واحدةسیارة على إالالتخفیض ھذا ق یطبوال. نھائیا

ثالثة أرباع قیمة السیارة الجدیدة بعد خصم 
10%بعد عام واحد من االستخدام 20%

إضافیة سنویا على مدى السنوات األربع 
.المقبلة

قیمة الدراجة الناریة الجدیدة مع تخفیض .³سم 450الدرجات الناریة ذات سعة اسطوانة تفوق - 5
.بعد ثالث سنوات من االستعمال50%

20قدرھا حقیقیة قوةآلیة و ذاتقوارب أو أو متنقل ثابت محرك ذاتالنزھةسفن- 6
:األقلبخاریا على حصانا

األولى؛حصانا العشرین عن-
. عن كل حصان بخاري إضافي-

یخص السفن التي تم فیما% 25أو% 50أو % 75غیر أن القوة ال تحسب إال بنسبة 
سنة على التوالي، وتجبر القوة المحصل 25سنة و15سنوات و5بناؤھا منذ أكثر من 

.علیھا عند اإلقتضاء إلى الوحدة التي تأتي دونھا مباشرة

دج100.000
دج8.000
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.6المادة ضریبیة المشار إلیھم في إن العناصر المبینة لتحدید أساس الضریبة ھي تلك التي یتصرف فیھا أثناء السنة الضریبیة، أفراد األسرة ال

.بالنسبة للعناصر التي یتصرف فیھا عدة أشخاص معا، یتم تحدید األساس  بما یتناسب مع حقوق كل واحد منھم

على المبلغ الجزافي المحدد في الجدول، عندما یفوق ھذا االخیر أو یساوي آخر  قسط أعلى من الجدول التصاعدي المشار %50یتم تطبیق زیادة بنسبة 
.و عندما یحوز المكلف بالضریبة على أكثر من ستة عناصر لنمط الحیاة المبینة في الجدول104ة إلیھ في الماد

بالضریبة وجود تناسب بین نمط الحیاة لمكلف، عند عدم2و 1یتم تأسیس المبلغ الجزافي الناتج عن تطبیق الجدول و الزیادة المشار إلیھا في النقطتین  
ة أوالتي فرضت علیھا الضریبة وفقا الث مبلغ الدخل الصافي الخاضع للضریبة المصرح عنھ، بما في ذلك المداخیل المعفومداخیلھ یتجاوز على األقل ث

. لمعدل نسبي أو محرر من الضریبة بتطبیق إقتطاع

.نمط حیاتھمكنتھ من ضمان على ،التي تبین بأن مداخیلھ أو استخدام رأسمالھ أو القروض التي تحصل علیھابالضریبة أن یأتي باألدلةیمكن للمكلف

بأمعفاة،ھيوالتيالمعنیة،السنةخاللعلیھاتوفرأنھبالضریبةالمكلفیثبتالتياإلیراداتكلالمادة،ھذهبمقتضىالمحددالجزافيالمبلغمنوتحسم
.الدخل اإلجماليعلى الضریبةمنكانت،صفةي

الثالثالقسم
بالضریبةالمكلفینتصریحات

على أساس ھذه الضریبة، أن یكتتبوا ویرسلوا، ، حتى یتسنى إقرارالدخل اإلجماليعلى للضریبةعلى األشخاص الخاضعین یجب –)1: 99المادة 
.مباشرة لمكان إقامتھم، تصریحا بدخلھم اإلجمالي الذي تقدم مطبوعتھ من قبل اإلدارة الجبائیةأبریل من كل سنة إلى مفتش الضرائب ال30یوم األكثر

(2).عندما ینتھي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة، یؤجل تاریخ االستحقاق إلى الیوم األول المفتوح الموالي

:عداما،أجریةغیرأوأجریةمداخیلبھ،المتعلقةالتعویضاتأووالمنحالرئیسيأجرھمعنفضالیتقاضون،ذینالاألجراءأیضااإللتزاملھذاویخضع

؛وحیداأجرایتقاضونالذیناألجراء-
شركاءأومؤقتینمستخدمینبصفتھمببحثیقومونأوتعلیمیانشاطاكأجراء،الرئیسينشاطھمعنفضالیمارسون،الذینواألشخاص-

.تعلیمیةمؤسسةفي

نشاط تجاري أو حرفي أو تأدیة خدمات بالتجول أو البیع على المكلفین بالضریبة الذین رخص لھم المجلس الشعبي البلدي مسبقا، بممارسة یتعین –)2
.األول أعالهالمقطعقدموا التصریح المشار إلیھ في قل لبضائع منتجة محلیا، أن یتنالم
.أخرىجھةمنالخارجوفي،جھةمنالجزائرفيالمقبوضة،طبیعتھاكانتمھماالمداخیلمبلغمتمیزةبصفةالتصریحات،وتبین-)3
مھما كان مبلغ دخلھم، األشخاص الذین یحوزون عنصرا واحدا أو عددا من ،من ھذه المادةالمقطع األولویخضع للتصریح المنصوص علیھ  في -)4

ون أو مربیات، أو حاضنات وكذا األشخاص خدم، أو مربالسیارات سیاحیة، أو یخوت أو سفن النزھة، أو طائرات سیاحیة أو : العناصر اآلتي ذكرھا 
.خارجھاأوالجزائرفيمؤقتةأودائمةأكانتسواءثانویة،إقامةمحالتعدةأوثانإقامةمحلعلىیتوفرونالذین

نسمة، وفي مقرات الوالیات 20.000دن التي یزید عدد سكانھا عنمن ھذه المادة، إلزامیا في المالمقطع األول ویكون التصریح المنصوص علیھ في 
.دج سنویا600وضواحیھا، بالنسبة لألشخاص الذین تفوق القیمة اإلجمالیة اإلیجاریة لمحل إقامتھم 

.األحكامھذهبمقتضىالمعرفةاإلیراداتإبرازفيالتصریحینحصر،94و93المادتینفيإلیھمالمشارلألشخاصوبالنسبة

.2020نة لس.ت.م.من ق8و2018لسنة . م.من ق4معدلة بموجب المادتین : 98المادة (1)
.2010لسنة . م.من ق4معدلة بموجب المادة : 1- 99المادة (2)

ثانوي بمحرك المزودة و غیر المزودة الشراعیة النزھة سفن أو الیخوت -7
.الدولیةللمقاییس وفق ااألقل على أطنان 3حمولتھاتبلغ والتي، 
................................................................األولىالثالثة الطنات عن -
:إضافي طن كلعن -

.......................................................................طن10إلى4من
.....................................................................طن25إلى 10من
.............................................................................طن25فوقما 

خص الیخوت فیما ی% 25أو %50،  أو %75غیر أنھ ال تحسب الحمولة إال بنسبة  
. سنة25سنة و15سنوات و5وسفن النزھة التي تم بناؤھا، على التوالي، منذ أكثر من 

.وتجبر الحمولة المحصل علیھا، عند اإلقتضاء، إلى الوحدة التي تأتي دونھا مباشرة

دج150.000

دج35.000
دج50.000

دج100.000

دج12.000.....  طائرة لكلالحقیقیة القوة من ري بخاحصانكل عن : السیاحیةالطائرات - 8
دج400.000..............................................................................السباقخیول - 9

دج200.000...........................................................................خیول السرج - 10
(1).السوقفيالمطبقةاألسعارمن%70.)إلخ........إیجاریة،أسفارأعباء(المعیشةمستوىعناصرمنغیرھا- 11
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.العائلیةوتكالیفھموضعھمبخصوصزمةالالالمعلوماتكلیقدمواأنالمصرحینعلىیجب:100المادة
ابمقتضىدخلھممنسمھاحالواجبللتكالیفبیانایقدمواأن،85المادةفيعلیھاالمنصوصالتخفیضاتمناإلستفادةلھمیحقلكيأیضا،علیھمویجب
.المذكورةلمادة

:یليماالبیانھذاویبرز

د - ھ، وعن دین وتاریخ ت لل ند المثب ة الس دائن، وطبیع وان ال م وعن ة، إس فة إلزامی ة بص وع المدفوع ة، والری روض المبرم ص الق ا یخ فیم
؛ائد المستحقة السنویةاإلقتضاء، الجھة القضائیة التي صدر عنھا الحكم، وأخیرا مبلغ الفوائد أو الفو

ا- صوفیم رائبیخ رةالض ومالمباش ة،والرس االمماثل دام الي ع دخل اإلجم ى ال ریبة عل يالض االت فیتحملھ ریبة،المكل وعبالض لن ك
.اإلشتراكومبلغالجدولومادةالضریبة،فرضومكانضریبة،

:ذكرھااآلتيبالعناصریصرحواأنبالضریبةالمكلفینعلىأیضایجب:101المادة
:والعنواناإلیجاریةالقیمةأواإلیجار-

؛الرئیسيالسكن-)1
.وخارجھاالجزائرفيالثانویةاإلقامةمحالت-)2

؛حمولتھاأومنھاواحدةكلوقوةالسیاحیة،الطائراتوالنزھة،سفنأو والیخوتالسكن،وعرباتالسیاحیةالسیارات-
.والحاضناتالمربیات المربون،الخدم،-

.السابقةالسنةخالل1-6المادةفيإلیھلمشارابالضریبةالمكلفحازھاالتيالعناصرھيإعتمادھایجبالتيالعناصرإن

لیة، ال في حالة القوة القاھرة، یمكن تمدید أجل تقدیم التصریح السنوي المرفق بالوثائق الثبوتیة اإلجباریة، بموجب قرار للوزیر المكلف بالما: 102المادة 
(1)).02(شھرینیمكن أن یزید ھذا التمدید عن  

.الجبائیةاإلدارةوتقدمھاتعدھامطبوعاتعلىالتصریحاتكل رتحر:103المادة
.بالضریبةلمكلفینلوصلیمسلتالضرائبمفتشعلىیتعین و

للشروطوفقابھا،المتعلقةالتصریحاتتكتتبأنیجبالوفاة،حالةفيأوالمھنة،أوالنشاطممارسةعنالتوقفأوالمؤسسة،عنالتنازلحالةفي
.231المادة فيعلیھاالمنصوص

الرابعالقسم
حساب الضریبة

: المعدالت القابلة للتطبیق )أ
:للجدول التصاعدي اآلتياوفقتحسب الضریبة على الدخل اإلجمالي :104المادة 

نسبة الضریبة)ج.د( لخاضع للضریبة قسط الدخل ا

120.000ال یتجاوز 

360.000إلى 120.001من 

1.440.000إلى 360.001من 

1.440.000أكثر  من

0%
20%
30%
35%

%. 04، نسبة یساوياإلجمالیة،الضریبةمننسبيتخفیضمنقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن66المادةفيالمذكورةالمداخیلتستفید
).شھریا/ دج1500دج و 1000أي بین (سنویا، / دج18.000سنویا أو یزید عن/ دج12.000عنھ ال یمكن أن یقل ھذا التخفیضغیر أنّ 
.ياإلجمالالدخلعلىالضریبةمنكاملمن إعفاءدج30.000مبلغتتعدىالالتيالمداخیلتستفید
بالنسبةالمستحقةاإلجماليالدخلعلىالضریبةتحدیدویتم.إضافيتخفیضمندج35.000عن وتقلدج30.000مبلغتفوقالتيالمداخیلتستفید

:اآلتیةللصیغةوفقاالدخل،منالفئةلھذه
x(3/8)-(3/20.000)) األولللتخفیضوفقا(الضریبة عل الدخل اإلجمالي=الضریبة على الدخل اإلجمالي 

أوالمكفوفونأوعقلیاأوحركیاالمعوقونتقاضاھا العمال یالتي دج،40.000وتقل عندج30.000تفوقالتيالمداخیلتستفیدذلك،علىوعالوة
مع التخفیضیتراكم أالّ على،على الدخل اإلجماليمبلغ الضریبة علىإضافيتخفیضمنالعام،للنظامالتابعونالمتقاعدونالعمالوكذاالبكم،الصم
:اآلتیةللصیغةوفقاالمستحقة بالنسبة لھذه الفئة من الدخل،اإلجماليالدخلالضریبة علىتحدیدیتم.أعالهإلیھالمشارالثاني

x(3/5)-(3/12.500).(2)) األولللتخفیضوفقا(الضریبة عل الدخل اإلجمالي=الضریبة على الدخل اإلجمالي 

.التكوینأوللخبرةعقدبعنوانالمدفوعةالمرتباتعلى%20قدرهتخفیضیطبقذلك،عنفضالو
108القتطاع من المصدر تحدد كیفیات دفعھ بموجب المواد من 66و60و54و2- 33و 1-33غیر أنھ تخضع المداخیل المنصوص علیھا في المواد 

.2010م لسنة .من ق5معدلة بموجب المادة : 102المادة (1)
، 2001م لسنة .من ق10، 1999م لسنة .قمن 10و8، 1998م لسنة .من ق11و10و6، 1997م لسنة .من ق9، 1996م لسنة .من ق10،  1995م لسنة .من ق10معدلة بموجب المواد : 104المادة (2)
لسنة . م.من ق8و2010ت لسنة .م.من ق2و 2009م لسنة  .من ق7و2008لسنة . من ق 5، 2007م لسنة .من ق4،  2006م لسنة .من ق3، 2005م لسنة .من ق7و5، 2003م لسنة .من ق17إلى 14

.2020لسنة . ت.م.من ق9و5و2020م لسنة  .من ق17و 2018م لسنة .من ق5و 2017لسنة  . م.من ق2و. 2015
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.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة130إلى 121و110إلى 
.الضریبةمنمحررة%15بـ48إلى46منالموادفيعلیھاالمنصوصالحواصلعلىالمطبقالمصدرمناالقتطاعنسبةتحدد

من قانون الضرائب المباشرة 54من المادة 2ر أولئك المشار إلیھم في المقطع  یطبق ھذا المعدل على الحواصل المقبوضة من طرف أشخاص آخرین غی
- 33المادةفيعلیھ المنصوص،المصدرمناالقتطاعنسبةتحدد.من نفس القانون45والرسوم المماثلة و الحواصل المذكورة في المادة 

.%24بـالمماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانونمن3
الضریبةمنمحررة%50بـتحددالنسبةھذهأنغیر. %10بنسبةوالكفاالتو الودائعالدیونلعوائدبالنسبةالمصدرمناالقتطاعمعدلیحدد

.لحاملھاأواالسمیةغیرالسنداتلحواصلبالنسبة

أو یعادلھا؛ ) دج000.50(یقل عن خمسین ألف دینار الذيالفوائدلقسطبالنسبةالضریبةمنمحررة، 1%-
.)جد000.50(خمسین ألف دینار عندیزیالذيالفوائدقسطیخصفیما، 10%-

.أعالهإلیھالمشارالجدولأساسعلىالمداخیلمنشھریااالقتطاعیجب،66المادةبمفھومالعمریةوالریوعوالمنحواألجورالمرتباتیخصوفیما

.الجزائرخارجنھم الجبائيالذین یوجد موطاألشخاصإلىالمدفوعةالعمریةوالریوعالمنحعلىاالقتطاعطریقةنفستطبقذلك،عنو فضال
بمثابة قسط ،من ھذا القانون وكذا االستدراكات الخاصة بھا67من المادة 5و4تعتبر األجور والتعویضات والمكافآت والمنح المذكورة في الفقرتین 

: یةشھري منفصل وتخضع لالقتطاع من المصدر بعنوان الضریبة على الدخل اإلجمالي حسب المعدالت التال

أو أو المراقبةوكذا أنشطة البحث و التدریس ،4-67محرر من الضریبة، بدون تطبیق تخفیض على األجور المذكورة في المادة % 10-
5- 67وص علیھا في المادة مؤقتة المنصبصفةمساعدینكأساتذة

.فكريالطابع الذات الظرفیة بدون تطبیق تخفیض بالنسبة لجمیع األجور الناجمة عن كل النشاطات% 15-

زل عن األسھم أو الحصص االجتماعیة المحققة من طرف األشخاص الطبیعیین المقیمین، إخضاع ضریبي القیم الناتجة عن التنایترتب على فوائض
.محررة من الضریبة على الدخل اإلجمالي% 15بمعدل 

.غیر أنھ، تعفى فوائض القیم ھذه من الضریبة عندما یعاد استثمار مبالغھا

ائض القیم الناتجة عن التنازل عن األسھم أو الحصص االجتماعیة في رأسمال مؤسسة أو عدة و یقصد بإعادة االستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفو
.مؤسسات والذي یتحقق عن طریق شراء األسھم أو الحصص االجتماعیة

٪ 5على الدخل اإلجمالي بمعدل ، للضریبة 77المشار إلیھا في المادة المبنیة أو غیر المبنیةالعقاراتعنبمقابلالتنازلعنالناتجةالقیمةتخضع فوائض
.محررة من الضریبة

(1).2020سنة یونیوأّولمنابتداءالتنفیذحیزالتدبیرھذایدخل

:المصدرنماإلقتطاعاتخصم-ب
(2).ملغاة:105المادة

للمستفیدین منھا ھذا القانونمن55ةھا في المادالمشار إلیمداخیل الدیون و اإلیداعات و الرھون على طبقاإلقتطاع من المصدر المیمنح: 106المادة 
.الصادر عن طریق الجدولالدخلعلىالضریبة یتم إدراجھ في،یساوي مبلغھ مبلغ ھذا اإلقتطاعالحق في قرض ضریبي

یدة في دفاتر التوفیر أو حسابات التوفیر غیر أن القرض الضریبي الممنوح على أساس اإلقتطاع من المصدر المطبق على الفوائد الناتجة عن المبالغ المق
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 104المنصوص علیھا في المادة %10للسكن، یكون مساویا  لحصة اإلقتطاع المناسبة عند تطبیق نسبة 

(3).المماثلة

ذین یتقاضون مداخیل أجریة فضال عن أجرھم الرئیسي من قرض ضریبي یساوي الضریبة على الدخل اإلجمالي الذي یستفید األجراء ال: 107المادة
على الضریبة الضریبي یقید ھذا القرض . یحسب وھمیا على األجر الرئیسي قبل تطبیق التخفیض الجبائي المقرر لھذه الفئة من المدینین بالضریبة

(4).الجدولیقطرعنالمقررةالنھائیة

(5). ملغاة:  مكرر107المادة 

الخامسالقسم
المصدرمناإلجماليالدخلعلىالضریبةإقتطاع

:33المادةفيعلیھاالمنصوصالمداخیلمناإلقتطاع-أ
ادةفيالمشارإلیھاالمبالغبدفعیقومالذيالمدینیلزم: 108المادة ى33الم مأشخاصإل ةإقلھ ةام رجبائی ي الجزائ إجراء،ف نإقتطاعب المصدرم

، 2001م لسنة .من ق10، 1999م لسنة .من ق10و8، 1998م لسنة .من ق11و10و6، 1997م لسنة .من ق9، 1996م لسنة .من ق10،  1995م لسنة .من ق10معدلة بموجب المواد : 104المادة (1)
لسنة . م.من ق8و2010ت لسنة .م.من ق2و 2009م لسنة  .من ق7و2008لسنة . من ق 5، 2007م لسنة .من ق4،  2006م لسنة .من ق3، 2005م لسنة .من ق7و5، 2003م لسنة .من ق17إلى 14

.2020لسنة . ت.م.من ق9و5و2020م لسنة  .من ق17و 2018م لسنة .من ق5و 2017لسنة  . م.من ق2و. 2015
.1999م لسنة .من ق12ملغاة بموجب المادة : 105المادة (2)
. 2007م لسنة .من ق5و2006م لسنة .من ق3و 1995م لسنة .من ق11معدلة بموجب المواد : 106المادة (3)
.1993م لسنة .من ق12ةمعدلة بموجب الماد: 107المادة (4)
. م.من ق5و ملغاة  بموجب المادة 2015لسنة . م.من ق10ومعاد إحداثھا  بموجب المادة 1994لسنة . م.من ق12وملغاة بموجب المادة 1992ت لسنة .م .من ق16محدثة بموجب المادة :  مكرر107المادة (5)

.2020لسنة 
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.المبالغلھذهدفعھعند
.اإلجماليالمبلغعلى104المادةفيعلیھوصالمنصالمعدلبتطبیقالمصدرمناإلقتطاعیحسب
ر ھ،غی تمأن قی یضتطبی درتخف ـیق ى%60ب الغعل ةالمب وانالمدفوع اراتبعن باإلیج دبموج ادعق ارياإلعتم دولي،اإلیج ال

. بالجزائرمقیمینغیرألشخاص
(1).مبلغ األتاوىمن%30في حالة إبرام عقود تتضمن استعمال برمجیات معلوماتیة، یطبق تخفیض بنسبة 

سنتیما50عنیقلكسروكلدینارا،یحسبعنھ،دیزیأوسنتیما50یساويكسركلحیثالدینار،إلىیجبرالكیفیة،بھذهالمحسوباإلقتطاعمبلغإن
.اإلعتباربعینیؤخذال

اریخ التوقیع على ولحساب اإلقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة األجنبیة إلى ما یقابلھا بالدینار الجزائري حسب قیمة الصرف الساریة المفعول عند ت
.ضافي الذي بموجبھ تستحق ھذه المبالغالعقد أو العقد اإل

.الجبائیةاإلدارةتقدمھمرقمةبقسائمدفترمنطعتیقوصالباألمر،المعنیینإلىیسلمأنالمصدر،منباإلقتطاعیقوممدینكلعلىیتعین:109المادة
ولى للشھر الموالياأل)20(یوما العشرینخاللومعینشھرخاللبالمدفوعاتالخاصةاإلقتطاعاتتدفعأنیجب:110المادة

.المدینلھیتبعالذيالمختلفةالضرائبقابضصندوقل
وعنوانھ والشھر الذي  تمت فیھ اإلقتطاعات وأرقام یكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعیینھو

الت، وكذا المبلغ اإلجمالي للمدفوعات الشھریة وطعت منھ ھذه الوصتقاالت المسلمة الثبات تلك اإلقتطاعات، ورقم الدفتر الذي والوص
.المطابقةلالقتطاعاتالكليوالمبلغالمتممة

- 134المادةفيعلیھاالمنصوصالعقوباتكاف،غیربدفعقامأوعنھا،مسؤولھوالتيبالمدفوعاتاألجل،ھذاخاللیقملممدینأيعلىوتطبق
2.(2)

(3).ملغاة:111المادة 

من المصدر و لمدفوعات التي طبق علیھا االقتطاع، بخصوص ا177و 176یجب أن تتضمن التصریحات المنصوص علیھا في المادتین : 112المادة 
.الخاصة بھافضال عن المعلومات التي یجب أن تتضمنھا بمقتضى المادتین المذكورتین، اإلشارة إلى مبلغ المدفوعات و االقتطاعات

(4).ملغاة:113المادة 

.ملغاة: 114المادة
.ملغاة: 115المادة
.ملغاة: 116المادة
.ملغاة: 117المادة

المحلیة،والجماعاتالدولة،قبلمنألشخاص یمارسون نشاطا یتعلق بالمھن الحرة،المدفوعةاألتعابلھعتخضالذيالمصدرمناإلقتطاع-ب
:المؤسساتوالعمومیةوالھیئات

(5).ملغاة: 118لمادةا

ملغاة: 119المادة
.ملغاة: 120المادة

:الموزعةالمنقولةاألموالرؤوسریوعلھتخضعالذياعاإلقتط-ج
:المنقولةالقیمریوع-)1

وعیوزعونالذینالمدینینعلىیتعین: 121المادة یمری ة،الق واأنالمنقول ا،حینیقوم إجراء دفعھ ناإلقتطاعب ھالمنصوصالمصدرم فيعلی
.54المادة
ةالضرائبقابضصندوقإلىمعین،شھرخاللالمحققةبالمدفوعاتالخاصةاإلقتطاعاتتدفعأنیجب ذيالمختلف ھیخضعال دینل العشرینخاللالم

(6).الحقوقھذهفیھتستحقالذيالثالثيأوالشھرتليالتياألولىیوما) 02(

ل  ن قب ع م ؤرخ ویوق ھ اإلدارة، ی ع مصحوبا بجدول إشعار تقدم ل دف ھ الویكون ك ذي تمت فی ھ، والشھر ال ھ، وعنوان ین تعیین دفع، ویب ام بال ذي ق طرف ال
.، وكذا المبلغ اإلجمالي الكلي للمدفوعات الشھریة المجراة والمبلغ اإلجمالي لإلقتطاعات المطابقة لھااإلقتطاعات
دین دینینوبالنسبة للم ن أن الم وال، م ل لألم أي تحوی ام ب ل القی د، قب ى المؤسسات المصرفیة أن تتأك ر، یجب عل یفھم خارج الجزائ الذین یوجد موطن تكل

ات الج ل اإللتزام توفى ك ةاس ھبائی ى عاتق ة عل ھادة . الواقع ل، ش ف التحوی ع مل دم، م ذكور أن یق دین الم ى الم ین عل دد، یتع ذا الص وبھ
.المدینةالجماعةإقامةمكانلھیتبعالذيالمختلفةالضرائبقابضالشھادةھذهلھسلمیوالمصدر،مناإلقتطاعدفعتثبت

ادة ق: 122الم ىتطب دینینعل ذینالم مال دموا،ل منیق لض وصاألج ھالمنص يعلی ادةف دفوعات،121الم ةالم ىالواقع اتقھم،عل ع
.2-134المادةفيعلیھاالمنصوصالعقوباتكافیة،غیربمدفوعاتوقامواأ

:والكفاالتالودائع،والدیون،ریوع-) 2

.2020م لسنة .من ق18و 2006م لسنة .من ق4و 2001م لسنة .من ق11معدلة بموجب المواد : 108المادة (1)
. 1990م لسنة .من ق27معدلة بموجب المادة : 110المادة (2)
.2009م لسنة .من ق11ملغاة بموجب المادة : 111المادة (3)
.2017لسنة . م.من ق6ملغاة بموجب المادة : 113المادة (4)
. 1997م لسنة .من ق10ملغاة بموجب المادة : 120إلى 118المواد من (5)
.1995م لسنة .من ق27مادة معدلة بموجب ال: 121المادة (6)
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ادة ع: 123الم وعتخض دیون،ری ع،ال االت،والودائ اوالكف يكم ةھ يمعرف ادةف اع،55الم نالقتط در،م دماالمص تمعن عی ددف أوالفوائ
.الجزائرفيعلیھ،أولحسابتسجیلھا

علیھ دقاصالكل  ثالثي، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع لھ مقر المؤسسة، جدوال مالموالیة یوما األولى )20(ین خالل العشرینویودع المد
.لمصدر،  ویدفع مبلغ الضریبة  المستحقة على الفور عن طریق اإلقتطاع من احق بموجبھا الضریبةتمجموع المبالغ التي تسیبین لثالثي  السابقبالنسبة ل
من كل ثالثي تودع البنوك، وشركات القرض وغیرھا من المدینین بالفوائد، لدى قابض من الشھر الثالث یوما األولى )20(خالل العشرین:124المادة 

:یبین بالنسبة للثالثي السابق ما یليمصادقاعلیھالضرائب المختلفة الذي یتبع لھ مقر المؤسسة جدوال 

؛61المادةفيإلیھالمشارالخاصالسجلفيالمقیدةالمعلوماتحسبالمصدر،مناإلقتطاعأساسھاعلىیقررالتيغالمبالمجموع-)1
.الفورعلىبھالوفاءیتمالذيالمستحقالمصدرمناإلقتطاعمبلغ-)2

.الخزینةمنھاحرمتالتيالحقوقمبلغمراتأربعمبلغھایساويالدائن،یدفعھابغرامة124المادةألحكاممخالفةكلعلىیعاقب: 125المادة
.المصدرمنباالقتطاعالقیام،124للمادةطبقافیھا،لھیخولالتياالتالحجمیعفيالمدینعاتقعلىالغرامةھذهتكونأنھ،غیر

.2-134المادةأحكامذلك،علىزیادةأیضا،وتطبق
رب،دنانیرعشرةإلىالمصدرمنقتطاعاالمبلغیجبر: 126المادة لكسركلحیثاألق ینیؤخذالدج5عنیق ار،بع 5یساويكسروكلاإلعتب

.دج10یحسبعنھیزیدأودج
.لغالمبھذاعنیقلتحصیلإلىالتعریفةتطبیقفیھایؤديالتيالحاالتفيدج10بـاألدنىالتحصیلمبلغویحدد
ن المصدر، إلعتباریین، نتیجة الاألشخاص االىتدفع المبالغ المستحقة عل: 127المادة  ي ىقتطاع م ا اإلدارة والت ي تعینھ ة الت قباضة الضرائب المختلف
.أن تكون إما تلك التي یتبع لھا المقر اإلداري أو تلك التي تتبع لھا المؤسسة الرئیسیةیمكن

:العمریةوالریوعوالمعاشات،واألجور،المرتباتلھتخضعالذيمصدرالمناإلقتطاع-د
ادة ع-)1: 128الم اعاللیخض نقتط در،م راءالمص حاباألج اتوأص وعالمعاش ةوالری ذینالعمری دال رھمیزی اليأج وباإلجم د،المحس عن

(*).القانونالمقطع د من ھذا 86المنصوص علیھا في المادة اتباستثناء الفئالمالیةقانونبموجبمبلغھیحددحدعنھر،شبال،اإلقتضاء

.من ھذا القانون69المادةألحكاموفقاةحددالمالمبالغقیمةمنقتطاعاالھذاأساسیتكون-)2
ااألجور والرواتب والمعاشات والریوع العمریة،  اتلق باستدراكفیما یتع) أ-)3 افإنھ ق بھ ي تتعل ى عدد الشھور الت إقتطاع الضریبة یتحصل .تقسم عل

دفع أو زیادة بصفة وھمیة مبلغ االمن خالل الب وسعلیھ بضرب ھذا العدد  من الشھور بالفرق الضریبي المح نفس ال ق ب ستدراك الموافق لكل شھر والمتعل
؛حدیثادفعيذال

؛منفردةورجكأتعتبرالتيبالمبالغالمتعلقةاالستدراكاتعلىأیضایطبقأعالهالمحددالحسابيالنمطھذا) ب
؛كاملكشھرتحتسبیوما15تفوقأوتعادلمدةكلمحتسبة،غیرتعتبریوما15منأقلمدةكلالشھور،عددتحدیدأجلمن) ج
ة جدولستدراك، مھما تكن الفترة التي یتعلق بھا، بتطبیق  الاتحدد الضریبة الخاصة بكل ) د ع أخذ الحال دفع م ت ال ة الساریة المفعول وق ام الجبائی واألحك

.عتباراالول من الشھر نفسھ بعین العائلیة وأعبائھا في الیوم األ

والرسومالمباشرةالضرائبقانونمن67المادةمن5و4الفقرتینفيالمذكورةوالعالواتوالمنحوالتعویضاتبالمكافآتالمتعلقةستدراكاتاال
.الجدولھذابتطبیقمعنیةلیستالمماثلة،

واألجورالرواتببمقتضاهأوخاللھتدفعالذيالشھرمناألولالیومفيتوجدالتيھيعتباراالبعینتؤخذأنیجبالتيالعائلیةالحالة) 4
.العمریةوالریوعوالمعاشات

كأساستستعملالتيالمداخیلعلىمتمیزة مداخیل وجود عدموبشرطالدفعفیھیقعالذيالشھرعند بالضریبةالمدینعاتقعلىأنھمبونعتبری) 5
الضریبةلفرض

ثباتھم إلصابتھم بإعاقة تحدد نسبتھا عن إعندما یثبت مواصلتھم للدراسة أو عند ،سنة25سنة أو أقل من 18عندما یكون عمرھم أقل من ،أبناؤه) أ
؛أ1-6طریق نص تنظیمي كما ھو منصوص علیھ في المادة 

؛بالحضانةخاصةتعویضاتأوالعائلیةالمنحعلیھمیتقاضىوالذینبیتھفيبھمالمتكفلاألوالدالشروط،نفسضمن ) ب

،األجیرالزوجیتقاضىعندماعائلةالفياألوالدعددكانمھماوھذافي كفالتھاأوالدبدونمتزوجةاألجیرةالزوجةتعتبرالسابقة،ألحكامخالفا ل-)6
.عائلیةمنحابھذا الشأن،

.عائلیةمنحا،الشأنبھذا،األجیرةالزوجةتتقاضىعندما عدد األوالد في العائلةكانمھمافي كفالتھ أوالدبدونمتزوجااألجیرالزوجیعتبر، بالعكس
.القانونھذامن3الفقرة104المادةفينصوص علیھالمللجدولطبقاالمصدرمنقتطاعاالحساب یتم -)7

یوما األولى التي تلي الشھرأو الثالثي، إلى صندوق ) 20(یجب أن تدفع االقتطاعات المستحقة عن شھر معین، خالل العشرین -) 129:1المادة 
.ئب المختلفة قابض الضرا

یوما األولى من الشھر )  20(غیر أنھ یتوجب على المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة ، دفع المبالغ المستحقة خالل العشرین 
.الذي یلي الثالثي المدني الذي أجریت  خاللھ االقتطاعات

.2012م لسنة .من ق5و 2006لسنة . م.من ق5معدلة بموجب المادتین : 128المادة (*)
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(1).مطبقة على أساس التشریع الجبائي السابق1992ثالثي األول لسنة بصفة استثنائیة تبقى االقتطاعات المتممة بعنوان ال

الفورعلىتدفعأنیجبنشاطھا،وقفأوالمؤسسةعنالتنازلحالةوفيالقباضة،دائرةخارجإلىالمكتبأوالمؤسسة،أوالمسكن،تحویلحالةفي
.واألجورالمرتباتعلىالمستحقةالدخلضریبة

.الوفاةلتاریخالتالیةیوما)20(العشرین خاللالضریبةتدفعبالراتبالمدینأوالمستخدموفاةحالةوفي
:التالیةالمعلوماتفیھتذكروبالدفع،یقومالذيفالطرقبلمنوموقعمؤرخإشعاربجدولمصحوبادفعكلیكون-)2

اإلقتطاعات؛فیھاتمتالتيالفترة-
المستخدمتعریفرقمووعنوانھ،المصرفي،الجاريالحسابأوالبریديالجاريالحسابورقمالھاتف،ورقموالمھنةوالعنوانالتعیین-

بالراتب؛المدینأو
الجبائیة؛التعریفبطاقةرقم-
.لإلقتطاعالخاضعةاألجورمبلغ-

لمرتبات واألجور، یلزم المستخدمون والمدینون بالراتب، بموافاة مفتشیة الضرائب في حالة التوقف عن دفع الضریبة على الدخل المؤسسة على ا-)3
.المباشرة لمكان فرض الضریبة علیھم، بتصریح معلل للتوقف عن المدفوعات، خالل الشھر الموالي للفترة المعتبرة

أعاله، یمكن 129و75علیھا في المادتین اإللتزامات المنصوصوالمدینین بالراتب الذین لم یستوفوا بعدأالمستخدمین فیما یخص- )1: 130المادة 
حدد تلقائیا مبلغ الحقوق أن ت، 1-129جال المشار إلیھا في المادة إلدارة في نھایة الشھر الموالي للشھر الذي تنقضي فیھ اآلل

.دفعھافیھاتأخرالتيالشھورمنشھرلكلواألجورالمرتباتعنالدخلضریبةبصددالمستحقة
على أساس تقدره تلقائیا اإلدارة، ویبلغھا العون المراقب إلى المدین بالضریبة، الذي یتعین علیھ دفعھا إلى %20نسبةتحسب ھذه الحقوق بتطبیق-) 2

(2).یام العشرة التالیة لتاریخ التبلیغالخزینة خالل األ

،وعالوة على ذلكا من المستخدم أو المدین بالراتبأعاله، یستحق الدفع كلی2علیھا في المقطع وفي حالة عدم دفع الحقوق في اآلجال المنصوص -)3
.والعقوبات المالیة والغرامات عن طریق جدول التحصیلویتم تحصیل الحقوق. أعاله2-134تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

مكررالخامسالقسم
اإلجماليالدخلعلىمؤقتةالضریبةال

ویدفع لدى قابض مركز الضرائب 104یصرح بمبلغ الضریبة المؤقتة بعنوان الضریبة على الدخل اإلجمالي المذكورة في المادة : مكرر130المادة 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والذي یمثل ظھر صفحاتھا جدول إشعار 28و18تصریحات خاصة محددة في المادتین عن طریق

(3).بالدفع

السادسالقسم
التلقائيالضریبةفرضنظام

(4).ملغاة: 131المادة

مكررالسادسالقسم
الجبائیةالوضعیةمجملفيالمعمقالتحقیق

(5).ملغاة: مكرر131المادة

السابعالقسم
الوفاةأوالنشاطوقفأوالتنازل،حالةفيللتطبیققابلةخاصةأحكام

ن أو ما شابھھم، خاضعین لنظام فرض الضریبة الجزافیة جزئیا أو كلیا عن مؤسسة مستغلة من قبل أشخاص طبیعییفي حالة التنازل- )132:1المادة 
الوحیدة، و كذا في حالة التوقف عن ممارسة مھنة حرة أو إستغالل مزرعة یقرر على الفور أساس ضریبة الدخل 

.دبعالضریبةعلیھتفرضلمالتيالتجاریةوغیروالتجاریة،الصناعیة،األرباحعلىالمستحقة
.للنشاطتوقفایقابلھم،وماطبیعیینأشخاصقبلمنالمبینةالممتلكاتإیجارعقدفسخیعتبر
وإخبارهالنشاط،وقفأوبالتنازلأدناه،مبینھوكمایحددأیام)10(عشرة مدتھأجلغضونفيالمفتشیشعرواأنبالضریبةالمكلفینوعلى

.فعلیافیھیصبحأوأصبحالذيبالتاریخ
:أیام ) 01(العشرةأجلیسريالحالة،حسبالخلفأولھالمتنازلوعنوانولقبباسم،اإلقتضاء،وعند

؛قانونیةإعالناتجریدةفيتنازلالأوالبیعفیھنشرالذيالتاریخمنإعتباراعنھالتنازلأوتجاريمحلببیعاألمریتعلقحینما-
؛فعالالمستثمراتإدارةلھالمتنازلأوالشاريفیھاتخذالذيالیوممنإعتباراعنھا،التنازلأوأخرىمؤسساتببیعاألمریتعلقوحینما-

. 2017م لسنة .من ق16و7و2009لسنة . م.من ق12و 1990م لسنة .من ق27معدلة بموجب المواد : 129المادة (1)
.2005لسنة . م.من ق9معدلة بموجب المادة : 130المادة (2)
. 2003م لسنة .من ق18محدثة بموجب المادة : مكرر130المادة (3)
).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002م لسنة .من ق200ملغاة بموجب المادة : 131المادة (4)
). تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(2002م لسنة .من ق200ادة وملغاة بموجب الم2000م لسنة .من ق4معدلة بموجب المادة :مكرر131المادة (5)
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العشرةأجلیسريحرة،مھنةممارسةعنالتوقفحالةوفي.نھائیاإغالقاالمؤسساتاغالقیوممنإعتبارامؤسسة،عنبالتنازلاألمریتعلقوحینما-
.النشاطعنالتوقفتاریخمناعتباراأیام) 10(

أیام  المنصوص ) 10(ن بالضریبة الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، أن یرسلوا إلى مفتش الضرائب ضمن أجل العشرة یتعین علي المكلفی-)2
.المتعلقة بالضریبة على الدخل اإلجمالي99علیھا في المادة األولى من قانون اإلجراءات الجبائیة الملحق بتلك المنصوص علیھا في المادة 

شاطھم خالل السنة األولى من السنتین،  أو في حالة التجدید الضمني، خالل السنة التالیة للسنة  التي یغطیھا ھذا التجدید، یحدد تقدیروعندما یوقفون ن
یوم  الذي أصبح فیھ لى الالضریبة الجزافیة الوحیدة أو الربح وجوبا بمبلغ التقدیر المقرر للسنة السابقة المعدل  تناسبیا مع الفترة المنصرمة مع فاتح ینایر إ

.فعلیاالنشاطوقف
المقرر للسنة وإذا حدث وقف النشاط خالل السنة الثانیة من فترة السنتین، فإن تقدیر الضریبة الجزافیة الوحیدة أو الربح الواجب اعتماده ھو التقدیر

.یھا في المقطع الثاني من ھذه الفقرةالمعتبرة بعد تخفیضھ تناسبیا مع فترة الزمن المنصرمة، وفقا للشروط المنصوص عل
غ األرباح وأما في حالة التنازل عن مؤسسة أو وقف نشاطھا، فإنھ یضاعف الربح الخاضع للضریبة الموحدة تبعا لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة بمبل

من قانون 173لمجمدة وفقا للشروط الواردة في المادة اإلستثنائیة الناتجة عن بیع المحل التجاري أو التنازل  عن المخزونات  وعن عناصر األصول ا
.الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

لألرباحالصافيلمبلغاتصریحھم،فيیذكرواأن،لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدةالتابعینبالضریبةالمكلفینعلىیتعینالحكم،ھذاولتطبیق
.الالزمةاإلثباتاتكلیقدمواوأنالسابقةالفقرةفيإلیھاالمشاراإلستثنائیة

اإلجماليالدخلالضریبة علىمستوىعلىالمقطع،لھذاوفقاالمقدمةوالوثائقالمعلوماتنقصأوالتعلیل،أوالتصریحعدمعنیترتب
.193و192المادتینفيعلیھاالمنصوصقوباتالعطبیقت

(*).ملغى-)3

:اآلتیةاألحكامتطبقالمادة،ھذهمنالثانيالمقطعفيالمذكورین بالضریبةللمكلفینبالنسبة-)4
باح التي في حالة التنازل بالمقابل، یمكن إقحام مسؤولیة خلف المكلف بالضریبة بصفة تضامنیة مع سلفھ فیما یخص دفع الضرائب المستحقة لقاء األر

ا ھذا األخیر خالل  سنة توقیف النشاط إلى غایة یوم ھذا التوقیف، وكذا األرباح المحققة في السنة السابقة إذا لم یصرح بھا یحققھ
.التصریحلتقدیمالقانونياألجلضمنتماألخیرھذاأنرغمالنشاطتوقیفتاریخقبل

یبة تنتھي في حدود سعر التنازل، وال یمكن إقحامھا سوى مدة سنة تسري إبتداء من یوم التصریح المنصوص علیھ إال أن مسؤولیة خلف المكلف بالضر
في المقطع األول من ھذه المادة إذا تم تقدیم ھذا التصریح ضمن األجل المحدد في نفس المقطع، أو إبتداء من آخر یوم لھذا األجل في 

.التصریحتقدیمعدمحالة
، تطبق أحكام ھذه المادة في حالة وفاة المستغل أو المكلف بالضریبة ویقدم ذوي حقوق الفقید، في ھذه الحالة، 2من المقطع 5و4باستثناء الفقرتین -)5

.أشھر من تاریخ الوفاة) 06(المعلومات الالزمة لتأسیس الضریبة المستحقة في أجل ستة 
التياألخیرةالمالیةالسنةنھایةمنإبتداءوفاتھسنةخاللبالضریبةالمكلفحققھاالتيالمداخیلللضریبةتخضع-)1: 133المادة

.الوفاةسنةمنینایرفاتحعندالمطبقةالقواعدحسبوذلكللضریبة،خضعت
التيالمداخیلوكذاقبل،منریبةضللأخضعتقدتكنلمإذابالضریبة،لمكلفاوفاةبسببدفعھاأوتوزیعھاتمالتيالمداخیلبةللضریتخضعكما

.وفاتھقبلبحوزتھتكونأندونبالضریبةالمكلفحققھا
، 230و217المشار إلیھا في المادتین لسالفة الذكر، یقبل تخفیض الرسومالمستحقة طبقا لألحكام ااإلجماليالدخلعلى یبة ضرالومن أجل إقرار أساس 

.التي تم دفعھا أثناء سنة فرض الضریبة أو التي تضمنتھا التصریحات التي قدمھا الفقید ضمن اآلجال القانونیة، أو ورثتھ عند الوفاة
ھذاویخضعالوفاة تاریخ منأشھر)6(ستةأجلفيالفقیدحقوقذووالمادةھذهبموجبللضریبةالخاضعةبالمداخیلحالتصرییقدم-)2

.السنویةالتصریحاتبشأنالمقررةوالعقوباتللقواعدالتصریح
علىالموقعینأوالحقوقذويمنواحدأيإلى187المادةفيعلیھاالمنصوصاإلشعاراتوكذااإلثباتأولتوضیحاطلباتقانوناترسلأنیمكن

.بالمیراثالتصریح

الثامنالقسم
اإلجماليالدخللى عضریبةالبالخاصةالزیادات

ي تصریحھ خارج الجزائر، وال یشیر إلیھا على إنفصال فیعتبر المكلف بالضریبة الذي یقبض  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مداخیل- )1: 134المادة 
.ة المطابقة، وكذا الزیادة المضافة إلى الضریبةنھ قد أغفلھا، ویتعین علیھ دفع تكملة الضریبأ3- 99طبقا ألحكام المادة 

عدم تقدیم  التصریح بھذه المداخیل، ىصریحات  غیر صحیحة بشأنھا، وكذلك في حالة العود، وعلالمداخیل أو التقدیم المعتمد لتكما یترتب  على إخفاء
.303وكذا إغفال أو نقص في التصریح بھا، تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

مبلغبدفعكافیةغیرباقتطاعاتقامأو74و33،34،54،60الموادفيعلیھاالمنصوصباإلقتطاعاتیقملممستخدمأومدینكلیلزم- )2
.%25نسبةتضاف إلیھالمتممةغیراإلقتطاعات

.%10بنسبةتحددالمدینعلىغرامةتطبیقالمحددةالجاآلفيالمطابقةالحقوقووفاءبالدفعاإلشعارجدولإیداععدمعنویترتب
لتسویةإستالموصلمععلیھاموصىرسالةواسطةباإلقتطاعبإجراءالملزمالشخصاإلدارةإعذارحالةفي%25نسبةإلىالعقوبةھذهوترفع
.واحدشھرخاللتھوضعی

.).3یلغى المقطع (2020لسنة . ت.م.من ق3و 2020م لسنة .من ق3و 2017لسنة. م.من ق16و2007لسنة . م.من ق6معدلة بموجب المادتین : 132المادة (*)
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ة  یتعرض كل من تھرب أو حاول التھرب، كلیا أو جزئیا من وعاء اإلقتطاعات أو من تصفیة اإلقتطاعات الواردة في المقطع األول من ھذه الفقر
(1).303وللعقوبات المنصوص علیھا في المادة2-193المقررة في المادة ، للزیادة باستعمالھ لوسائل الغش

الثانيالباب
الشركاتأرباحعلىالضریبة

األولالقسم
عمومیات

.136المادةفيإلیھمالمشارالمعنوییناألشخاصمنوغیرھاالشركاتتحققھاالتيالمداخیلأواألرباحمجملعلىسنویةضریبةتؤسس: 135المادة
."لشركاتاأرباحعلىالضریبة"الضریبةھذهوتسمى

لثانياالقسم
الضریبةتطبیقمجال

:الشركاتأرباحعلىللضریبةتخضع: 136المادة
:باستثناءوغرضھا،شكلھاكانمھماالشركات-) 1

وفي ھذه . ھذه الشركات الخضوع للضریبة على أرباح الشركاتشركات األشخاص وشركات المساھمة بمفھوم القانون التجاري،  إال إذا اختارت-)أ
.وال رجعة في ھذا االختیار مدى حیاة الشركة. 151الحالة، یجب أن یرفق طلب االختیار بالتصریح المنصوص علیھ في المادة 

وفي ھذه الحالة، . وع للضریبة على أرباح الشركاتالشركات المدنیة التي لم تتكون على شكل شركة باألسھم، باستثناء الشركات التي اختارت الخض-)ب
.وال رجعة في ھذا االختیار مدى حیاة الشركة. 151یجب أن یرفق طلب االختیار بالتصریح المنصوص علیھ في المادة 

. العملبھماالجاريوالتنظیمالتشریعفيعلیھاوصالمنصوالشروطاألشكالحسبوالمعتمدةالمكونةالمنقولةللقیمالجماعيالتوظیفھیئات- )ج

(2).ملغى-)د

.والتجاريالصناعيالطابعذاتالعمومیةوالھیئاتالمؤسسات-)2

:الضریبةلھذهتخضعكما

.12المادةفيمذكورةالوالمنتجاتالعملیاتتنجزالتيالشركات-1
.138المادةفيإلیھاالمشارالشركاتباستثناءلھاالتابعةواالتحاداتالتعاونیةالشركات-2

الثالثالقسم
للضریبةاإلقلیميالمجال

.بالجزائرالمحققةاألرباحعنالضریبةتستحق: 137المادة
:الخصوصعلىبالجزائرمحققةأرباحاتعتبر

.ثابتةإقامةوجودعدمعندفالحيأوتجاريأوصناعيطابعذيلنشاطالعادیةالممارسةمنوالعائدةشركات،شكلفيالمحققةألرباحا-
.المؤسساتھذهعنمتمیزةمھنیةشخصیةلھملیستبممثلینالجزائرفيتستعینالتيالمؤسساتأرباح-
منكاملةحلقةنجازإفيیتمثلنشاطامباشرة،غیرأومباشرةبصفةتمارسنھاأإالمعینین،ممثلینأوإقامةتملكالكانتوإن،المؤسساتأرباح-

.التجاریةالعملیات

ء من عملیات إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطھا بالجزائر وخارج التراب الوطني، فإن الربح الذي تحققھ من عملیات اإلنتاج أو عند اإلقتضا
.بالجزائر یعد محققا فیھا، ماعدا في حالة إثبات العكس من خالل مسك محاسبتین متباینتینالبیع المنجزة 

الرابعالقسم
الخاصةواألنظمةاإلعفاءات

أو" الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"ستفادة من إعانة التي یمارسھا الشباب ذوو المشاریع المؤھلون لالة نشطاتستفید األ)138:1المادة 
من إعفاء كلي من الضریبة على أرباح الشركات  لمدة ثالث " البطالةعلىالوطني للتأمینالصندوق"أو"القرض المصغرلدعمالصندوق الوطني"
.سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في االستغالل) 3(

.اإلستغاللفيالشروعتاریخمنابتداءترقیتھا، و ذلك یجبمنطقةفيممارسةالنشاطاتكانتسنوات،إذا) 06(ست إلىاإلعفاءمدةترفع
(3).عمال على األقل لمدة غیر محددة) 3(عندما یتعھد المستثمرون بتوظیف ثالثة ) 2(و تمدد فترة اإلعفاء ھذه بسنتین 

. و یترتب على عدم احترام التعھدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب االعتماد و المطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسدید

. 2001م لسنة .من ق38و2000م لسنة .من ق5و 1990م لسنة .من ق12معدلة بموجب المواد : 134المادة (1)
. 2020م لسنة .من ق6و 2015م لسنة .من ق11و1996لسنة . م.من ق11معدلة بموجب المادتین : 136المادة (2)
7و 2008م لسنة .من ق6و 2006م .من ق6و2001م لسنة .من ق9و 1997م لسنة .من ق13و  12و 11و 1996م لسنة .من ق12و 1995م لسنة  .من ق13معدلة بموجب المواد : 138المادة (3)

.2018لسنة . م.من ق6و2014لسنة . م.من ق4و. 2011ت لسنة .م.من ق5و 2011م لسنة .من ق10و 2010م لسنة .من ق
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تحدد قائمتھا عن طریق التنظیم و خارج ھذه و التي ا یجب ترقیتھمن المناطق التيمنطقةالنشاط في مؤسسة داخلمستثمر الاب بشھذا المارس یعندما 
.التي یجب ترقیتھا ورقم األعمال اإلجماليفإن الربح المعفى من الضریبة ینتج من النسبة بین رقم األعمال المحقق في المنطقة،المناطق

الوطني الصندوق"أو"الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"األنشطة التي یمارسھا الشباب ذوو المشاریع المؤھلون لالستفادة من إعانة تتواجدإذا
، تمدد مدة "الصندوق الخاص لتطویر مناطق الجنوب"، في منطقة تستفید من إعانة "القرض المصغرلدعمالصندوق الوطني"أو"البطالةعلىللتأمین

.سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في االستغالل) 10(اإلعفاء إلى عشر 
.العمومیة من الضریبة على أرباح الشركاتوالھیئاتللمؤسساتالتابعةاإلستھالكیةالتعاونیاتتعفى)2

:الضریبة على أرباح الشركاتكما تستفید من إعفاء دائم في مجال 

.تتبعھا التيالمؤسسات التابعة لجمعیات األشحاص المعوقین المعتمدة و كذا الھیاكل -

.مسرحيمبلغ اإلیرادات المحققة من قبل الفرق و األجھزة الممارسة للنشاط ال-
.فقطشركائھامعوالمحققةوالتأمینالبنكیةالعملیاتلفائدةالفالحيالتعاونصنادیق-
لوزارة الفالحة والمسیرة طبقا لألحكام التابعةالمصالح المؤھلةتسلمھالتعاونیات الفالحیة للتموین والشراء وكذا اإلتحادات المستفیدة من اإلعتماد -

؛مع المستعملین غیر الشركاءالمحققةبإستثناء العملیات القانونیة والتنظیمیة التي تنظمھا،
حفظ وبیع المنتوجات الفالحیة وكذا إتحاداتھا المعتمدة حسب نفس الشروط المنصوص علیھا أعاله والمسیرة طبقا ،الشركات التعاونیة إلنتاج، تحویل-

:یرھا، بإستثناء العملیات التالیةلألحكام القانونیة أو التنظیمیة التي تس

؛الرئیسیةمؤسستھاعنالمنفصلةالتجزئةمحالتفيمحققةمبیعات-) أ

وادإستعمالھاأویمكنوالحیواناتاإلنسانلتغدیةالموجھةتلكبإستثناءالمنتوجاتشبھأوالمنتوجاتتخصالتيالتحویلعملیات-)ب ةكم أولی
؛الصناعةأوالفالحةفي

.لقبولھااضطرتأوبھاالتعاونیاترخصتوالتيالشركاءغیرالمستعملینمعمحققةعملیات-) ج

ق  ذایطب اءھ ىاإلعف اتالعملعل قی نالمحق رفم وباتتعاونیط االحب عوإتحاداتھ دیوانم ريال يالجزائ وبالمھن ةو المتعل) ح.م.ج.د. (للحب ق
.الحبوبنقلأوتحویلأو بیعشراء،ب

.بترخیص منھأوالدیوانیعدھابرامجإیطارفيللحبوبأخرىتعاونیاتمعالحبوبتعاونیاتطرفمنالمحققةللعملیاتبالنسبةالشيءنفسیطبق 

.حالتھعلىلالستھالكالموجھالطبیعيبالحلیبالمتعلقةالنشاطاتمنالمحققةالمداخیل-

ةالسیاحیةالمؤسسات،سنوات)10(عشرلمدةإعفاءمنتستفید)3 نالمحدث لم ینمستثمرینقب ب،أووطنی االتالوباستثناءأجان واألسفارالسیاحیةك
؛يالسیاحالقطاعفيطةشالناالمختلطاالقتصادشركاتوكذا

نإبتداءسنوات)3(ثالثلمدةفاءاإلعمنتستفید) 4 ة ممارسة النشاطم اریخ بدای االت،ت ةالمؤسساتروكذااسفواألالسیاحةوك محصةحسبالفندقی رق
.الصعبةبالعملةالمحققأعمالھا

.الخدمات المدرة للعملة الصعبةعملیات تصدیر السلع وتلك التي تتضمن تستفید من إعفاء دائم، ) 5

.من ھذه المادة، حسب نسبة رقم األعمال المحقق  بالعملة الصعبة 5و4یمنح اإلعفاء المذكور في البندین 

.ات لدى بنك متوطن بالجزائرھذه اإلیرادتصة وثیقة  تثبت دفعلمخصالح الجبائیة االمعني إلى المیموتتوقف االستفادة  من أحكام ھذه الفقرة على تقد

اتف والبنوكین النقل البري والبحري والجوي وعملیات إعادة التأمعملیات ،ادةالممن ھذه 5فقرةالاالستفادة من أحكام ھایمكنال  املي الھ وكذا بالنسبة لمتع
ا النقالوحاملي تراخیص إقامة و استغالل خدمات تحویل الصوت عبر بروتوكول االنترنت والمؤسس ي القطاع المنجمي فیم اج ف د االنت ات الناشطة قبل و بع

(1).یخص عملیات تصدیر المواد المنجمیة على حالھا الخام أو بعد تحویلھا

.البترولیةالشركاتباستثناءموحدةالالمیزانیةلنظامالخضوعتختارأنالمادةھذهفيمحددةھيمثلماالشركاتلتجمعاتیمكن:مكرر138المادة
قالوھواألعضاءالشركاتمجموعطرفمنمقبولویكوناألمالشركةطرفمنیتمختیاراال.المیزانیةحساباتمجموعیجمعالذيبھیعنيالتوحید ی

.سنوات) 4(أربعلمدةالتراجعبل
نالممارسةاألنشطةكانتإذاماحالةفي ة للضریبةخاضعة لمعدالتالتجمعأعضاءطرف شركاتم ىمختلف احعل ربح، الشركاتأرب یخضع ال

دیسمح،الحالة العكسیةوفي.المتفوقلمعدلالھذاتابعااألعمالرقمإذا كانماحالةفي19 %بمعدلللضریبةالتوحیدھذاالمتأتي من احبتوحی األرب
.السابقةالفقرةكیفیات تطبیقالحاجة، عند،بقرارالمالیةوزیریحدد.رقم األعماللصنفتبعا

" الشركة األم"من شركتین أو أكثر ذات أسھم مستقلة قانونیا، تدعى الواحدة منھا لتطبیق األحكام أعاله، تجمع الشركات یعني بھ كل كیان اقتصادي، مكون
أو أكثر من رأس المال االجتماعي، والذي ال %90: تحت تبعیتھا بامتالكھا المباشر لـ " األعضاء"تحكم األخرى المسماة 

.األمالشركةطابعأخدیمكنھاأخرىشركةطرفمنأكثرأو%90نسبةأوشركاتالھذهطرفمنجزئیاأوكلیاممتلكاالمالرأسیكون
.التجاريالقانونبأحكامأساسامسیرةالجبائيالمفھومفيالتجمعفياألعضاءالشركاتبینلعالقاتیجب أن تكون ا

(2).هأعالالمبینةالشروطاستیفاءعنتتوقفةشركالجبائي، لكل بالمفھومالشركاتتجمعمن محیطیتم اإلقصاء التلقائي

من 7، 2008م لسنة .من ق6، 2006م .من ق6، 2001م لسنة .من ق9، 1997م لسنة .من ق13و  12و 11، 1996لسنة م.من ق12، 1995م لسنة  .من ق13معدلة بموجب المواد : 138المادة (1)
.2018لسنة . م.من ق6و2014لسنة . م.من ق4و2011ت لسنة .م.من ق5و 2011م لسنة .من ق10، 2010م لسنة .ق

.2012م لسنة .من ق6و 2009ت لسنة .م.من ق3، 2008لسنة . م.من ق7ومعدلة بموجب المواد 1997لسنة من ق م14محدثة بموجب المادة : مكرر138المادة (2)
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سنوات ابتداًء من انطالق ) 5(مس تستفید شركات رأسمال المخاطرة من األعفاء من الضریبة على أرباح الشركات لمدة خ: 1رمكر138المادة
(1).نشاطھا

الخامسالقسم
للضریبةالخاضعةاألرباح

شھرا التي أستعملت النتائج المحققة فیھا ) 12(مدة أثنى عشر تستحق الضریبة سنویا على األرباح المحققة خالل السنة المنصرمة أو أثناء : 139المادة 
.إلعداد آخر حصیلة عندما ال تتزامن ھذه المدة مع السنة المدنیة

فيالمحققةالنتائجحسبةالمستحقالضریبةتدفعشھرا)12(عشراإلثنىمنأكثرإلىالمنصرمةالسنةفيالمختتمةالمالیةالسنةإمتدتإذا
.المالیةالسنةتلك

داء من نھایة في حالة عدم إعداد أیة حصیلة خالل سنة ما، تؤسس الضریبة المستحقة بصدد السنة الموالیة على األرباح المحققة في الفترة المنصرمة إبت
ھذهبعدفیماثم تخفض. دیسمبر من السنة المعتبرة31لمؤسسات الحدیثة، إلى غایة آخر فترة فرضت فیھا الضریبة، أو من بدایة العملیات بالنسبة ل

.تضمنتھاالتيالحصیلةنتائجمناألرباح
.الموالیةالسنةبصددالمستحقةلضریبةاوعاءلتحدیدالحواصلھذهنتائجتجمعواحدة،سنةظرففيمتتالیةحواصلإعدادیتمعندما

نوفمبر سنة 25المؤرخ  في 11-07دیسمبر،ألحكام القانون رقم 31وتخضع اإلمكانیة المتاحة أمام المؤسسات إلختتام سنتھا المالیة في تاریخ آخرغیر 
(2).و المتضمن النظام المحاسبي المالي2007

ا أیالعملیاتمختلف فإن الربح الخاضع للضریبة، ھو الربح الصافي المحدد حسب نتیجة، 173و172م المادتین مع مراعاة أحكا-)140:1المادة 
الخصوص التنازالت عن أي عنصر من عناصر األصول، أثناء اإلستغالل أو في وجھمؤسسة بما في ذلك علىالمحققة من طرف كل ھاتطبیعكانت
.نھایتھ

للضریبة المحسومةكأساسفیھاالمحققةالنتائجتخدامإسیجبالتيالفترةفتتاحوإإختتاملدىالصافیةاألصولقیمفيالفرقمنفيالصاالربحیتشكل)2
ویقصد باألصول الصافیة، الفائض في قیم .ستغالل أو الشركاء خالل ھذه الفترةاإلقتطاعات التي یقوم بھا صاحب اإلإلیھاوتضاف،من الزیادات المالیة

.واألرصدة المثبتةالكات المالیةتالخصوم المتكونة من دیون الغیر، واالھمجموع األصول من 

تنفیذھا علىوالتي یمتدتالخدماأوالموادمنأو مجموعةالخدماتأوالموادبإنجازالمتعلقةالمدةللعقود الطویلةبالنسبةللضریبةالخاضعالربحإن) 3
طرف منالمعتمدةالطریقةعنالمستقلةالمحاسبة  بالتسبیقلطریقةتبعاحصریةبصورةمالیة والمقتناةسنواتأومحاسبیتین) 2(األقل بمرحلتین

.مسیرةعقودأوجزافیةعقودكانتسواءصنف العقودعنالنظربغضال، وذلكلمجاھذافيالمؤسسة

األعباء والحوا تقدیراتوبمراجعةللتسبیقالمئویةباألخذ بالنسبةتسمحالتيالداخلیةوالرقابةالتكلفةونظام حسابالتسییرأدواتوجودالصفةهبھذویقبل
.التسبیقمعتماشیا،والنتائجصل

(3).سبیقالعملیات بالتحواصلواألعباءمحاسبةتبعا لطریقةالعقاریةالترقیةمؤسساتربححسابویتم

السادسالقسم
الصافيالربحتحدید

:على الخصوصیحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكالیف، وتتضمن ھذه التكالیف:141المادة 

ؤسسة، ونفقات المستخدمین والید العاملة، مع مراعاة  أحكام المادة المصاریف العامة من أیة طبیعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرھا الم)1
169.

لتخفیضتخضعالالمحاسبیة،أوالمالیةالتقنیة،المساعدةكتكالیفبالخارج،مقیمةمؤسسةطرفمنالمقدمةالخدماتمقابلللدفعالمخصصةالمبالغإنّ 
:حدودفيإالّ للضریبةالخاضعالربح

األعمال،رقممن%5والمدینةللمؤسسةالعامةالتكالیفمن،% 20-

(4).المستشارین–والمھندسینالدراساتلمكاتببالنسبةاألعمالرقممن، 7%-

.المصانعتشییدسیماالصناعي،نشاطإطارفيالضخمةبالمنشآتالمتعلقةوالدراساتالتقنیةالمساعدةتكالیفعلىالتحدیدھذایطبقال

تكونالشركة،شكلكانمھماالمال،رأسفينصیبھمإلىإضافةالشركةتصرفتحتالموضوعةالمبالغیخصفیماالشركاءإلىالممنوحةالفوائدإنّ 
.الجزائربنكطرفمنعنھاالمعلنالمتوسطةالفعلیةالفوائدمعدالتحدودفيوھذاللخصمقابلة

رأسمن%50نسبةالشركةتصرفتحتالموضوعةالمبالغتتجاوزالوأنكلیاالمالرأستحریریتمأنماوھبشرطینالخصمھذایرتبطأنھ،غیر
.المال

.4-46ة  للمادطبقاموزعةتعتبرالشركاءتصرفتحتالشركةتضعھاالتيالمبالغفإنّ الضریبة،ولتأسیس

بنكطرفمنعنھاالمعلنالمتوسطةالفعلیةالفوائدمعدالتحدودفيللخصمقابلةالمشتركةالمؤسساتبینالممنوحةالقروضعنالمترتبةالفوائدتعتبر
.الجزائر

.2005م لسنة .من ق10محدثة بموجب المادة : 1مكرر138المادة (1)
.2018م لسنة .من ق7معدلة بموجب المادة : 139المادة (2)
.2009ت لسنة .م.قمن4معدلة بموجب المادة : 140المادة (3)
2007لسنة . م.من ق7و2004لسنة . م.من ق2و2001لسنة . ت.م.من ق2و 1998لسنة . م.من ق12و 1993لسنة . م.من ق15و 1992لسنة . م.من ق27و 26معدلة بموجب المواد : 141المادة (4)

.2019م لسنة .من ق2و 2018م لسنة .من ق8و 2010م لسنة .من  ق8و  2009ة ت لسن.م.من ق5و 2009لسنة . م.من ق13و2008لسنة . م.من ق8و
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الفوائدمعدالتتطبیقطریقعنمخفضة،بفوائدأوفائدةبدونالمؤسساتبینالممنوحةالقروضناتجیحددالشركات،أرباحعلىالضریبةلتأسیس
(*).اقتراضھاتمالتيالمبالغعلىالجزائربنكرفطمنعنھاالمعلنالمتوسطةالفعلیة

لبراءات فیما یخص الفوائد وأرباح الصرف وغیرھا من المصاریف المالیة الخاصة باإلقتراضات المبرمة خارج الجزائر، وكذلك األتاوى المستحقة عن ا
ملة أخرى غیر العملة الوطنیة، فإن خصمھا لفائدة المؤسسات التي ستعمال وعالمات الصنع ومصاریف المساعدة التقنیة واألتعاب المدفوعة بعورخص اإل

.تدفعھا، مرھون باعتماد التحویل الذي تسلمھ السلطات المالیة المختصة

.من رقم األعمال في مجرى السنة المالیة المطابقة اللتزامھا1فیما یخص ھذه المؤسسات نفسھا، تخصم مصاریف المقر في حدود 
.مكلفین بالضریبة اآلخرین، فإن خصم المصاریف المشار إلیھا أعاله، وكذا مصاریف المقر، یبقي مرھون بدفعھا فعلیا أثناء السنة المالیةأما فیما یخص ال

إجراءات ن یمكن أن یقید في المحاسبة من أجل تحدید الربح الخاضع للضریبة قیمة مواد التجھیز وقطع الغیار والمواد المستوردة بدون دفع وبإعفاء م) 2
والمخصصة ،مراقبة التجارة الخارجیة والصرف من جھة، ومن جھة أخرى قیمة المنتوجات المستوردة بدون دفع ضمن الشروط المذكورة أعاله

.للنشاطات التي یرخص مجلس النقد والقرض بمزاولتھا، والتي یمارسھا تجار الجملة أو الوكالء
.حسب القیمة الحقیقیة التي تقابلھا بالدینار الجزائريالمقطع األول من ھذه الفقرةيیصرح المستورد بالواردات المنصوص علیھا ف

سنوات طبقا ) 10(یجب تقدیم سندات اإلثبات الخاصة بالواردات كلما طلبتھا المصالح الجبائیة، واالحتفاظ بھا ضمن وثائق المحاسبة للمستورد طیلة عشر 
.ألحكام  القانون التجاري

ت الحقیقیة التي تمت فعال في حدود تلك اإلھتالكات المقبولة عادة حسب االستعماالت في كل نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو اإلھتالكا) 3
.174االستغالل المنصوص علیھا عن طریق التنظیم وطبقا ألحكام المادة 

.بھاالمتصلةالمالیةلسنةلللخصمكأعباء قابلةمالرسرجخادج30.000مبلغتجاوزتالتي الالمنخفضةالقیمةذاتالعناصرمعاینةیمكن 
.النقدیةلقیمتھااألصول بالنسبةفيمجانیةبصورةالمقتناةمالكاألتسجل

.دج1.000.000حساب األقساط السنویة لالھتالك المالي القابلة للخصم تحدد فیما یخص السیارات السیاحیة بقیمة شراء موحدة قدرھا قاعدة غیر أن 
.دج ال یطبق إذا كانت السیارات الساحیة تشكل األداة الرئیسیة لنشاط المؤسسة1.000.000كما أن سقف 

و التي تستعمل في نشاط خاضع للرسم على القیة یتم حساب قاعدة االھتالك المالي للتثبیتات التي تمنح الحق في خصم الرسم على القیمة المضافة 
.سعر التكلفة دون الرسم على القیمة المضافةالمضافة، علىأساس سعر الشراء أو

.ضافةأما قاعدة االھتالك المالي للتثبیتات المخصصة لنشاط غیر خاضع للرسم على القیمة المضافة فیتم حسابھا مع إدراج الرسم على القیمة الم
الفقرتین (174ة أن یطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة غیر أنھ، بإمكان المكلفین بالضریب. ویحسب االھتالك المالي للتثبیتات حسب النظام الخطي

.االھتالك التنازلي أو االھتالك التصاعدي) 3و2
.في إطار عقد القرض اإلیجاري یتم حساب االھتالك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض اإلیجاري

.باستثناء الضریبة  على  أرباح الشركاتالضرائب الواقعة على كاھل المؤسسة والمحصلة خالل السنة المالیة ) 4
.إذا منحت فیما بعد تخفیضات في ھذه الضرائب فإن مبلغھا یدخل ضمن إیرادات السنة المالیة التي تم خاللھا إشعار المؤسسة بدفعھا

یتوقع حدوثھا بفعل األحداث الجاریة، والتي المبنیة بوضوحاألرصدة المشكلة لغرض مواجھة تكالیف أو خسائر القیم في حساب المخزونات أو غیر ) 5
.152شریطة تقییدھا في كتابات السنة المالیة وتبیانھا في كشف األرصدة المنصوص علیھ في المادة 

ل یمكن المؤسسات المصرفیة أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة األمد أو الطویلة وكذا الشركات المرخص لھا بالقیام بعملیات في مجا
رض العقاري أن تشكل رصیدا معفى من الضریبة على أرباح الشركات، یخصص لمواجھة األخطار الخاصة المرتبطة بھذه القروض أو العملیات على الق

.من مبلغ القروض المستعملة على األمد المتوسط والطویل%5أال تتجاوز الحصة السنویة لھذا الرصید نسبة 
سطة األمد من أجل تسویة المبیعات أو األشغال التي تقوم بھا في الخارج، أن تشكل رصیدا معفى من الضریبة ویمكن للمؤسسات التي تمنح قروضا متو

من مبلغ % 2على أرباح الشركات یخصص لمواجھة األخطار الخاصة المرتبطة بھذه القروض، على أال تتجاوز حصة ھذا الرصید في كل سنة مالیة 
حصیلة اختتام السنة المالیة المعتبرة، والمتعلقة بالعملیات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجھا ضمن قواعد القروض المتوسطة األمد المبینة في

.الضریبة على أرباح الشركات
لسنة التي تحول كل الحصص التي وظفت جزئًیا أو كلًّیا في مجال غیر مطابق لمجال تخصیصھا، أو التي تصبح بدون غرض خالل السنة المالیة الموالیة ل

.السنة المعنیة، وإذا لم تقم المؤسسة نفسھا بتحویل ھذه الحصص، تقوم اإلدارة بالتصحیحات الضروریةنتائجتشكلت فیھا، إلى
لم والتيفي حالة تحویل شركة ذات أسھم أو ذات مسؤولیة محدودة  إلى شركة أشخاص ، فإن المبالغ المقبولة من قبل اإلعفاء الضریبي في شكل مئونات

.یخصص لھا استعمال مطابق  لتخصیصھا یعاد دمجھا ضمن الربح المحقق في السنة المالیة التي وقع فیھا  تحویل الشركة
.ألخطار الخاصة المتصلة بعملیات القرض المتوسطة أو الطویلة المدة مع األشكال األخرى من األرصدةاال تجمع األرصدة الموجھة لمجابھة 

اح الخاضعة ال یقبل تخفیض الم) 6 ن األرب ة، م ام القانونی الفي األحك ى كاھل مخ ة عل عامالت التجاریة والغرامات والمصادرات أیا كانت طبیعتھا، والواقع
.للضریبة

.طنشالال تقبل للخصم من األرباح الخاضعة للضرائب، االیجارات ونقفات الصیانة و تصلیح السیارات السیاحیة  التي ال تشكل األداة  الرئیسیة ل) 7

2007لسنة . م.من ق7و2004لسنة . م.من ق2و2001لسنة . ت.م.من ق2و 1998لسنة . م.من ق12و 1993لسنة . م.من ق15و 1992لسنة . م.من ق27و 26معدلة بموجب المواد : 141المادة (*)
.2019م لسنة .من ق2و 2018م لسنة .من ق8و 2010م لسنة .من  ق8و  2009ت لسنة .م.من ق5و 2009لسنة . م.من ق13و2008لسنة . م.من ق8و
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مراقبة أو في فيشارك مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، حسب الحالة، بصفة مباشرة أوغیر مباشرة في إدارة أوتعندما :مكرر141المادة 
في رأسمال مراقبة أوفي رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، أو شارك نفس األشخاص ، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في إدارة أو 

تختلف عن ا التجاریة أو المالیة بشروطمؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر وأن ھاتین المؤسستین تكونان في كلتا الحالتین، مقیدتین في عالقاتھم
حقیقھا تغلة بالجزائر ولكن لم یتم تتلك التي یمكن اإلتفاق علیھا بین مؤسسات مستقلة ، فإن األرباح التي كان من الممكن تحقیقھا من طرف المؤسسة المس

تطبق ھذه القواعد أیضا على المؤسسات المرتبطة بھا والمستغلة و.یتم إدراجھا ضمن أرباح ھذه المؤسسة الخاضعة للضریبة،بسبب ھذه الشروط المختلفة
.في الجزائر

:طریقعنالجزائر،خارجالمتواجدةالمؤسساتإلىشرةمباغیربصفةالمحولةتلكھيالوعاء الضریبيفيإدراجھایتمالتيالنواتجوتعد 

؛البیعأوالشراءأسعارتخفیضأوزیادة-

؛مقابلبدونأوالمفرطةاألتاوىدفع-

؛مخفضعدلبمأوفوائددونقروضمنح-

؛عقود القروضفيعلیھاالمنصوصالفوائدعنالتخلي-

؛لمحصلةاالخدمةمعالنسبةخارجمزایایمتقد-

.األخرىالوسائلطریقعنأو-

طرفمنللضریبةالخاضعةالنواتجتحدید،الجبائیةاإلجراءاتقانونمن1مكرر20المادةطبقا ألحكامالمحررالطلبعلىالردعدمعلىیترتب
(1).عادیاالمماثلة  المستغلةالمؤسساتفيللضریبةالخاضعةالنواتجومقارنة مععلیھاتتوفرالتيالعناصرخاللمناإلدارة الجبائیة

الجبائیةالقواعدمعتعارضھاعدممراعاةاآللي، معالمحاسبيالنظامفيعلیھاالمنصوصاحترام التعاریفالمؤسساتعلىیجب: 2مكرر141المادة
(2).الضریبةلوعاءالمطبقة بالنسبة

السنداتعنالناتجةاألخرىالحواصلالدخل وكافةمنالمستحقةوالمبالغالفوائدالضریبة،سیسللخصم لتأقابلةكأعباءتقبلال:3مكرر141المادة
وغیرھاالصنعصیغأوطرقأوعالمات صنعبیعأواالختراعوبراءاتاالستغاللعن رخصةالتنازلأواالمتیازوأتاوىوالكفاالتوالدیون والودائع

فيستقرینالمأوینقیمین المعنویالمأوالطبیعییناألشخاصطرفمنأو المستحقةالمسددةالمقدمةالخدماتعنالمكافآتأوالحقوق المماثلةمن
قدمإذاإال،جبائیةالجزائر اتفاقیاتمعھاأبرمتالتيالدولباستثناء،دولة أجنبیةفيمستقرینأوینمقیمینمعنویأوینأشخاص طبیعیلفائدةالجزائر

.فیھمبالغاأوعاديغیرتمثل طابعاالوأنھاالحقیقیةبالعملیاتعالقةلھاأن النفقاتبتیثدلیالدینالم

(3).الجزائرخارجالواقعةاألقالیمأوالدولفي إحدىتواجدةالمالیةالمالھیئةھكُ مسِ تُ حسابعلىدفع تتمعملیةكلعلىاألولىالفقرةأحكامتطبقكما

والرسم على النشاط المھني الضریبة على أرباح الشركات، في اتخفیضات أو تلمكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من إعفاءیتعین على ا:142المادة 
الموافقة لھذه اإلعفاءات االمتیازاتحصةمن) %30(بالمائةثالثین استثماردعم اإلستثمار، إعادة أجھزةفي إطار الممنوح خالل مرحلة االستغالل 

.يلیضتفاللنظام لإبتداء من تاریخ إختتام السنة المالیة التي تخضع نتائجھا ،سنوات)4(ضات في أجل أربعأو التخفی

. إعادة اإلستثمار بعنوان كل سنة عدة سنوات مالیة متتالیةعملیة تمیجب أن ت

. ة المالیة األولىاألجل المذكور أعاله إبتداء من تاریخ إختتام السنیحسب،في حالة تراكم السنوات المالیة

.الحالةھذهمثلفيعلیھامنصوصجبائیةاتیترتب على عدم إحترام ھذه األحكام إعادة إسترداد التحفیز الجبائي مع تطبیق غرام

(4). بالصناعةلفالمكبالمالیة والوزیرالمكلفالوزیربینمشتركقراربموجب، الحاجةعند، األحكامھذهتطبیقكیفیاتتحدد

الشركات فوائض القیم، غیر تلك المحققة من السلع، التي تنتج عن منح أسھم أو حصص مجانا في أرباح تعفى من الضریبة على )1: 143المادة 
.عقب إدماج شركات أسھم في شركات ذات مسؤولیة محدودة) حصص في رأسمال(الشركة 

:محدودةمسؤولیةذاتأوذات أسھمشركةنقلتعندماالنظامنفسیطبق)2

؛األشكالھذهأحدوفقتشكیلھاتمشركاتعدةأوشركتینإلىھاأصولكامل-
.األشكالھذهأحدوفقتشكیلھاتمأخرىشركةإلىأصولھاعناصرمنجزء-

یة الكات المالیة السنوتعلى السلع المتضمنة في الحصص، اإلھیتوقف تطبیق أحكام ھذه المادة على اإللتزام في عقد اإلدماج أو اإلسھام بحساب عالوة 
المدمجةبالشركاتالخاصةوكذا فوائض القیم الالحقة التي تنتج عن إنجاز ھذه العناصر حسب سعر التكلفة، والتي یجب إقتطاعھا من األرباح

.ھاتحققأنسبقالتيلیةالماالكاتھتاإلخصمعم،والمساھمة

ي الأما في الحاالت المشار.أعاله، على عاتق الشركة الدامجة أو الحدیثةلفقرةویقع ھذا اإللتزام، في الحالة المشار إلیھا في ا ا ف رةإلیھ ع2فق ھ یق ى ،فإن عل
األسھممنالمستفیدةالشركةتفیدة من اإلسھامات بالتناسب مع قیمة عناصر األصول الممنوحة لھا وإما على عاتقإما على عاتق الشركات المس،التوالي
.ةالجزئی

.2010ت  لسنة .م.من ق4و 2008م لسنة .من ق9ومعدلة بموجب المادتین 2007م لسنة .من ق8محدثة بموجب المادة : مكرر141المادة (1)
.2009ت لسنة .م.من ق6محدثة بموجب المادة : 2مكرر141المادة (2)
.2010ت  لسنة .م.من ق5محدثة بموجب المادة  : 3مكرر141المادة (3)
.2016م .من ق2و 2014لسنة . م. من ق5و2008ت لسنة .م.من ق4و 1997م لسنة .من ق15معدلة بموجب المواد : 142المادة (4)
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یض بنسبة تستفید فوائض قیم التنازل عن األسھم المحققة من طرف شركات ا) 3 ن تخف ة م ر المقیم ن مبالغ50لرأسمال االستثماري غی ام الخاضعة ھ
(1).للضریبة

.السنة المالیة الجاریة عند تاریخ دفعھاللمؤسسات ضمن نتائجمیةقلیتدخل إعانات التجھیز التي تمنحھا الدولة أو الجماعات اإل:144المادة

باألرباح الخاضعة تم ربط المبلغ المتبقى من اإلعانات، وینسبیا الستعمالھافیتم ربطھا باألرباح الخاضعة للضریبة لكل من السنوات المالیة الموالیة
.لسنة المالیة الخامسة على األكثرللضریبة ، ابتداء من ا

، بالسنوات المالیة شروط المحددة أعالهیتم ربطھا، ضمن السنوات، ) 05(خمس على امتداد اإلعانات الموجھة القتناء تجھیزات قابلة لالھتالك غیر أن
. المتعلقة بفترة االھتالك

عانات، یطرح جزء اإلعانة الذي لم یتم ربطھ بأسس الضریبة من القیمة الحسابیة لھذه في حالة التنازل عن التثبیتات التي تم إقتناؤھا عن طریق ھذه اإلو
.الواجب خصمھالتثبیتات من أجل تحدید فائض القیمة الخاضع للضریبة أو ناقص القیمة

(2).التي تم فیھا تحصیلھالسنة المالیةافيةمحققج الضمن النتائتدخل إعانات االستغالل والموازنة 

تؤسس الضریبة المستحقة على مؤسسات التأمین أو إعادة التأمین أو مؤسسات تقویم الرأسمال أو اإلدخار على مبلغ الدخل الصافي ) 1: 145دة الما
.اإلجمالي الذي یتشكل من مبلغ الربح الصافي والحواصل المنقولة والعقاریة الصافیة أیا كانت طبیعتھا

جمیععنالنظربغض،المؤمنینأوفیھامینظالمنإلىاإللتجاءیحقوالسواھم،دونالمؤمنینأوالشركاتأوساتالمؤسعاتقعلىالضریبةقعت
.تاریخھاكانمھماالمخالفةاالتفاقیاتأوالبنود

ور األخرى الممنوحة من جھة للشركاء المسیرین للشركات ذات المسؤولیة المحدودة ولمسیري إن المرتبات والتسدیدات الجزافیة للمصاریف وكل األج)2
شركات األسھم بالتوصیة، ومن جھة أخرى للشركاء في شركات أشخاص إختاروا النظام الجبائي لشركات األسھم، وكذا ألعضاء الشركات 

.تأدیتھتمتفعليعملمعتتطابقأنشریطةالضریبةتأسیسأجلمنالشركةربحمنخصمھاكنیماألسھم،شركاتشكلعلىتستأسالتيالمدنیة
:تخفیضیمكن: 146المادة

التيالطلبحصةحسبعلیھمووزعتالشركاءمعتمتعملیاتمنالمتأتیةاإلضافیةاألرباحاإلستھالكیة،ةالتعاونیشركاتالیخصفیما)1
.منھمواحدكلقدمھا

.بھمولالمعالتنظیمأقرھاالتيالشروطضمنالعمالعلىالموزعالصافیةاألرباحجزءلإلنتاج،العمالیةالتعاونیةشركاتالیخصفیما)2
.الدولةمنحتھاالتيللتسبیقاتتسدیداالمدفوعةالمبالغالوطنیة،البنوكیخصفیما)3

نفسخاللالمحققالربح من ویخفضالموالیة المالیة السنة في یدرج بئا عیعتبرالعجزھذافإن ،مامالیةسنةفيعجزتسجیلحالةفي: 147المادة
.المالیةالسنة

الموالیةةرابعالالمالیةالسنةغایةإلىالموالیة،المالیة نواتالسإلىبالترتیبینقلالزائدالعجزفإن،العجزكللتخفیضكافغیرالربحھذاكانوإذا
(3).العجزتسجیللسنة

ھذهوعاءفيصراحة،إعفاؤھاأو تمالشركاتأرباحعلىللضریبةإخضاعھاتمالتيتوزیع األرباحمنالمتأتیةالمداخیلتحسبال:مكرر147المادة
. الضریبة

(4).منتظمةبصفةبھاالمصرحالمداخیلإالاألحكامھذهتطبیقمنتستفیدال

السابعالقسم
الشركاتعلىالضریبةفرضنظام

148المادة
.المحققاألعمالرقممبلغكانمھماالحقیقيالربححسبالضریبةفرضلنظاموجوبا136المادةفيإلیھمالمشارالمعنویوناألشخاصیخضع: 

.153و152المادتینوألحكامبھا،المعمولنظمةواألللقوانینطبقاتمسكمحاسبةأساسعلىالحقیقيالربحیحدد
الثامنالقسم

للضریبةالخاضعوناألشخاص
مكان فرض الضریبة

.الرئیسیةإقامتھمأوشركتھممقرمنبدالالمعنوییناألشخاصباسمالشركاتأرباحعلىالضریبةتؤسس: 149المادة
عنھ، أن یعین لدى اإلدارة الجبائیة ممثال137فیھا مداخیل وفق الشروط الواردة في المادة یجب على كل شخص معنوي لیست لھ إقامة بالجزائر ویحقق

یدفعوأن،یسكن بالجزائر، ومؤھال قانونا ألن یلتزم بالقیام باإلجراءات التي یخضع لھا األشخاص  المعنویون الخاضعون للضریبة على أرباح الشركات
.المعنيالمعنويخصالشعوضالضریبةھذه
الذيالمعنويالشخصباسمیتصرفالذيالشخصیدفعھااإلقتضاء،عندبھاالمرتبطةوالغراماتالشركاتأرباحعلىالضریبةفإنذلكتعذروإذا

.بالجزائرإقامةلھلیست

.2006ت لسنة .م.من ق3محدثة بموجب المادة : 3-143المادة (1)
.2014لسنة . م. من ق6و2012م لسنة .من ق7و 2010م لسنة .من ق9و 2007م لسنة .من ق9معدلة بموجب المواد  : 144المادة (2)
.2010م لسنة .من ق10معدلة بموجب المادة : 147المادة (3)
.2020لسنة . ت.م.من ق7و2020م لسنة .من ق19و 2003م لسنة .من ق19و 1999م لسنة .من ق13وجب المواد معدلة بم: مكرر 147المادة (4)
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التاسعالقسم
الـضـریبةحـساب

:كما یأتيیحدد معدل الضریبة على أرباح الشركات )   1: 150المادة 

السلع؛إنتاجألنشطة، بالنسبة%19-

األسفار؛وكاالتباستثناءوالحمامات،السیاحیةاألنشطةوكذاوالري،واألشغال العمومیةالبناءألنشطةسبة، بالن23 %-

.األخرىلألنشطةبالنسبة،%26-

محاسبة یقدمواأنالوقت،نفسفياألنشطةمنالعدیدیمارسونالذینالمؤسساتأرباحعلىللضریبةالخاضعینلمعنویینااألشخاصعلىیجب
.تطبیقھالواجبالشركاتأرباحعلىالضریبةعدللممناسبنشاطكلعناألرباححصةبتحدیدتسمحاألنشطة،لھذهمنفصلة

.26عدللممنھجيتطبیقإلىیؤديمنفصلةمحاسبةمسكاحترامعدم %

تحویلأوتشكیلأوصنعأواستخراجفيتمثلةلماتلكالسلعإنتاجشطةبأنیقصد،األعمالرقمعلىالرسومقانونمن4ادةلماأحكامالنظرعنبغض
األنشطة،ادةلماھذهفيكذلكستعملةلما"اإلنتاجأنشطة"عبارةتشملال.بیعھاإعادةبغرضالتجاريالعرضأوالتوضیبأنشطةباستثناءوادالم

.والمحروقاتنجمیةلما

%عدللمؤھلةلماوالريالعمومیةالواألشغالبناءبأنشطةویقصد دفععلیھایترتبوالتيالتجاريالسجلفيالصفةبتلكسجلةلماألنشطة، ا23
.بالقطاعالخاصةاالجتماعیةاالشتراكات

:من المصدر بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات كما یأتياالقتطاع تحدد نسبة ) 2

ویمثل االقتطاع المتعلق بھذه العوائد اعتمادا ضریبیا یخصم من فرض الضریبة النھائي؛. والكافالت، بالنسبة لعوائد الدیون والودائع10%-

، بالنسبة للمداخیل الناتجة عن سندات الصنادیق غیر االسمیة أو لحاملھا ویكتسي ھذا االقتطاع طابعا محررا؛40%-

یكتسي ھذا االقتطاع طابعا محرراً؛. تسییر الذي یخضع إلى االقتطاع من المصدر، بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد20%-

(1): ، بالنسبة%30-

للمبالغ التي تقبضھا المؤسسات األجنبیة التي لیست لھا منشآت مھنیة دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدیة الخدمات؛* 

ستعمل في الجزائر؛للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو ت* 

سلوبھ، للحواصل المدفوعة للمخترعین المقیمین في الخارج، إما بموجب امتیاز رخصة استغالل براءاتھم، وإما بموجب التنازل عن عالمة الصنع أو أ* 
.أو صیغتھ، أو منح امتیاز ذلك

.دانھا األصلیة تفرض الضریبة على مؤسسات جزائریة للنقل البحري، بالنسبة للمبالغ التي تقبضھا شركات النقل البحري األجنبیة إذا كانت بل10%-

.غیر أنھ بمجرد ما تطبق ھذه البلدان نسبة علیا أو دنیا، تطبق علیھا قاعدة المعاملة بالمثل

العاشرالقسم
الشركاتإلتزامات

تش الضرائب 30أن یكتتبوا قبل 136یین المذكورین في المادة یتعین على األشخاص المعنو-)151:1المادة  دى مف ن  كل سنة ل ر م ى األكث أفریل عل
.الشركة أو اإلقامة الرئیسیة لھا، تصریحا بمبلغ الربح الخاضع للضریبة الخاص بالسنة  المالیة السابقةمقر تواجدمكان الذي یتبع لھ 

.الشروطنفسضمنالعجزبمبلغلتصریحایقدمعجزا،المؤسسةسجلتإذا
(2).تقدم اإلدارة الجبائیة استمارة التصریح الممكن تسلیمھا إلكترونیا 

. یلیھمفتوحیومأولإلىاالستحقاقأجلیمددعندما  ینتھي  أجل  إیداع  التصریح  یوم  عطلة  قانونیة 

یتجاوز یمكن أن، غیر أنھ ال العام للضرائبالمدیر بناء على قرار من ىاألولفقرة لاإلیھ فيیمكن لقوة قاھرة، تمدید أجل تقدیم التصریح المشار -)2
.أشھر) 3(تمدید ھذا األجل ثالثة 

التي یوم)21(على األكثر خالل واحد و عشرین،یمكن للمؤسسات ذات الجمعیة التي یجب أن تبت بشأن الحسابات ، إكتتاب تصریح تصحیحي–)3
و یجب أن ترفق ، تحت طائلة عدم قبول التصریح ، ضمن . نعقاد ھذه الجمعیة ري ، ال، المنصوص علیھ في القانون التجاتلي إنقضاء األجل القانوني

.وثائق في شكلھا القانوني التي تؤسس التصحیح ال سیما محضر الجمعیة وتقریر محافظ الحساباتالنفس األجل ، 

، مبلغ رقم أعمالھم، ورقم 151یح المنصوص علیھ في المادة في التصرأن یذكروا136یجب على المكلفین بالضریبة المذكورین في المادة : 152المادة 
ج العامة تسجیلھم في السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبین أو الخبراء المكلفین بمسك محاسبتھم وعناوینھم أو تحدید أو مراقبة النتائ

ویجب علیھم إرفاق تصریحاتھم بالمالحظات األساسیة . ء لمؤسستھملمحاسبتھم، مع ذكر ما إذا كان ھؤالء التقنیون من بین المستخدمین األجرا
وتقییمومراقبةبإعدادوالخالصات الموقعة التي استلموھا من الخبراء المحاسبین أو المحاسبین المعتمدین الذین كلفوھم، في حدود اختصاصھم، 

.النشاطبنتائجالخاصةوحساباتھمحواصلھم 

ت لسنة  . م.قمن5و 2006ت لسنة  . م.من ق2و 2003لسنة . م.من ق20، 2001م لسنة .من ق10و 1999م لسنة .من ق15و14، 1997م لسنة .من ق16معدلة بموجب المواد : 150المادة (1)
.2020لسنة. ت.م.من ق10و2020م لسنة .من ق20و 2015ت لسنة .م.من ق2و 2015م لسنة.من ق12و2014لسنة . م..من ق7و . 2009ت لسنة .م.من ق7و2008

.2017لسنة . م.من ق67و2011م لسنة .من ق11و 2009م لسنة  .من ق14و متممة بموجب المادتین 2008ت لسنة . م.من ق6معدلة بموجب المادة : 151المادة (2)
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علیھایصادقلھاترجمةتقدیمیجبفإنھمقبولة،أجنبیةبلغةالمحاسبةھذهمسككانوإذابھا،المعمولواألنظمةللقوانینطبقاالمحاسبةتمسكأنیجب
.الضرائبمفتشطلبھاكلماوذلكمعتمدمترجم

:اإلدارةوتقدمھاتعدھاالتياإلستماراتعلىیسجلوابأنملزمونبالضریبةالمكلفینفإن،151المادةفيعلیھالمنصوصالتصریحتقدیمجانبوإلى
سیما منھا ملخص عن حساب النتائج ونسخة من مستخلصات الحسابات الخاصة بعملیات المحاسبة كما تحددھا القوانین واألنظمة المعمول بھا، وال-

حصیلتھم وكشف للمصاریف العامة، حسب طبیعتھا واالھتالكات المالیة واألرصدة المشكلة باقتطاع من األرباح مع اإلشارة بدقة إلى غرض ھذه
واألرصدة؛المالیةاالھتالكات

للضریبة؛الخاضعالربحبتحدیدللسماحللنتائججدوال-
المذكور؛المھنيالنشاطعلىبالرسمالخاصةللمدفوعاتكشفا-
.وتقدم الشركات، فیما یخصھا، كشفا مفصال للتسبیقات المدفوعة بصدد الضریبة على أرباح الشركات-

الوثائق المحاسبیة و الجرود و نسخا من األوراق و الوثائق الخاصة ذلك مفتش الضرائب، كل ویتعین على المصرح بالضریبة أن یقدم، كلما طلب منھ
.باإلیرادات و النفقات التي من شأنھا إثبات صحة و دقة النتائج المبینة في التصریح

دیمھا عند كل طلب یقدمھ عون التحقیق عند القیام مكرر من قانون اإلجراءات الجبائیة بمسك محاسبة تحلیلیة و تق169تلزم الشركات المذكورة في المادة 
(1). مكرر من قانون اإلجراءات الجبائیة20و20تیندابالتحقیقات المنصوص علیھا في الم

مالیة، أن یقدموا في آن واحد مع التصریح بالنتائج الخاص بكل سنة،أعاله136یتعین على المكلفین بالضریبة المشار إلیھم في المادة : 153المادة 
.تحملت بشأنھا المؤسسة مصاریف أثناء تلك السنة المالیةالتيیتضمن اإلشارة إلى تخصیص كل سیارة سیاحیة مقیدة في أصولھا أوجدوال
.وقیمتھالمستخدمیھمالممنوحةلعینیةااإلمتیازاتطبیعةواضحوبشكلمحاسبةفيیقیدوا،أنوجوبا،بالضریبةالمكلفینھؤالءنفسعلىویتعین
.2-192المادةعلیھاالمنصوصالغرامةتطبیقالذكر،السابقيینمقطعالفيالواردةلألحكاممخالفةكلعلىیترتب

لھمالممنوحةالعینیةاإلمتیازاتطبیعةقیدتلم،جراءأوجدوكلماالمقدمة،المعلوماتفينقائصأوإغفاالتھناكأنتبینكلماالغرامةھذهوتفرض
.المحاسبةفيوقیمتھا

عشرالحاديلقسما
المصدرمنالشركاتأرباحعلىالضریبةإقتطاع

:المنقولةاألموالرؤوسریوععلىیتمالمصدرمنإقتطاع-)أ
:المنقولةالقیمریوع-)1

(2).ملغاة: 154المادة

:والكفاالتوالودائعالدیونعائدات-)2
، إقتطاع من المصدر حسب النسبة المنصوص علیھا في المادة 55ادة یترتب على عائدات الدیون والودائع والكفاالت كما ھي  محددة في الم: 155المادة 
.124و123، عندما یتم دفع الفوائد أو تقییدھا في  الخصوص واألصول لحساب ما، بالجزائر، حسب الكیفیات المنصوص علیھا في المادتین 150

.الشركاتأرباحعلىةبیالضرمبلغمنیحسمضریبيقرضفيالحقالعائدات،ھذهبصددیتمالذياإلقتطاعویعطي
:بالجزائردائمةمھنیةإقامةلھالیستالتياألجنبیةالمؤسساتمداخیلعلىیتمالمصدرمنإقتطاع-ب
:للضریبةاإلخضاعإجراء-)1

والتي تقوم مؤقتا، في إطار صفقات ، جزائر،الفيدائمةمھنیةمنشآتلھالیستالتياألجنبیةالمؤسساتتحققھاالتيالمداخیلتخضع-1: 156المادة
.150المادةفيالمذكورةللنسبتبعاالشركات،أرباحعلىالضریبةبعنوانالمصدرمنلإلقتطاعبنشاط 

على ما یأتي، عندما 150صوص علیھا في المادة ، یطبق كذلك اإلقتطاع من المصدر بالنسبة المن137وبصرف النظر عن أحكام المادة ،وزیادة على ذلك
:یدفع مدین مقیم بالجزائر لشركات تخضع للضریبة على أرباح الشركات التي لیست لھا منشآت مھنیة دائمة في الجزائر 

؛الجزائرفيتستعملأوتؤدىنوعكلمنخدماتمقابلتدفعالتيالمبالغ-
-

منحأوصیغتھأوأسلوبھأوالصنععالمةعنالتنازلبعنوانوإمابراءاتھم،إستغاللرخصةإمتیازبعنوانإماالمخترعونیقبضھاالتياصلوالح
.ذلكإمتیاز

، المبالغ المدفوعة للشركات 150سبة المنصوص علیھا في المادة الضریبة على أرباح الشركات بالنمن المصدر في مجالوتخضع أیضا لإلقتطاع 
أجل تفادي كلتا الجھتین لھذه الشركات من، باستثناء تلكال المشار إلیھا في اتفاق جبائي دولي مبرم بین الجزائر والبلد األصلياألجنبیة للنقل البحري

.واجیة فرض الضریبةدإز
.المضافةالقیمةعلىوالرسمالمھنىالنشاطعلىالرسماإلقتطاعھذايویغط.االمقبوضاألعماللرقماإلجماليالمبلغمناإلقتطاعیتم-2

مقیمینغیرألشخاصدولي،إیجاريإعتمادعقدبموجباإلیجارات،بعنوانالمدفوعةبالنسبة للمبالغ% 60بـالمصدرمناإلقتطاعوعاءیخفض
.بالجزائر

(3).من مبلغ األتاوى%30یتم تطبیق تخفیض بنسبةفیما یخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتیة،

.2017لسنة . م. من ق8و2011م لسنة .من ق12و 2007م لسنة  .من ق10معدلة بموجب المواد : 152المادة (1)
. 1997من ق م لسنة 17ملغاة بموجب المادة : 154المادة (2)
.2020م لسنة .من ق21و 2006م لسنة .من ق7و 2001نة م لس.من ق11و 10معدلة بموجب المواد: 156المادة (3)
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المصدرمنلإلقتطاعیخضعالالبیعھذامبلغفإننفسھا،الصفقةأونفسھالعقدإطاريف،تجھیزاتببیعمسبوقةأومصحوبةالخدماتتكونعندما
.منفصلةفاتورةفيمحررةالبیععملیةتكونأنةطیشر
.الضریبةفرضفي أساسةدرجمرغیالصفقةلسعراآلجلبالدفعللقیامالمدفوعةالفوائدأنغیر

الذيالملحقأوالعقدإمضاءتاریخعندبھالمعمولالصرفسعرحسبالجزائرى،الدینارإلىاألجنبیةبالعملةالمدفوعةالمبالغتحول،اإلقتطاعلحساب
.األجنبیة المعنیةإن السعر الواجب اعتماده ھو سعر بیع العملة.المبالغھذهھموجببتستحق

الحقیقيالربحعلى الضریبة فرضنظام تختارأنبالجزائردائمة مھنیةمنشأةلھالیستالتياألجنبیةللمؤسساتیمكن: مكرر156المادة
.الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةقانون من 148المادةفيعلیھالمنصوص

مركزرئیسإلىأوللضرائبالوالئيالمدیرإلىأوالمؤسساتكبریاتریةمدیإلىالحالة،حسبالمرسل،البریدطریقعناالختیاریتمالحالة،ھذهفي
(1).العقدملحقأوالعقدعلىالتوقیعتاریخمنابتداءیوما،(30)ثالثینیتعدىالأجلفيإقلیمیا،المختصینالضرائب،

:اإلقتطاعدفعكیفیات- 2
یتعین على األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یدفعون المبالغ الخاضعة للضریبة، القیام بإقتطاع الضریبة من المصدرعلى أرباح : 157المادة 

.159و158المبالغ إلى المؤسسات األجنبیة وذلك حسب الكیفیات المحددة في المادتین هالشركات، عند دفع ھذ
.اإلدارةتقدمھقسائم،ذيدفترمنیستخرجوصلللمعنیینیسلم

.الفترةمدفوعاتعلىبھاالمعمولالنسبةبتطبیقالدفعمبلغسبحی: 158ادةالم
فیھ اإلقتطاعات من صندوق قابض الضرائب تمت التي تلي الشھر أو الثالثي الذي األولى)20(دفع الحقوق في العشرین یوما بیلزم -159:1المادة 

.الشركات، والمؤسسات والجمعیات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضرائبأوأو سكن األشخاصمقر الذي یتبع لھالمختلفة 
.بالدفعالقائمةالجھةقبلمنوموقعامؤرخایكوننسختینفيإشعارجدولدفعلكلیرفق-2

:یليماالخصوص،علىاإلدارة،تسلمھالذياإلشعارجدولیوضحأنیجب

؛نھاوعنوااألشغالصاحبةالجزائریةالھیئةتسمیة-
؛خدماتھافیھتؤدىأوالجزائرفىأشغالھااألجنبیةالمؤسسةفیھتنجزالذيوالمكانمقرھا،وعنوانالشركةإسم-
؛جنبیةاألبالمؤسسةالخاصالجبائيالتعریفرقم-

؛اإلقتطاعاتفیھتمتالذيالشھر-
؛اإلقتطاعاتھذهإلثباتمسلمةالالوصوالتأرقام-
؛المنجزةالخدماتأواألشغالطبیعة-
.لھاالمطابقةلإلقتطاعاتالكليوالمبلغتمتالتيالشھریةللمدفوعاتالكلياإلجماليالمبلغ-

المقررةالشروطضمنبالدفع،القیامعدمأسبابویبین»شيءال«عالمةیتضمنإشعارجدولإیداعیجبمعین،شھرخاللالدفععدمحالةفي
(2).أعاله

(3).ملغاة: 160المادة

:دائمةمھنیةإقامةعلىتتوفرالوالتيبالجزائرمؤقتانشاطاتمارسالتياألجنبیةبالمؤسساتالخاصةاإللتزامات- 3
:یأتيبمانبیةاألجالمؤسساتتلتزم: 161المادة

الضریبة،فرضمقرالذي یتبع لھ المباشرةالضرائبمفتشإلىم،باإلستالإشعارمععلیھاموصىرسالةفيالعقدمننسخةإرسال-)1
.بالجزائرإقامـتھاشھریليالذيغضونفي

.دادهإلع)10(العشرةاألیامفيالرئیسيالعقدفيتعدیلأوملحقكلعلىالمباشرةالضرائبمفتشإطالعیجب
وذلكعلیھا،الواقعةلتزاماتباالالمتعاقدة، األجنبیةالمؤسساتطالعإبالضریبةفرضمقرالذي یتبع لھ المباشرةالضرائبمفتشویقوم

.الوثائقھذهالستالمالموالیة)51(عشرالخمسةاألیامفي
واإلقتناءاتالشراءات مختلف غ مبلشطب،أوبیاضودون تسلسليترتیبحسبویتضمن،وتوقعھ،صفحاتھالمصلحةقمتردفترمسك-)2

.واإلیجارتعابواألوالعموالتواألجوروالمرتباتواإلیرادات 

الضریبةفرض لمكانالمباشرةالضرائبمفتش إلى وإرسالھاإلدارة تقدمھالذي النموذج وفق تصریحباكتتاب األجنبیةالمؤسساتتلزم: 162المادة
.سنةكلمنریلبأ30یوم األكثرعلى
المستخدأوالعتادوتأجیرالدراساتوأشغالالباطنمنمقاولةالأشغاللقاءللغیر،المؤسسةدفعتھاالتيللمبالغمفصلبكشفالتصریحھذایرفقأنیجب
.التقنیةوالمساعدةالكراءأجورومختلفمین،

(4).دد  أجل  االستحقاق  إلى  أول  یوم  مفتوح  یلیھیمعندما  ینتھي  أجل  إیداع  التصریح  یوم  عطلة  قانونیة 

في الجزائر و ادائمامھنیالھا مقرلیسمن ھذا القانون المؤسسات التي183و162و161ال تخضع لاللتزامات المذكورة في المواد :مكرر162المادة 
وكذا المؤسسات التي 156اضعة للضریبة في الجزائر، وفقا لنظام االقتطاع من المصدر المذكور في المادة الخارج، بعملیات خنطالقا من إالتي تقوم، 

(5).شھرا مھما كانت ھذه الفترة12یوما خالل فترة 183تخضع لنفس النظام، و المرتبط تدخلھا بتواجد خبرائھا في الجزائر لمدة ال تتجاوز 

.2020لسنة . ت.م.من ق10و2019م لسنة .من ق3و 2007م لسنة .من ق11معدلة بموجب المواد: مكرر156المادة (1)
. 2002من ق م لسنة 3و 1990من ق م لسنة 27معدلة بموجب المادتین : 159المادة (2)
.           2009م لسنة .من ق11اة بموجب المادة ملغ: 160المادة (3)
. 2011من ق م لسنة 13معدلة بموجب المادة : 162المادة (4)
.2009م لسنة .من ق23و معاد إجداثھا بموجب المادة 2007م لسنة .من ق12وملغاة بموجب المادة 2003لسنة . م.من ق21محدثة بموجب المادة :مكرر162المادة (5)
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:العقوبات- 4
فرض غرامة قدرھاالمادة،نفسالمقررفيفي األجل1فقرةال-162المادة یترتب على عدم  تقدیم التصریح المنصوص علیھ في -)1: 163لمادة ا

.ملیون دینار) 01(واحد 

ضمن أجل 162من المادة ةالثانیرةقفال، المشار إلیھ في للغیرالمدفوعةللمبالغفصلالمالكشفیصللممالیین دینار، إذا10ترفع ھذه الغرامة إلى -)2
(1).یوما، إبتداء من تاریخ تبلیغ اإلنذار في ظرف موصى علیھ یقضي بتقدیم ھذا الكشف في األجل المحدد) 30(ثالثین 

صحة تفرض بقدر عدد المرات التي یتم فیھا الكشف عن إغفاالت أو عدم دج،10.000ىإلدج1.000منتتراوحجبائیةغرامةتطبق: 164المادة
(2).162المادةوجببمالمقدمةالمكتوبةوالمعلومات الوثائق 

فيإلیھالمشاراألجلضمن الضریبةیدفعوالمینالذاألشخاصعلى2-134المادةفيعلیھاالمنصوصالعقوباتتفرض: 165المادة
.كافغیربدفعقامواأو159المادة

.المدفوعةوغیرالمستحقةاإلقتطاعاتعناإلنجاز،صاحبةالھیئةأوالمؤسسةمعوتضامنیاسویامسؤولةاألجنبیةالمؤسسةأنغیر
والمحدد في المادة 162عمال اإلجمالي، المصرح بھ حسب الكیفیات المنصوص علیھا في المادة یترتب على كل نقص ملحوظ في رقم األ: 166لمادة ا

.على المؤسسة األجنبیة165، فرض العقوبات التي تقرھا المادة 156
.جداولالطریقعنبھاالمتصلةوالغراماتالحقوقتسویةتحصیلیتم

:الحقوقتسویة- 5
لإلنجازالنھائياإلستالمعندقبضھایتملمالتيالمبالغبصدددفعھا،الواجبالضریبةتستحقالعقاریة،ألعمالایخصفیما- )1: 167المادة

؛الضرائبقابضصندوقإلىمباشرةدفعھاویجب

یوما،) 20(عشرینأجلضمنالمباشرة،الضرائبمفتشإلى162المادةفيعلیھالمنصوصالتصریحإرسالاألجنبیةالمؤسساتعلىیتعین-)2
.لإلنجازالنھائياإلستالمتاریخمنإبتداء

الثالثالباب
اإلجماليالدخلعلىالضریبةبینمشتركةأحكام

الشركاتأرباحعلىوالضریبة
األولالقسم

خصمھاالواجبالتكالیف
،زوج حائز على أسھم في شركةأي سسة فردیة أو زوج شریك أو ال یخصم من الربح الخاضع للضریبة، األجر الممنوح لزوج مستغل مؤ:168المادة 

إال في حدود األجر الممنوح لعون لھ نفس التأھیل المھني، أو یشغل نفس منصب العمل، مع ،لقاء مشاركتھ الفعلیة والفردیة في ممارسة المھنة
.بھاالمعمولاألخرىإلجتماعیةاواإلقتطاعاتالعائلیةبالمنحالخاصةاإلشتراكاتدفعمراعاة

.المضموناألدنىالوطنياألجرعنأعاله،إلیھالمشارالتخفیضیقلأن،األحوالمنحالبأي،یمكنوال
:لصافياالجبائيالربحتحدیدأجلمنللخصمقابلةتكونال)1: 169المادة

؛لإلستغاللمباشرة المخصصةغیربالمبانياصةالخالكراءوأجورواألعباءالتكالیفمختلف-

عدا تلك الممنوحة نقدا ما دج واإلعانات والتبرعات، 500مبلغمنھاةا طابع إشھاري مالم تتجاوز قیمة كل واحدالھدایا المختلفة باستثناء تلك التي لھ-
(3)؛)دج2.000.000(دیناراملیونمبلغا سنویا قدرهجاوزمالم تتني، أوعینا لصالح المؤسسات والجمعیات ذات الطابع اإلنسا

مباشرةوالمرتبطةقانوناوالمثبتةبھاالملتزمالمبالغستثناءاب،والعروضوالفندقةاإلطعاممصاریففیھابماستقبالاإلحفالتمصاریف-
.سةالمؤسستغاللاب

.مع احتساب كل الرسوم) دج300.000(مئة ألف دینارثالث األعباء التي تستوفي شروط الخصم والتي تم تسدیدھا نقدا عندما یفوق مبلغ الفاتورة قیمة -

.ثالث دون أن یكون ھذا التكفل لھ عالقة بالنشاط الممارسمصاریف التكفل المدفوعة من قبل مؤسسة بدل طرف -

من أجل تحدید الربح ،یمكن خصم المبالغ المخصصة لإلشھار المالي والكفالة والرعایة الخاصة باألنشطة الریاضیة وترقیة مبادرات الشباب،غیر أنھ)2
دینارنملیوثالثون أو الطبعیین وفي حد أقصاه/ ة بالنسبة لالشخاص المعنویین ومن رقم أعمال السنة المالی% 10الجبائي، شریطة إثباتھا في حدود نسبة 

.)دج000.30.000(

:التي تھدف إلىالثقافيذات الطابع النشاطاتالخصم،ھذامنكذلكوتستفید

؛ھاترقیتووتدعیمھاوتصلیحھالھاعتباراإلورداوتجدیدهالمصنفة،التاریخیةرالمناظواألثریةالمعالمترمیم-
؛حفظھاوالمتحفیةالمجموعاتواألثریةالتحفمیمتر-

.2018من ق م لسنة 9معدلة بموجب المادة : 163المادة (1)
.2014من ق م لسنة 8معدلة بموجب المادة : 164المادة (2)
و  2009ت لسنة .م.ن قم08و 2007م لسنة .من ق16و 13و2004م لسنة .من ق3، 1998م لسنة .من ق13و 1997م لسنة .من ق18و 1996م لسنة .من ق13معدلة بموجب المواد :169المادة (3)
.2020لسنة . ت.م.من ق11و2020م لسنة  .من ق22و 2018م لسنة .من ق10و 2014لسنة . م.من ق9و2010م لسنة .من ق11
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؛والمعنويلمادياتاریخي البالتراثیتعلقماكل فيسائلوالبجمیعتحسیسھوالجمھورتوعیة-
؛المحلیةالتقلیدیةالمناسباتإحیاء-
.لموروث الثقافي و نشر الثفافة و ترقیة اللغتین الوطنیتینالمھرجانات الثقافیة المؤسسة أو في إطار النشاطات المساھمة في ترقیة ا-

.التنظیمعن طریقحكمالھذاتطبیقكیفیاتحددت

.األصليمتصاصاإلططلمختبعاالنتیجة الجبائیةمن،الماليالمحاسبيالنظامسریانبدایةالمحاسبة قبلفيالمسجلةاألولیةالمصاریفتخصم)3

(1).السنوي الموافقالجبائيتتم عملیة االمتصاص من خالل التصریح

من رقم األعمال السنوي ، النفقات  المتعلقة بالترویج الطبي للمواد الصیدالنیة و % 1ال تكون قابلة للخصم، على الصعید الجبائي، سوى في حدود -)4
.لصیدالنیةشبھ ا

(2).تشمل فئات نفقات الترویج الطبي على وجھ الخصوص  تلك المتعلقة باالشھار بجمیع أشكالھ وتكالیف إطالق المنتجات

صاریف، التي تم فیھا إنفاق ھذه المیخصم مبلغ نفقات التسییر المترتبة عن عملیات البحث العلمي أو التقني من أرباح السنة أو السنة المالیة :170المادة 
. وذلك من أجل تحدید الضریبة

مائةیساويسقفحدودفي، الربحأوھذا الدخلمبلغمن%10بالمائةعشرةغایةإلىالخاضع للضریبةالربحأوالدخلمنتخصم: 171المادة 
إطارفيبخصمھالمرخصاستثمار المبلغإعادةشریطةالمؤسسةداخلالتطویرإطار بحثفيالمصروفةالنفقات،)دج100.000.000(ملیون دینار

.البحثھذا

.العلميبرقابة البحثالمكلفةالوطنیةالھیئةإلىوكذلكلإلدارة الجبائیةاستثمارھاالمعادبالمبالغالتصریحویجب

(3).العلميحثوالوزیر المكلف بالببالمالیةالمكلفبین الوزیربموجب قرار مشتركالمؤسسةفيالتطویربحثأنشطةتحدد

الثانيالقسم

لبالتنازالخاصةالقیمفوائضنظام 
المثبتة،األصولمنجزءھيالتياألمالكعنالتنازلعنالناتجةالقیمفوائضللضریبةتخضع،1-140المادةألحكامخالفا- )1: 172المادة
.173للمادةتطبیقااألمد،طویلةأوقصیرةكانتمابحس

.أقلأوسنوات)3(ثالثمنذحدثةوممكتسبةعناصرعنالتنازلمناألمد،القصیرةالقیمفوائضتنتج- )2

.سنوات) 3(ثالثمنأكثرمنذمحدثةأومكتسبةعناصرعنالتنازلعنتنتجالتيتلكفھياألمد،الطویلةالقیمفوائضأما

على %10حصةة،كاململكیةالمستغلتملیكضمانورائھامنیقصدالتيالحصصأواألسھمشراءاتللتثبیتات،مماثلةأیضاتعد-)3
.أخرىشركةرأسمالمناألقل 

.التنازلتاریخقبلاألقلعلى) 2(سنتینمنذالمؤسسة،ذمةفيللدخولالمالیةالسنداتتشكلالتيالقیمالمثبتة،األصولمنجزءتعد- )4

یحدد مبلغ فوائض القیم الناتجة عن التنازل الجزئي أو الكلي عن عناصر أصول مثبتة في إطار نشاط  صناعي أو تجاري أو حرفي أو -)173:1المادة 
:لقیم، كما ھي مبینة في المادة السابقةفالحي، أو في إطار ممارسة نشاط مھني یربط بالربح الخاضع للضریبة، حسب طبیعة فوائض ا

.للضریبةالخاضعالربحمن%70حدودفيمبلغھایحسباألمد،قصیرةقیمبفوائضاألمرتعلقإذا-

.للضریبةالخاضعالربحمن%35حدودفيمبلغھایحسباألمدطویلةقیمبفوائض األمرتعلقوإذا-

ال تدخل فوائض القیم الناتجة عن التنازل أثناء إستغالل عناصر األصول المثبتة، ضمن  الربح الخاضع للضریبة ،1–140كام المادة حخالفا أل-)2
ھذه القیم في شكل ضستثمار مبلغ یساوي مبلغ فوائإسبة للسنة المالیة التي تحققت فیھا، إن إلتزم المكلف بالضریبة بأن یعید بالن

عناصرتكلفةسعرإلىإضافتھمعالمالیة، السنةھذهإختتاممن إبتداء،سنوات) 3(ثالثأجلانقضاءقبلمؤسستھفيتثبیتات
.القیمفوائضفیھاتحققتالتيالمالیةالسنةبنتائجبالتصریحاإلستثمارعادةإباإللتزامھذایرفقأنیجب، عنھاالمتنازلاألصول

الك المالي ھتإعادة اإلستثمار في األجل المنصوص علیھ أعاله، تعتبر فوائض القیم المخصومة من الربح الخاضع للضریبة، مخصصة  لإلتإذا تم
.المحققة الحقافوائض القیم والكات المالیة ھتللتثبیتات الجدیدة وتخصم من سعر التكلفة، من أجل حساب اإل

.أعالهالمذكوراألجلفیھاإنقضىالتيالمالیةللسنةللضریبةالخاضعالربحإلىالقیمفوائضتنقل،العكسحالةوفي

(4).مكرر138المادةفيمحددھوكماالتجمعنفسمنشركاتبینوالمحققةأعالهالمذكورةالقیمائضفوللضریبةالخاضعةاألرباحضمنتدخلال) 3

.2020م لسنة.من ق22و 2009ت لسنة  .م.من ق8و معاد إحداثھا بموجب المادة 2007م لسنة  .من ق16ملغاة بموجب المادة :3-169المادة (1)
. 2020م لسنة  .من ق22محدثة بموجب المادة :4-169المادة (2)
.2016لسنة . م.من ق3و2009لسنة . ت.م.من ق9معدلة بموجب المادتین : 171المادة (3)
.1997لسنة. م. قمن19المادةبموجبمحدثة: 3-173المادة(4)
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قـرض المؤجر في إطار عقد مال تدخل فوائض القیمـة النـاتجة عن التنـازل عن عنصر من عنـاصر األصـول من طـرف المقـرض المستـأجر لل) 4
.ضمن األرباح الخاضعة للضریبة) lease-back(إلیجاري من نوع لیزباك القرض ا

ال تدخل فوائض القیمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر األصول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل ) 5
(1).ضعة للضریبةاالملكیة لھذا األخیر ضمن األرباح الخ

الثالثالقسم
الماليالكتاإلھنظام

(2).الخطي على كل التثبیتاتالمالي یطبق بقوة القانون نظام اإلھتالك -)174:1المادة

رة في اإلنتاج داخل المؤسسات، من غیر المباني السكنیة و الورشات یمكن حساب اإلھتالك المالي للتجھیزات التي تساھم مباش،غیر أنھ-)أ-)2
. والمحالت المستعملة في ممارسة المھنة حسب  نظام اإلھتالك المالي التنازلي

.على المباني والمحالت التي تستعملھا مؤسسات  القطاع السیاحي في ممارسة نشاطھا السیاحيكما یطبق اإلھتالك المالي التنازلي
.إھتالكھ مالیالمالي التنازلي، سنویا، على القیمة المتبقیة للملك الواجباھتالكاالیطبق-)ب
أو ) 3(تبعا للمدة العادیة إلستعمال التجھیزات ثالث 2,5و2و 1,5ك المالي التنازلي، على التوالي، بـتحدد المعامالت المستعملة في حساب اإلھتال- )ج

.سنوات) 6(زید عن ست سنوات أو ت) 6(ست أو ) 5(خمسسنوات،) 4(أربع 
تختار ولإلستفادة من اإلھتالك المالي التنازلي، یجب على المؤسسات المذكورة أعاله الخاضعة للنظام الضریبي المفروض حسب الربح الحقیقي، أن -)د

فیھ بخصوص نفس التثبیتات، أثناء تقدیم التصریح بنتائج السنة و یجب اإلدالء كتابیا بھذا اإلختیار الذي ال رجعة. وجوبا ھذا النوع من اإلھتالك المالي
.المالیة المقفلة

.یتم إعداد قائمة التجھیزات التي یمكن أن تخضع لإلھتالك المالي التنازلي، عن طریق التنظیم
.المالي على أساس سعر الشراء أو التكلفةبالنسبة للممتلكات الواردة في القائمة المنصوص علیھا في المادة السالفة الذكر، یحسب اإلھتالك-)ھ
. كما یمكن للمؤسسات أن تقوم باھتالك استثماراتھا مالیا، حسب نظام اإلھتالك المالي التصاعدي-)3

ستعمال المنقضیة و یحصل على اإلھتالك المالي التصاعدي بضرب القاعدة القابلة لإلھتالك المالي في الجزء الذي یقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة اإل
.عدد سنوات اإلھتالك المالي" ن"و تمثل ) 1+ن(كمقام ن

.ختیار ھذا النظام بتصریحھا السنويوإرفاق رسالة اتولإلستفادة من نظام اإلھتالك المالي ھذا، یجب على المؤسس
(3).بیق أي نوع من أنواع اإلھتالك المالي اآلخرویقضي إختیار اإلھتالك المالي التصاعدي فیما یخص  اإلستثمارات الخاضعة لھ، إستبعاد تط

الرابعالقسم
الجویةأوالبحریةالمالحةمؤسسات

من ،ستغالل بواخر أو طائرات أجنبیةاالمقیمة بالخارج والتي تنتج عن أو الجویةتعفى األرباح التي تحققھا مؤسسات المالحة البحریة :175المادة 
.من نفس النوع تتمتع من إعفاء مماثل ومساويمؤسسات جزائریةالضریبة، شریطة أن تكون 

.ثنائياتفاقاتفاقیة أوطریقعناإلعفاء،یتناولھاالتيوالضرائباإلعفاءكیفیاتبلد،لكلبالنسبةتحدد
الخامسالقسم

الوساطةعنوالمكافآتبالعموالتالتصریح
(4)األخرىالمكافآتومختلفوالمناوالتواألتعابنقاصاتواإل

یجب على مسیري المؤسسات، الذین یدفعون، أثناء ممارسة مھنھم، أتعابا وأتاوى عن براءات ورخص وعالمات الصنع ومصاریف : 176المادة 
ن أالمكافآت،وغیرھا منأنواعھابكلواإلیجاراتالمستخدمینوتوفیرالعتادوتأجیروالدراساتطبیعتھا،كانتمھماوالمقر والمناولةالمساعدة التقنیة 

:المبالغھذهمستفید منلكلبالنسبةیتضمنكشفامعلوماتیة،دعامةعلىالمحّملةنتائجھمبتصریحیرفقوا
الشركة،وتسمیةواأللقاباألسماء–
الجبائي،التعریفرقم–
التجاري،السجلفيالتسجیلرقم–
االعتماد،رقم–

لھا،التابعةئیةالجباالھیئة–
(5)االتفاقیة،أوالصفقةومبلغوتاریخمرجع–

المدفوعة،المبالغھذهبھاترتبطالتيالعملیاتطبیعة–
نشاطھا،مزاولةومكانلمقرھاالفعليالعنوان–

لحسابھا،المنجزةالتسدیداتمبلغ–
عاملین،المتھؤالءطرفمنالمفوترالمضافةالقیمةعلىالرسممبلغ–
.المستعملةالدفعطریقة–

.2008م لسنة.من ق10بموجب المادة ثانمحد: 5و 4-173المادة (1)
.2010م لسنة .من ق12معدلة بموجب المادة : 1-174المادة (2)
. 2010م لسنة .من ق12و2008لسنة. ت.م.من ق7و 2008م لسنة .من ق11، 2006م لسنة .من ق8معدلة بموجب المواد :174المادة (3)
.2019م لسنة .من ق5معدل بموجب المادة :القسم الخامس(4)
.2019لسنة . م.من ق6و 2017م لسنة .من ق16، 2002م لسنة .من ق3معدلة بموجب المواد :176المادة (5)
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:القانونھذامن4-194المادةبموجبعلیھاالمنصوصالغرامةتطبیقطائلةتحتبالضریبة،المكلفینعلىیتعّین

الوطنيللمركزكترونياإللالموقععلىالمبالغھذهمنالمستفیدینلألشخاصالتجاريالسجلأرقامصحةمنالمبالغ،ھذهدفعفيالشروعقبلالتأكد–
.للضرائبالعامةللمدیریةالجبائيللترقیماإللكترونيالموقععبرالجبائيتعریفھمأرقاموكذاالتجاري،للسجل

.الضرائبمفتشیقدمھطلبكلعندوذلكالعملیات،ھذهمنللتحققالضروریةواإلثباتاتالمحاسبیةالوثائقتقدیم–

المذكورةبالمبالغیصرحلمالذيالمسددالطرفإنّ .الشركاتأرباحعلىالضریبةأواإلجماليالدخلعلىللضریبةالة،الححسبالمبالغ،ھذهتخضع
لإلشعاریوما)30(ثالثینأجلفيیستجبولمالمدفوعةالمبالغمنللمستفیدینوالجبائیةالتجاریةالمراجعصحةمنبالتأكدیقمولمالمادةھذهفي

إدراجفيالحقیفقدالعملیات،لھذهوالمبرراتالوثائقعلىالحصولإلىالراميالضرائبمفتشلطلبأو،192المادةبموجبلیھعالمنصوص
.علیھالمفروضةالضرائبتحدیدأجلمنالمھنیةمصاریفھضمنالمذكورةالمبالغ

.یلیھاوما303الموادفيمحددھوكماالتدلیسیةالمناوراتمنحالةبمثابةیعدّ المادةھذهأحكاماحترامعدمفإنّ ذلك،إلىإضافة

فيعلیھاوالمنصوصلھایخضعونالتيالضرائبعلىالمطبقةوالجزائیةالجبائیةالعقوباتإلىأعاله،المذكورةالمخالفةمرتكبویتعرضلذلكونتیجة
(1).یلیھاوما303المواد

و االختراع أو دفعھا، أن تصرح وفق الشروط یتعین على المؤسسات أو الشركات أو الجمعیات التي  تقوم بقبض حقوق التألیف أ-)1: 177لمادة ا
.دج سنویا، التي تدفعھا إلى أعضائھا أو موكلیھا20بالمبالغ التي تتجاوز 176المنصوص علیھا في المادة 

مشار إلیھ في المقطع في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو في حالة التوقف عن ممارسة النشاط، یجب تقدیم الكشف ال،غیر أنھ- )2
.195و132األول أعاله، ضمن الشروط المحددة في المادتین 

.2-292المادةفيعلیھاالمنصوصالغرامةتطبیق176المادةألحكاممخالفةكلعنیترتب: 178المادة

یمكن ألي شخص أو شركة أو جماعة تتمثل مھنتھم في دفع فوائد أو أرباح مداخیل أو غیرھا من الحواصل المتأتیة من القیم ال-)1: 179المادة 
العقاریة أو تتناول بصفة ثانویة عملیات من ھذا القبیل، أن یقوموا بھذا الصدد، بأي دفع أو یفتحوا أي حساب، دون المطالبة من صاحب 

.الحقیقيمقرهوتبیانھویتھإثباتالطلب

المؤسسة صاحبة مقر الذي یتبع لھكما یتعین علیھم تسلیم كشف المبالغ التي یدفعونھا حسب أي شكل من األشكال بناء على تقدیم القسائم لمدیر الضرائب 
الدفع، وفق الشروط التي  تحدد بقرار من المدیر العام للضرائب، ویبین ھذا الكشف إسم صاحب الطلب ولقبھ ومقره الحقیقي والمبالغ 

طحسبمخصصةالمبالغھذهتكونبأنیقضيقراراخذیتأنللضرائبالعامللمدیرویمكن.منھإستفادالذيالعینياإلمتیازةقیمأوقبضھاالتيالصافیة
.القیمبیعة

أوألشخاصیدفعونھاالتياإللتزاماتأوالحصصأوالخاصةأسھمھممنالمتأتیةوالفوائداألرباحلقاءالجماعاتعاتقعلىاإللتزاماتھذهنفسوتقع
.بھمالخاصةالقسائمبمصلحةالمكلفةتلكغیرشركات،

الشركات والجماعات الخاضعة ألحكام ھذه المادة، الذین ال یمتثلون لھا أو یقیدون عمدا معلومات  خاطئة في الكشف الذي قدموه یترتب على األشخاص و
.،  كلما ثبت إغفال أو عدم صحة في المعلومات2-192ع الغرامة المقررة في المادة لإلدارة، دف

.بالمالیةالمكلفالوزیریصدرھاقراراتبموجبوفقھا،األحكامھذهتطبیقمیةالعموالصنادیقعلىیتعینالتيالشروطتحدد
حبة الدفع، لحساب الغیر، یمكنھ تسلیم قائمة للمؤسسة صاھوفي حالة تقدیمھا من طرف.ما عدا إذا ثبت العكس،تعد القسائم المقدمة ملك صاحب الطلب-)2

.یبین فیھا أسماء المالكین الحقیقیین  وألقابھم ومقراتھم الحقیقیة وكذا مبلغ القسائم التي تعود لكل واحد منھم
ثبتمنكلعلى303ادةالمفيالواردةالعقوباتوتطبق. 1تطبیقا للمقطع الثاني منإلیھایقدمبكشفالقائمة،ھذهالدفع،صاحبةالمؤسسةترفق
.الضریبةتطبیقتجنبھمقصدباسمھللغیرتعودقسائمقبضضده

، أن تكون الدفاتر واألوراق والوثائق التي من شأنھا أن تساعد على التحقیق في الكشف 314یجب تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في المادة 
خضع ألجل أوسع للحفظ، محفوظة في المكتب أو الوكالة أو الفرع حیث أعدت، وتوضع تحت تصرف أعوان المقرر في ھذه المادة، والتي ال ت

.المطابقةالدفععملیاتفیھاتمتالتيللسنةالموالیةالرابعةالسنةغایةإلىالمباشرة،الضرائبإدارة
(2).ملغاة: 180المادة

المباشرة،الضرائبمفتشإلىیقدمواأن،أدناه3و2في إلیھمالمشارأولئكغیرالمعنویین،األشخاصعلىینبغي-1: 181المادة
:یبینكشفا،151المادةفيعلیھالمنصوصالسنويالتصریح رفقة

كما تقدم  مؤسسات  التأمین وإعادة التإمین، ومؤسسات تثبیت الرأسمال أو ،ت مجالس اإلدارة أو أصحاب األسھمت مداوالمحاضر ومستخلصا-)أ
.محضرا مفصال في نسختین، وجداول ملحقة إلى مدیریة التأمینات،دخارإلا

.السابقةالسنةخاللمنھمواحدلكلالمدفوعةواألتعابالمكافآتمبلغوكذات،المؤسساھذهإدارةمجلسأعضاءسكنومقروصفاتوأسماءألقاب-)ب
أخرى، والمبالغ الموضوعة تحت تصرفھم خالل نفس السنة، ل السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصلالمبالغ المدفوعة لكل شریك أو مساھم خال- )ج

.إما مباشرة إما عن طریق أشخاص أو شركات، لقاء التسبیقات أو اإلقتراضات أو الدفعات الحسابیة، وكذا ألقاب وأسماء وعناوین المعنیین
:یليمایبین،ىاألولفقرةالفيالواردةالشروطضمنكشفتقدیمالمحدودةالمسؤولیةذاتالشركاتلمسیريینبغي-)2
؛وعناوینھموصفاتھموأسماءھمالشركاءألقاب-)أ

.2019لسنة . م.من ق6و 2017م لسنة .من ق16، 2002م لسنة .من ق3لة بموجب المواد معد:176المادة (1)
).الجبائیةاالجراءاتقانونإلىاالحكامھذهتنقل(2002لسنة.م.ض.قمن200المادةبموجبملغاة:180المادة(2)
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؛اإلنتفاعطریقعنوإماالملكیةطریقعنإماالشركة،فيشریكلكلالعائدةالحصصعدد-)ب
الجزافیةوالتسدیداتوالتعویضاتوالمكافآتالمرتباتلقاءالشركات،على لضریبةالوعاءالمحددةالفترةخاللشریكلكلةالمدفوعالمبالغ-)ج

.المبالغھذهدفعفیھاو كذا السنة التي تم في الشركةعن وظائفھمیتقاضونھاالتيالمرتباتمنوغیرھاللمصاریف،
وكذا المبالغ الموضوعة تحت .حصصھم في الشركةو أرباح أو حواصل أخرى، عائدة منل شریك في السنة السابقة كفوائد أالمبالغ المدفوعة لك-)د

.ض أو الدفعات الحسابیةروتصرفھم خالل نفس السنة، إما مباشرة وإما عن طریق أشخاص أو شركات لقاء التسبیقات أو  الق
التي لم تختار النظام الجبائي المطبق على الشركات ذات رؤوس األموال، أن تقدم رفقة التصریح ینبغي لشركات األشخاص وشركات المساھمة-)3

:، كشفا یبین ما یلي30و28، 18، 11، 15السنوي المنصوص علیھ في المواد 
.وعناوینھمھمؤوأسماواألعضاءأالشركاءألقاب-
.عضوأوشریككللحقوقوالمطابقةالسابقة،السنةخاللالمختتمة،المالیةالسنواتأوالمالیةالسنةفيالمحققةالربححصة-

.2- 292المادةفيالمقررةالغرامةتطبیقأعالهالمادةألحكاممخالفةكلعلىیترتب:182المادة
متواجدة مقراتھا أو المقیمة في الجزائر والخاضعة للتصریح الجبائي، ینبغي على األشخاص الطبیعیین و الجمعیات و الشركات ال:مكرر182المادة 

من ) 2(التصریح في نفس الوقت الذین یصرحون  فیھ بمداخیلھم بمراجع حساباتھم التي تم فتحھا أو استعمالھا في إطار نشاط تجاري في أجل شھرین
.تاریخ فتح أو استعمال الحساب أو إقفالھ من طرفھم في الخارج

.مستقلتصریحموضوعحسابأن یكون كل یجب
(1).دج عن كل حساب غیر مصّرح بھ500.000بائیة تقدر بـ ـیق غرامة جـبالحسابات تطبدم التصریحـاقب على عـیع

مكررالخامسقسم ال
(2)تـصریح خـاص بالـتحویالت

بتحویالت األموال التي تتم لفائدة األشخاص الًطبیعیین أو المعنویین ،یمیالدى المصالح الجبائیة المختصة إقل،یجب الًتصریح مسبقا:2مكرر182المادة 
.غیر المقیمین في الجزائر  

أحكام االتفاقیات تعد معنیة بھذا التدبیر، المبالغ الخاضعة للضریبة أو تلك التي تستفید من اإلعفاء أو التخفیض تطبیقا للًتشریع الجبائي الجزائري أو 
.ةالجبائیة الًدولی

أیام ابتداء  من تاریخ إیداع التصریح  بھدف) 7(سبعة للمبالغ محل التحویل إلى المصرح في أقصى أجل ةالجبائیمعالجةیتعین تقدیم شھادة توضح ال
ال تسلم ،الحالةلتزامات الجبائیة، وفي ھذهأیام في حالة عدم احترام اإل)7(سبعةال یطبق ھذا األجل المحدد بوعرضھا لتدعیم  ملف طلب التحویل 
.الشھادة إال بعد تسویة الوضعیة الجبائیة

.األنظمة التي تمنح اإلعفاء أو التخفیضوالمراجع القانونیةذلك، تعذر نجزة أو عند ، االقتطاعات الجبائیة المعلى الخصوصتوضح الشھادة 
(3).راقبة طبقا للتشریع و التنظیم الجبائیین المعمول بھماإن تسلیم الًشھادة ال یستثني المبالغ موضوع طلب التحویل إلى الخارج  من الم

.لتدعیم طلب التحویلةالسابقرةقف، إلزام تقدیم الشھادة المذكورة في الیجب على المؤسسات البنكیة
. تعفى من ھذا اإللزام المبالغ المدفوعة كأجور لعملیات االستیراد الخاضعة لرسم التوطین البنكيو

.قرار من الوزیر المكلف بالمالیةبتطبیق ھذه المادة الشھادة وكذا كیفیاتج التصریح ونماذتحدد 

السادسالقسم
بالوجودالتصریح

أن یقدموا بة الجزافیة الوحیدةضریللأو یجب على المكلفین بالضریبة والخاضعین للضریبة على الشركات أو للضریبة على الدخل اإلجمالي:183المادة 
(4).، تصریحا مطابقا للنموذج الذي تقدمھ اإلدارةاالضرائب المباشرة التابعین لھیةاألولى من بدایة نشاطھا، إلى مفتشیومافي الثالثین

الح الحالة المدنیة التابعة للبلدیة التي ولد فیھا مستخرجة من مصمعدة قانوًنا و یجب أن یحتوي ھذا التصریح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشھادة االزدیاد، 
الجنسیة الجزائریة أو األجنبیة بالنسبة للذین ولدوا فوق التراب الوطني، خاصة، على األسماء واأللقاب والعنوان التجاري والمكلفون بالضریبة ذو

كما یجب تدعیم التصریح بنسخة مطابقة .ن یحملون الجنسیة األجنبیةإذا تعلق األمر بأشخاص طبیعیین أو معنویی،والعنوان بالجزائر وخارج الجزائر
.لعقد، أو عقود الدراسات أو األشغال التي یتولى ھؤالء األشخاص األجانب إنجازھا بالجزائر

مفتشیةإلىالمؤسسةعنبالوجودشاملتصریحتقدیمھعلییجبوحدات،عدةأووحدةالرئیسي،مقرهجانبإلىامالكللضریبةالخاضعیكونعندما
.المختصةالمباشرةالضرائب

المكوناتعنأعالهالمذكورةالمعلوماتكلإلىالشاملالتصریحھذایشیرأنیجبو
.مؤسسة
(5).ملغاة: مكرر183المادة 

.2006م لسنة .من ق9محدثة بموجب المادة : مكرر182المادة (1)
.2009م لسنة .من ق10تم إحداثھ بموجب المادة ): 2مكرر182(القسم الخامس مكرر و المادة (2)
.2020لسنة . م.من ق23ومعدلة بموجب المادة 2009لسنة م .من ق10محدثة بموجب المادة : 2مكرر182المادة (3)
. 2007م لسنة .من ق14معدلة بموجب المادة : 183المادة (4)
.2009لسنة . م.من ق23وملغاة بموجب المادة 1997لسنة. م. قمن20المادةبموجبمحدثة: مكرر183المادة(5)
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السابعالقسم
الضریبةفرضمكانتغییر

أو عندما یكون المكلف بالضریبة قد قام بتحویل  إما مقر مدیریة المؤسسة أو اإلستغالل أو مكان مقره الرئیسي أو مكان ممارسة  مھنتھ: 184المادة 
على أرباح الدخل اإلجمالي أو الضریبةعلىضریبةالسكناه أو إقامتھ الرئیسیة، فإن اإلشتراكات التي ھو مدین بھا والمتعلقة ب

حدعلىالتقادم،یمسھالمالتيالسابقةوالسنواتالتحویل،فیھاحصلالتيالمالیةالسنةعنالمستحقةالشركات
.الجدیدللوضعالمطابقالضریبةفرضبمكانقانونافرضھایمكنسواء،

القسم الثامن
إعادة تقییم األصول

أقصاهأجلفيالجبائیةالنتیجةفي،الماليالنظام المحاسبيسریانبدایةتاریخعندالتثبیتاتة تقییمإعادمنالمتأتيالقیمةفائضیقید:185المادة
.سنوات(5)خمس
(1).السنةنتیجةفيالتقییمإعادةعملیاتمنىاالھتالكات المتأتمخصصاتفائضیقید: 186المادة

.لالھتالكالقابلةغیرالتثبیتاتتقییمإعادةعنالناتجالقیمةفائضالجبائیةجةالنتیفيیدرجال:مكرر186المادة
.للتوزیعقابلغیراألخیرھذاویكونالتقییم،إعادةفارقعلىیحتويحسابضمنالمیزانیةخصومفيالتقییمإعادةعنالناتجالقیمةفائضیسجل
.التنظیمطریقعنالحاجة،عندالمادة،ھذهتطبیقكیفیاتتحدد

(2).التقییمإعادةقبلاألصلیةالقیمةمنانطالقالالھتالك،القابلةوغیرالقابلةالتثبیتاتعنللتنازلالقیمةناقصأوفائضیحسب1:مكرر186المادة

التاسعالقسم
الجبائیةالمراقبة

األولالفرعيالقسم
التصریحاتفيالتحقیق

(3). ملغاة: 187المادة

منجمیانشاطایمارسونالذینبالضریبةالمكلفینتصریحاتفيالتحقیقإلىسویا،أوةالمباشرالضرائبأعوانمكانفيالمناجممھندسوإستدعاءیمكن: 188المادة
.المحاجرتستغلالتيوالمؤسسات

من أجل إعداد الضریبة على األرباح التي تحققھا الشركات، والمستحقة من المؤسسات الخاضعة لمؤسسات توجد خارج الجزائر أو تمارس : 189المادة 
بطریقة غیر مباشرة إلى ھذه المؤسسات، إما عن طریق الزیادة أو التخفیض في أسعار الشراء أو علیھا رقابة، فإن األرباح التي تحول 

جموعةلمأولمؤسسةتخضعالتيالمؤسساتعلىاإلجراءنفسیطبقكماالمحاسبات،فيالمسجلةالنتائجفيتدمجأخرى،وسیلةطریقعنوإماالبیع،
.الجزائرخارجتوجدمؤسساتعلىمراقبةاألخرىھيتمارس

عادةتستغلھاالتيالموادمعبالمقارنةللضریبةالخاضعةالموادتحددالسابقة،الفقرةفيالمقررةالتصحیحاتإلجراءدقیقةعناصروجودعدمحالةوفي
.مماثلةمؤسسات

الثانيالفرعيالقسم
المحاسباتفيالتحقیق

(4).ملغاة: 190المادة

، على مكلف بالضریبة مستفید من االمتیازات الجبائیة، نقص في التصریح الجبائیةإذا ثبت إثر إجراء المراقبة من طرف المصالح : مكرر190المادة 
العام،جور المدفوعة، فان الزیادات الناتجة عن ذلك تكون محل استرجاع للحقوق والرسوم الموافقة طبقا لشروط القانونألبرقم االعمال والنتائج وا

(5).الممنوحةعفاءاتاإلعنالنظربغضوھذا 

الثالثالفرعي القسم
المحاسبةرفضحالة 

(6). ملغاة: 191المادة 

(7)الرابعالفرعيالقسم

العقاریةواألمالكوالنشاطاتبالضریبةللمكلفینالسنوياإلحصاء
.المبنیةوغیرالمبنیةالعقاریةواألمالكوالنشاطاتبالضریبةالمكلفینبإحصاءسنةكلالجبائیةاإلدارةتقوم: مكرر191المادة

ختصاصھا اإلقلیمي، بكل المعلومات المتعلقة بإحصاء إدائرة للمصالح المكلّـفة بالعمران والبناء إفادة المدیریة الوالئیة للضرائب التي تتبع یتعین على ا
(8).وانتھاء عملیات البناء والھدم والتغییر المتعلقة بالعقارات

.2009ت لسنة .م.من ق10و 1996لسنة. م. قمن14المادتینبموجبمعدل ) : 186و185المادتان(القسم الثامن (1)
.2019م لسنة .من ق4محدثتان بموجب المادة : 1مكرر186مكرر و 186المادتان (2)
).الجبائیةاالجراءاتقانونإلىاالحكامھذهتنقل(2002لسنة. م.قمن200المادةبموجبوملغاة1996لسنة. م. قمن15المادةبموجبمعدلة: 187المادة(3)
).الجبائیةاالجراءاتقانونإلىاالحكامھذهتنقل(2002لسنة. م.قمن200المادةبموجبوملغاة،2000لسنة. م.قمن7المادةبموجبمعدلة: 190المادة(4)
.2002لسنة. م.قمن5المادةبموجبمحدثة: مكرر190المادة(5)
.2017لسنة . م. من ق9لغاة بموجب المادة وم.1999لسنة. م. قمن18المادةبموجبمعدلة: 191المادة (6)
. 1996لسنة. م. قمن16المادةبموجبمحدث) : مكرر191المادة(الرابعالفرعيالقسم(7)
.2006لسنةم. قمن10المادةبموجبو معدلة 1996لسنة. م. قمن16المادةبموجبمحدثة: مكرر191المادة(8)
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العاشرالقسم
یةجبائالراماتوالغالضریبةفيالزیادات

األولالفرعيالقسم
تقدیمھفيالتأخیرأوالتصریحعدمبسببالزیادات

تفرض تلقائیا الضریبة على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم التصریح السنوي، حسب الحالة، إما بصدد الضریبة على الدخل وإما بصدد -)192:1المادة 
%.25نسبة ویضاعف المبلغ المفروض علیھ ب. الضریبة على أرباح الشركات

.322المادةفيالمحددةالشروطضمن%20أو%10إلىالزیادةھذهتخفض
یوما اعتبارا من تاریخ التبلیغ في ظرف موصى علیھ مع إشعار باالستالم والقاضي ) 30(إذا لم یصل التصریح إلى اإلدارة خالل أجل قدره ثالثین 

35.تصریح في ھذا األجل، تطبق زیادة بنسبة بوجوب تقدیم ھذا ال
153و152یترتب على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم في اآلجال المحددة، أوعند إثبات تصریحھ، الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المواد -)2
ھذا في كل مرة یسجل فیھا إغفال الوثائق دج و1.000من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع غرامة جبائیة قدرھا 180و

.صحتھاعدمأوالمقدمة
علیھ مع إشعار یوما ابتداء من تاریخ اإلنذار الموجھ إلى المعني باألمر، في ظرف موصى) 30(في حالة عدم تقدیم الوثائق المطلوبة في أجل ثالثین 

%.25باالستالم، تفرض الضریبة تلقائیا ویضاعف مبلغ الحقوق إلى غایة 
والوثائق المرفقة بھا، والتي تستعمل في مراقبة الدخل الوارد في التصریح بالضریبة 59و53و44و18تعد التصریحات الخاصة المقررة في المواد 

.من ھذه الفقرة2و 1ق أحكام المقطعین على الدخل اإلجمالي كوثائق إثبات من أجل تطبی
قدرهأجلخالل،الجبائیةقانون اإلجراءاتمنمكرر169المادة أحكامبموجبالمطلوبةالكامل للوثائقغیراإلیداعأوتقدیمعدمعلىیترتب-) 3

المؤسسةإذا لم تحترم. دج 2.000.000بمبلغتطبیق غرامة،باالستالممع إشعارعلیھموصىظرففيالتبلیغ،تاریخمنیوما ابتداء(30)ثالثون 
غیربطریقةالمحولةاألرباحمن25 %تساويإضافیةغرامةفرضیتمالذكر،السالفةالغرامةزیادة علىللمراقبة، فإنھوتعرضتالتصریحإلزامیة

(1).المماثلةالرسوموالمباشرةالضرائبقانونمكرر من141أحكام المادةمباشرة، وذلك بمفھوم

الثانيالفرعيالقسم
التصریحفينقصبسببالزیادات

رة إلى األسس أو العناصر التي تعتمد لتحدید وعاء الضریبة، أو عندما یصرح مكلف بالضریبة ملزم بتقدیم تصریحات تتضمن اإلشا-)193:1المادة 
:نسبةیبین دخال أو ربحا ناقصا أو غیر صحیح، یزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منھا أو أخل بھا 

؛یساویھأودج000.50مبلغعنیقلمنھاالمتملصالحقوقمبلغكانإذا،10%-
؛یساویھأودج000.200مبلغعنویقلدج000.50یفوقمنھاالمتملصالحقوقمبلغكانإذا،15%-
. دج000.200یفوقمنھاالمتملصالحقوقمبلغكانإذا، 25%-

.من طرف المكلف بالضریبةبةكترالماالخفاء نسبةموافقة لزیادةتطبق،تدلیسیةبأعمالالقیامعند-)2
.مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان نفس السنةالتي تم إخفاؤھا لحقوقاتوافق ھذه النسبة حصة 

. %100وعندما ال یدفع أي حق، تحدد النسبة بـ.%50ال یمكن أن تقل ھذه الزیادة عن 
.ق الواجب جمعھا عن طریق االقتطاع من المصدرالحقوبمنھاالمتملصقوقحالتتعلقعندما،كذلك%100تطبق نسبة

(2):خاصـة،التدلیسیةعمـالاألبیقصـد

.فاتورةبدونالمبیعاتوخاصةبھ،مدینشخصكلطرفمنالمضافةالقیمةعلىالرسمعلیھایطبقالتيالمنتوجاتأوالمبالغإخفاءمحاولةأوإخفاء- )أ
سترجاع للرسم على القیمة المضافة وإما اأو خصم أو إعفاء أو یھا عند طلب الحصول إما على تخفیض،علستناد تقدیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة لال- )ب
. ئیة لصالح بعض الفئات من المدینینمتیازات الجباستفادة من االاال
دفتر الجرد القیام عمدا بنسیان تقیید أو إجراء قید في حسابات، أو القیام بتقیید أو إجراء قید في الحسابات غیر صحیح أو وھمي في دفتر الیومیة و)–ج

ال یطبق ھذا الحكم إال على .من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلھا10و9المنصوص علیھما في المادتین 
.حساباتھاإقفالتمالتيبالنشاطاتالمتعلقةالمخالفات

.بھمدینرسمأوضریبةأيتحصیلأمامأخرىبطرقعوائقبوضعأوالدفعإمكانیةعدمبتدبیربالضریبةالمكلفقیام-)د
.المودعةالتصریحاتفيمبینوھكماوالرسومالضرائبمبلغمنجزءأوكلدفعتأخیرأوتجنببوضوحمنھیقصدسلوكأوفعلأوعملكل- )ھ
.أو ال یتوفر على محاسبة قانونیة محررة، تتم ممارستھ كنشاط رئیسي أو ثانوي/ یعتبر كذلك، كل نشاط غیر مسّجل و. ممارسة نشاط غیر قانوني) و

).والثانياألولمقطعانال(192المادةفيالمقررةتلكمعقتضاء،االعندالمادة،ھذهمناألولمقطعالفيالمقررةالزیاداتتجمع- 3
وفي ھذه .یح المكلف بالضریبة الذي ارتكب مخالفة للتنظیم اإلقتصادي خالل السنة السابقة والخاص بفرض الضریبةیمكن أن یصحح تلقائیا تصر-4

.الحالة، تطبق الزیادات المقررة في المقطع األول أعاله، على الحقوق المطابقة للزیادة
.المھنةممارسةأوالنشاطعنالتوقفأوالتنازلحالةفي192المادةوفيالمادةھذهفيالمقررةالزیاداتتطبقكما-5

من 6و 2009لسنة . م.من ق9و 2007م لسنة .من ق15و2006م لسنة .من ق11،  2003لسنة . م.من ق22، 2001لسنة م .من ق38، 2000م لسنة .من ق9اد ومعدلة بموجب الم: 192المادة (1)
.2020م لسنة .من ق7و 2017لسنة . م.من ق16و 10و2013لسنة . م.من ق2و 2010ت لسنة .م.ق

.2012م لسنة .من ق8و 2006م لسنة  .من ق12و2002لسنة. م.قمن6و2001لسنةم.قمن2000،38لسنةم.قمن10و1996لسنة. م. قمن17الموادبموجبمعدلة: 193المادة(2)
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الثالثالفرعيالقسم
بائیةالجالغرامات

جبائیةغرامةبدفعالقانون،ھذانم183المادةفيعلیھالمنصوصبالوجود،تصریحایقدمالالذيبالضریبةالمكلفیعاقب: 194:1المادة
، دج000.30ـبمحددة

.وھذا دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون
ین للضریبة على أرباح الشركات الذین  یدفعون إما مباشرة أو عن طریق الغیر، المبالغ تخضع الشركات واألشخاص المعنویین اآلخرین الخاضع-)2

، لدفع غرامة جبائیة تحسب بتطبیق ضعف 176المذكورة  في ھذه المادة، إلى أشخاص ال یكشفون عن ھویتھم ضمن الشروط المقررة في المادة 
.الموزعةأوالمدفوعةالمبالغلىعاإلجماليالدخلعلىللضریبةالقصوىالنسبة

(1).ملغى)3

قانونمن224و176المادتینبمقتضىبھامصرحعملیةكلمبلغمن%50قدرھاجبائیةبغرامةیعاقب)4
:المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائب

التجاریین،لشركائھمالجبائيالتعریفوأرقامالتجاریةالسجالتأرقامصحةمنبالتأكدالعملیات،ھذهإنجازقبلیقومونالالذینبالضریبةالمكلفون–
.الموادھذهنفسبموجبعلیھاالمنصوصواإلثباتاتالمحاسبیةالوثائقالضرائب،مفتشمنطلبكلعندیقّدمون،الالذینضریبةبالالمكلفون–

أو عندما تكون الشروط التي  منحت على أساسھا ،عندما یتبین أن االستثمارات الواردة في قرارات منح اإلمتیازات الجبائیة لم تنفذ: مكرر194المادة 
یؤدي  إلى سحب االعتماد و تجرید األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین منحت لھم ھذه  االمتیازات  ،فإن عدم التنفیذ ھذا،ذه القرارات لم تستوفھ

ة على الفور بغض وتصبح  الحقوق و الرسوم واألتاوى التي تم إعفاؤھم منھا مستحق. متیازاتھذه  اإلحق االستفادة منمن، الجبائیة بموجب االعتماد
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 402النظر عن كل األحكام المخالفة ودون المساس بعقوبات تأخیر الدفع المنصوص علیھا في المادة 

.اوالتي تحسب إبتداء من التاریخ الذي كان یستوجب فیھ دفعھ
من قانون ، 2-193رقا تدلیسیة بمفھوم المادة طقد استعمل بعد تاریخ القرارمتیازات الجبائیةاإللمستفید منكما تطبق أحكام المقطع السابق عندما یكون ا

(2).ھذه المخالفة بقرار قضائي لھ قوة الشيء المقضي فیھیعاقب على الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و

من 3مكرر 20عنیین، في حالة معاینة التلبس الذي تنص على إجراءاتھ المادة تطبق اإلدارة الجبائیة على المكلفین بالضریبة الم: 1مكرر194المادة
. ، و ذلك مھما كان نظام اإلخضاع الضریبي)دج600.000( قانون اإلجراءات الجبائیة، غرامة مالیة قدرھا ستمائة ألف دینار

رقم األعمال، عند تاریخ إعداد محضر التلبس الجبائي، عتبة خمسة في حالة تجاوز ) دج1.200.000( یرفع ھذا المبلغ إلى ملیون و مائتي ألف دینار
من قانون الضرائب 4مكرر 282المنصوص علیھ في مجال نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة بموجب المادة ) دج15.000.000(عشر ملیون دینار 

(3).المباشرة و الرسوم المماثلة

نصوصالمالضماناتمناالستفادةمنبالضریبةینكلفالمإقصاءالجبائيالتلبسجنحةعلىفإنھ یترتب،سابقاعلیھانصوصالمالعقوباتعلىوزیادة
.الجبائیةاإلجراءاتقانونمن158و156و19وادالمعلیھا في

.الجبائيللتلبسةئنشالمتلكنعمختلفةخالفاتبمتتعلقالعقوباتھذهفإن،أخرىألسبابالفترة لعقوباتنفسخاللبالضریبةكلفالمتعرضإذا
.ادةالمھذهفيعلیھانصوصالمالیة المالغرامةعنعزلبمالعقوباتوتطبقكل مخالفةعنلغرامةعندئذبالضریبةكلفالمویتعرض

عشرالحاديلقسما
النشاطعنالتوقفأوالتنازل

األولالفرعيالقسم
عمومیات

الحقیقي،الربحعلىالمفروضالضریبيللنظامالخاضعالنشاطكلأوجزءعنالتوقفأوالتنازلحالةفي: 195المادة
.الضریبةعلیھاتفرضلمزالتماالتياألرباحعلىالمستحقةالضریبةمباشرةتؤسس

.للنشاطكإنھاءوالقرضبالنقدالمتعلقالقانونمن141المادةفيالمقرراإلعتمادسحبیعد
أیام، كما ھو محدد أدناه،  وأن یحیطوه ) 10(بالضریبة أن یشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل عشرة ویجب على المكلفین 

.علما بالتاریخ الذي أصبح أو سیصبح فیھ ھذا التنازل أو التوقف فعلیا، وكذا عند اإلقتضاء، إسم المتنازل لھ ولقبھ وعنوانھ
:منإبتداءأیام) 10(العشرةتاریخویسري

؛تجاريمحلعنتنازلأوببیعألمراتعلقإذاالقانونیةاإلعالناتجریدةفيالتنازلأوالبیعفیھینشرالذيالیوم-
؛أخرىمؤسساتعنتنازلأوبیعباألمرتعلقإذااإلستغالالتإدارةلھالمتنازلأوالمشتريفیھیتسلمالذيالیوم-
؛النشاطبوقفاألمرتعلقإذا،المؤسساتنھائیافیھأغلقتالذيالیوم-
.إعتمادبسحباألمرتعلقإذاالسحبتاریخ-

.2020م لسنة .من ق7و 2019م لسنة .من ق7و 1999لسنة . م.من ق19و 1992لسنة . ت.م. من ق27معدلة  بموجب المواد :194المادة (1)
.2009م لسنة .من ق15محدثة بموجب المادة : مكرر194المادة (2)
.2020م لسنة .من ق7و 2012م لسنة .من ق9و معدلة بموجب المادتین 2010ت  لسنة .م.من ق7محدثة بموجب المادة : 1مكرر194المادة (3)
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الثانيالفرعيالقسم
الحقیقيللنظامالخاضعةالمؤسساتعلىالضریبةفرضكیفیات

یتعین على األشخاص المعنویین واألشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة حسب ربحھم الحقیقي، أن یقدموا، فضال عن المعلومات -)196:1المادة 
مكان وجود مقر الشركة ھ تبع لیالذيلى مفتش الضرائب المباشرةالمشار إلیھا في المادة السابقة، تصریحاتھم بالتنازل أو بالتوقف عن النشاط إ

.أعاله195المادةفيالمقررةأیام) 10(العشرةأجلوفي152المادةفيالمحددةاألشكالحسبوذلكالحالة،حسبالرئیسیة،اإلقامةأو

یجب على المدینین، اإلشارة في تصریحاتھم إلى المبلغ الصافي لفوائض القیمة المشار إلیھا ،ولذلك.173ولتحدید الربح الحقیقي، تطبق أحكام المادة -)2
.م كل اإلثباتات المفیدة تدعیما لذلكفي المادة المذكورة وتقدی

في ھذه المادة، أو إذا طلب منھم تقدیم التبریرات والمادة السابقة فيتباعااإلیھماالمشاروالتصریحالمعلوماتبالضریبةالمكلفونیقدملمإذا-)3
أیام الموالیة الستالم اإلشعار الموجھ إلیھم لھذا الغرض، فإن  قواعد فرض الضریبة ) 10(الضروریة تدعیما للتصریح بأرباحھم ولم یقدموھا في العشرة 

.192تحدد تلقائیا وتطبق الزیادة في الحقوق المقررة في المادة 

.193المادةفيمحددھوكماالضریبةتضاعفبالربح،للتصریحتدعیماالمقدمةالمعلوماتصحةعدمأوالتصریحفينقصحالةفي

مع المتنازل في حالة تنازل بالمقابل أو بالمجان، وسواء تعلق األمر  ببیع إجباري أم  طوعي، فإنھ یمكن إقحام مسؤولیة المتنازل لھ بصفة تضامنیة  -)4
ة على األرباح التي حققھا ھذا األخیر خالل السنة، أو السنة المالیة للتنازل، إلى غایة یوم إجراء في دفع الضرائب المستحق

الموعدفيوقعالذيلالتنازتاریخقبلاألرباحبھذهالمتنازلیصرحلمإذا،السابقةالمالیةالسنةأوالسنةفيالمحققةاألرباحعلىوكذاالتنازل،ھذا
.العادي

إذا ،ھ تنتھي عند سعر بیع المحل التجاري إذا تمت عملیة التنازل بالمقابل وعند القیمة المحددة لتصفیة حق اإلنتقال بین األحیاءغیر أن مسؤولیة المتنازل ل
وال یكون مسؤوال عن ذلك إال خالل سنة واحدة تسري إبتداء من یوم التصریح المقرر في ،تمت عملیة التنازل بالمجان

.التصریحتقدیمحالةفياألجللھذایومآخرمنإبتداءأوالمذكورة،المادةفيالمحدداألجلفيتمإذاالسابقة،المادة

.المادةھذهأحكامبمفھومالمؤسسة،نشاطعنتوقفایعتبرأشخاص،شركةإلىالمسؤولیةمحدودةشركةأوسھمأشركةتحویلإن- )5

وفي ھذه الحالة، یقدم ذوي حقوق .السابقة وأحكام ھذه المادة في حالة وفاة المستغل الخاضع للنظام الحقیقي لفرض الضریبةتطبق أحكام المادة-)6
.ةأشھر من تاریخ الوفا) 6(إلعداد الضریبة في أجل ستة المتوفى المعلومات الضروریة
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الثانيجزءلا
المحصلةالمباشرةالضرائب
المحلیةالجماعاتلفائدة
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األولالبــاب
عامــةأحكــام

:اآلتیةالضرائبعلىالمحلیةللجماعاتالمشتركوقوالصندوالبلدیاتالوالیاتتتوفر: 197المادة
:المحلیةللجماعاتوالصندوق المشترك البلدیاتوالوالیاتلفائدةالمحصلةالضرائب-)1

(1).المھنيالنشاطعلىالرسم-

:سواھادونالبلدیاتلفائدةالمحصلةالضرائب-)2
؛العقاريالرسم-
.التطھیررسم-
.للقانونطبقاالجماعاتھذهقبلمنسنةكلفياإلقتضاء،عندوالبلدیات،للوالیاتالعائدةالرسوممعدالتتحدد: 198المادة

نتظر یبلغ مدیر الضرائب للوالیة، كل سنة، للوالیة و البلدیات و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، لتحضیر میزانیاتھم، مبلغ التحصیل الم: 199المادة 
القانونھذامن282و222، 197منصوص علیھا في المواد ابعة لھ، حسب التخصیصات الالتي توزعھا المصالح التبعنوان الضرائب و الرسوم 

.األعمالرقمعلىالرسومقانونمن161والمادة
.تللتحصیالالمعروفةالنتائجآخرأساسعلىالسنةمیزانیةفيتقدیرھاالواجبالتقدیراتضبطیتم

، على بدفع ل الفصل المدني األول من كل سنةبلدیات بالقیام، خالة ، یرخص للنیت المیزانیة بعنوان سنة مالیة معو في انتظار تخصیص إعتمادا،غیر أنھ
. المصاریف ذات الطابع اإلجباري ،المكشوف

.تتم التقویمات المتعلقة بالكتابات ، خالل نفس السنة المالیة ، وفقا لقواعد المحاسبة الساریة المفعولو 
(2).مشترك بین الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة و الوزیر المكلف بالمالیةتحدد قائمة النفقات و شروط التكفل بھا بموجب قرار وزاري 

أعاله والتحصیالت بالمدفوعات التي یقوم بھا الصندوق 199تستدرك النقائص بین تقدیرات اإلیرادات الجبائیة المنصوص علیھا في المادة : 200المادة 
(3).لتي تحدد عن طریق التنظیمالمشترك للجماعات المحلیة حسب الشروط ا

.(4). ملغاة:206إلى 201منادوالم
للجماعاتالمشتركالصندوقعاتقعلى،197المادةفيالمذكورة والضرائبالرسوموتحصیلالوعاءمصاریفتقع- )1: 207المادة
.والمستخدمینالمطبوعاتبنفقاتفقطفالمصاریھذهتتعلق.المحلیة

.اإلثباتاتمبلغمن) %4(بالمائةأربعةأساسعلىالدولة،لمیزانیةالمصاریفھذهتسدیدیتم- )2
اإلدارةتعدهحسابكشفتقدیمعلىبناءسنةكلمنینایرشھرمجرىفيالخزینة،إلىالمحلیةللجماعاتالمشتركالصندوقعلىالمستحقةالمبالغتدفع-)3

.الدولةلمیزانیةالمواردھذهتخصصالجبائیة،

(5)الثانيالباب

الجزافيالدفع
األولالقسم

الجزافيالدفعتطبیقمجال
. ملغاة:208المادة 
. ملغاة: 209المادة

الـثانيالقـسـم
الجـزافيالـدفـعأسـاس 

.ملغاة::210المادة 
الثالثالقسم

الجزافيالدفعحساب
. ملغاة: 211المادة

الرابعالقسم
الجزافيالدفعتحصیلنظام

.ملغاة: 212المادة 
.ملغاة:213المادة

الخامسالقسم
اتوالتصریحوالعقوباتالتسویات

. ملغاة:216إلى 214منادوالم

.2011م لسنة .من ق14و 1996لسنة. م.قمن18المادتین بموجبمعدلة: 197المادة(1)
.2010م لسنة .من ق13و 2009م لسنة .من ق16و 1995لسنة . م.من ق14د معدلة بموجب الموا: 199المادة (2)
.1995لسنة. م.قمن15المادةبموجبمعدلة: 200المادة(3)
.1995من ق م لسنة 16ملغاة بموجب المادة : 206إلى201المواد من (4)
.2006م لسنة .من ق13ملغى بموجب المادة : ) 216إلى 208المواد من (الباب الثاني (5)
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الباب الثالث
(1)الرسم على النشاط المھني 

القسم األّول
مجال التطبیق

فياإلجمالي،الدخلعلىأرباحھ للضریبةتخضعنشاطایمارسونالذینبالضریبةالمكلفونالجزائرفيیحققھأعمالبصدد رقمالرسمیستحق: 217المادة 
.األرباح المھنیة أو للضریبة على أرباح الشركاتصنف

للرسمكذلكتخضعالتيالشركاتأواألشخاص المعنویینلإستغالعنالناتجةینالطبیعیاألشخاصغیر أنھ، تستثنى من مجال تطبیق الرسم، مداخیل
.المادةھذهبموجب

غیر أنھ تستثنى . یقصد برقم األعمال، مبلغ اإلیرادات المحققة على جمیع عملیات البیع أو الخدمات أو غیرھا التي تدخل في إطار النشاط المذكور أعالهو
.ا بینھا، من مجال تطبیق الرسم المذكور في ھذه المادةالعملیات التي تنجزھا وحدات من نفس المؤسسة فیم

یجب تسویة الحقوق المستحقة على مجموع . بالنسبة لوحدات مؤسسات األشغال العمومیة والبناء، یتكّون رقم األعمال من مبلغ مقبوضات السنة المالیة
.دارات العمومیة والجماعات المحلیةاألشغال، على األكثر عند تاریخ االستالم المؤقت، باستثناء الدیون لدى اإل

:ال تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة مؤسسات األشغال التي تقوم أیًضا بعملیات الترقیة العقاریة
من قانون مكرر 83العملیات المستفیدة من نظام فرض الضریبة على ھامش الربح التي ینجزھا بائعوا السلع المنقولة وماشابھھا المذكورة في  المادة -

(2). الرسوم على رقم األعمال

(3).الرسمھذا فیما یخص إقرار أساس 138و2-13و1-13وادتطبق أحكام الم: 218المادة 

القسم الثاني
أساس فرض الضریبة

جمالیة، أو رقم األعمال بدون الرسم ، یؤسس الرسم على المبلغ اإلجمالي للمداخیل المھنیة اإل221و1-138و13مع مراعاة أحكام المواد :219المادة 
. على القیمة المضافة عندما یتعلق األمر بالخاضعین لھذا الرسم المحقق خالل السنة

:30یستفید من تخفیض قدره 

مبلغ عملیات البیع بالجملة؛-

.من الحقوق غیر المباشرة50مبلغ عملیات البیع بالتجزئة، والمتعلقة بمواد یشتمل سعر بیعھا بالتجزئة على ما یزید عن -

:50یستفید من تخفیض قدره 

.من الحقوق غیر المباشرة%50مبلغ عملیات البیع بالجملة الخاصة بالمواد التي یتضمن سعر بیعھا بالتجزئة أكثر من -

:مبلغ عملیات البیع بالتجزئة الخاصة باألدویة، بشرط أن-

؛1996ینایر 15المؤرخ في 31-90یة كما ینص علیھا المرسوم التنفیذي تكون مصنفة ضمن المواد اإلستراتیج1-

.30و 10وأن یكون معدل الربح للبیع بالتجزئة یتراوح بین -2

:75یستفید من تخفیض قدره 

.مبلغ عملیات البیع بالتجزئة للبنزین الممتاز و العادي و الغازوال-

.     تراكميإن امتیاز التخفیضات المنصوص علیھ أعاله غیر 

من رقم 30ة ویمنح تجار التجزئة الذین لھم صفة عضو جیش التحریر الوطني أو المنظمة المدنیة لجبھة التحریر الوطني و أرامل الشھداء، تخفیًضا بنسب
.األعمال الخاضع للضریبة

مباشرة النشاط، المكلفون بالضریبة الخاضعون لنظام فرض غیر أّنھ ال یستفید من ھذا التخفیض المطبق سوى على السنتین األولیتین من الشروع في 
:الضریبة حسب الربح الحقیقي

فارق، بالنسبة للعملیات المستفیدة من نظام فرض الضریبة على نظام ھامش الربح، یتكون الوعاء الضریبي الخاضع للرسم على النشاط المھني من ال-
.ل الرسوم و سعر الشراءالمحسوب بدون رسوم، بین سعر البیع المتضمن كام

ن أجل إعادة ال تدرج في سعر الشراء، كما أنھا غیر قابلة للخصم من الوعاء الضریبي، التكالیف واألعباء الملتزم بھا من طرف البائع الخاضع للرسم م
.التأھیل أثناء اقتناء المواد المستعملة

.1996م لسنة .من ق21محدث بموجب المادة : »النشاط المھنيالرسم على « الباب الثالث (1)
.2017لسنة . م.من ق16و 11و1998م لسنة .من ق15و 1995م لسنة .من ق17معدلة بموجب المواد : 217المادة (2)
.2012م لسنة .من ق10معدلة بموجب المادة  : 218المادة (3)



51

ح، خصم الرسم على النشاط المھني المدفوع من الوعاء الضریبي الخاضع للضریبة على ال یمكن لتجار السلع المستعملة الخاضعین وفق نظام ھامش الرب
(1).الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات

.أعاله إال بالنسبة لرقم األعمال غیر المحقق نقدا219ال تمنح التخفیضات، المشار إلیھا في المادة : مكرر219المادة
توافقوالتيالدفعالمستحقةالرسمتسدید مبالغإعادةملةجالماأوفواتیرالمزورةالفواتیرعلى إعدادیترتبالفة،لمخااألحكامكلعنالنظربغضو

.التخفیض الممنوح
(2).بالمالیةالمكلفالوزیرمنقراربموجبالمقررة علیھاالعقوباتتطبیقكیفیاتوكذاملةجالماأو فواتیرالمزورةالفواتیرإعدادإجراءتعریفیحدد

:للرسمكقاعدةالمعتمداألعمالرقمضمنیدخلال: 220المادة
المواد ، إذا تعلق األمر بالمكلفین بالضریبة الذین تتعلق نشاطاتھم ببیع البضائع) ج.د80.000(رقم األعمال الذي ال یتجاوز ثمانون ألف دینار جزائري ) 1

.الخدماتقطاعفيالناشطین إذا تعلق األمر بالمكلفین بالضریبة ) ج.د50.000(ي عین المكان، وخمسون ألف واللوازم والسلع المأخودة أوالمستھلكة ف
.آخرشخصأيمساعدةدونبأنفسھمیمارسواأنالطبیعییناألشخاصعلىینبغياإلمتیاز،ھذامنولإلستفادة

.التعویضمنتستفیدالتيأوالدولةمیزانیةقبلمنالمدعمةالواسعاإلستھالكذاتبالموادالبیع،الخاصةعملیاتمبلغ) 2
مبالموجھةالبترولیةالموادإنتاجقصدالمعالجةعملیاتكافةذلكفيبماللتصدیرالموجھةوالسلعبالموادالمتعلقةأوالسمسرةالنقلأوالبیععملیاتمبلغ) 3

.للتصدیراشرة
المتضمن 1996جانفي 15المؤرخ في 31-96مبلغ عملیات البیع بالتجزئة والخاصة بالمواد اإلستراتیجیة المنصوص علیھا في المرسوم التنفیدي رقم ) 4

.10ات تحدید أسعار بعض المواد والخدمات اإلستراتیجیة، عندما ال تفوق حدود الربح بالنسبة للبیع بالتجزئة نسبة كیفی
(3).المالياالیجارياالعتمادعقدإطارفيالقرضبتسدیدالمتعلقالجزء) 5

(4).المماثلةمكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم138العملیات المنجزة بین الشركات األعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددتھ المادة )6

(5).المصنف واألسفارواإلطعاماماتوالحموالفندقیةالنشاطات السیاحیةفيالصعبةبالعملةالمحققالمبلغ)7

(6).ىملغ)1-:221المادة 

ى التغییرات المدرجة، عند االقتضاء، على أرقام أعمالھا وفیما یخص المؤسسات الخاضعة لمؤسسات موجودة خارج الجزائر أو المراقبة لھا، تراع) 2
ویعتمد نفس اإلجراء، بالنسبة لمؤسسات خاضعة لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات تراقب . العادیة لتصحیح أرقام األعمال التي سجلتھا محاسبتھا

للضرالخاضعةاألعمالأرقامتحددالسابقة،الفقرةفيالمذكورةالتصحیحاتجراءإلدقیقةعناصرغیابوفي.الجزائرخارجتوجدأخرىمؤسساتبدورھا
.عادیاإستغالالالمستغلةالمماثلةالمؤسساتأعمالأرقاممعبمقارنتھایبة

(7)القسم الثاني مكرر

المنشئالحدث
:رسم على النشاط المھنيالمنشئ للالحدثل كشتی:مكرر221المادة 

من التسلیم القانوني أو المادي للبضاعة؛،بالنسبة للبیوع–أ 
(8).للثمنالكليأوالجزئيمن التحصیلیتكونالمنشئالحدثفإنّ الموزعة،الھیئاتطرفمنالشروبالماءبیعیخصوفیماأّنھ،غیر

.بض الكلي أو الجزئي للثمنو تأدیة الخدمات من القالعقاریةبالنسبة لألشغال -ب

الثالثمالقس
الرسمحساب

%.2بـ یحدد معدل الرسم على النشاط المھني : 222المادة
.نتاجاإلألنشطةبالنسبة التخفیضاتاالستفادة منبدون%1إلىالرسممعدلیخفض

(9).25 %بنسبة تخفیضمع2%بـ الرسممعدلوالري، یحددالعمومیةواألشغالالبناءنشاطاتیخصیماف

. األنابیببواسطةفیما یخص رقم األعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات % 3إلىیرفعمعدل الرسم على النشاط المھني أنغیر 
:تيیتم توزیع ناتج الرسم على النشاط المھني كما یأ

.%66:حصة البلدیة-
.%29: حصة الوالیة-
%.5: حصة صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلیة-

. م.من ق12و11و2010ت لسنة .م.من ق8و متممة بموجب المادة 2005م لسنة .من ق12و 2000لسنة م.من ق12، 1999م لسنة .من ق21، 1997م لسنة .من ق23معدلة بموجب المواد : 219المادة (1)
.2017لسنة 
ت .م.من ق9ومعدلة ومتممة بموجب المادة 2009م لسنة .من ق17ومعاد إحداثھا بموجب المادة 2007لسنة . م.من ق16، و ملغاة بموجب المادة 1997من ق م لسنة 24محدثة بموجب المادة : مكرر219المادة (2)

.2010لسنة 
.2001لسنـة. ت. م. قمن5و2000لسنـة. م. قمن13و1997لسنـة. م. قمن25الموادبموجبمعدلة:220المادة(3)
.2007م لسنة .من ق17معدلة بموجب المادة : 6-220المادة (4)
.2009م ت لسنة .من ق11محدثة بموجب المادة : 7-220اللمادة (5)
. 2007م لسنة .من ق18ملغاة بموجب المادة : 1-221ة الماد(6)
.     2012م لسنة .من ق11محدث بموجب المادة ) : مكرر221المادة " (الحدث المنشئ" القسم الثاني مكرر (7)
.2019م لسنة .من ق8و معدلة بموجب المادة 2012م لسنة .من ق11محدثة بموجب المادة : مكرر221المادة (8)
. 2020لسنة . ت.م.من ق12و2020م لسنة .من ق24و 2018م لسنة  .من ق11و 2015ت لسنة .م.من ق3و 2008ت لسنة .م.من ق8و2001ت لسنة .م.من ق6معدلة بموجب المواد : 222المادة (9)
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. النشاط المھني العائدة للبلدیات التي تشكل دوائرحضریة تابعة لوالیة الجزائر إلى ھذه األخیرةمن حصة الرسم على %05تدفع نسبة : مكرر222المادة

مأجورةغیرخدماتمقابلاألخیرة، ھذهمن حصة الرسم على النشاط المھني العائدة للبلدیات المتبقیة التابعة لوالیة الجزائر إلى%50تدفع نسبة 
(1).الوالیة  والبلدیاتبیناتفاقیةفيوالمسجلةالمعنیةللبلدیات

الرابعالقسم
فرضھاومكانللضریبةالخاضعوناألشخاص

:یأتيكماالرسمیؤسس-)1: 223المادة

.اإلقتضاءعندالرئیسیةالموسسةبإسمأوالمھنةممارسةمكانحسبللضریبة،الخاضعةاإلیراداتمنالمستفیدینباسم-

منبلدیةكلفيتھااوحدمنوحدة أوالفرعیةمؤساستھامنفرعیة مؤسسةكلطرفمنلمحققااألعمالرقمأساسعلى،مؤسسةكلباسم-
.وجودھامكانبلدیات

.المجموعةأوالشركةباسمھمةابالمسالشركاتمجموعاتغرارعلىشكلھا،كانمھماالشركات،فيالرسمیؤسس-)2
الخامسالقسم

التصریحات
یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للرسم، ان یكتتب سنویا لدى مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان فرض الضریبة، -)224:1المادة 

لیة، حسب الحالة، في الفترة الخاضعة للضریبة، وذلك في نفس الوقت تصریحا بمبلغ رقم األعمال المحقق أو اإلیرادات المھنیة اإلجما
رقم األعمال، أو تلك بمبلغمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تصریحا151و11،18الموادفيإلیھاالمشارالتصریحاتفیھتكتتبالذي

. 27المذكورة في المادة 

.219التخفیض عند تطبیق أحكام المادة یجب أن یبرز التصریح بوضوح، جزء رقم األعمال الذي قد یستفید من

البریدطریقوعنوفیما یخص العملیات المنجزة حسب شروط البیع بالجملة كما ھو محدد أدناه، یجب دعم التصریح بجدول بما في ذلك سند اإلعالم اآللي
:زبونكلعناآلتیةلوماتالمعالمتضمنالمؤسسات،كبریاتلمدیریةالتابعینبالضریبةللمكلفینبالنسبةاإللكتروني

الجبائي؛التعریفرقم- 
للضریبة؛الخاضعةالمادةرقم- 
التجاري؛وانالعنأو) األلقاب(واللقباالسم- 
العنوان الصحیح للزبون؛- 
المنجز خالل السنة المدنیة؛البیععملیاتمبلغ- 
؛التجاريالسجلفيالتسجیلرقم- 
.المفوترالمضافةالقیمةعلىالرسممبلغ-

:تعتبر بیًعا بالجملة
عملیات التسلیم المتضمنة أشیاء ال یستعملھا األشخاص العادیون عادة نظًرا لطبیعتھا أو الستخدامھا؛- 
عملیات تسلیم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواًء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة؛- 
.لیم منتوجات موجھة إلعادة بیعھا مھما یكن حجم الكمیات المسلمةعملیات تس-
.إقامتھامكانبلدیاتمنبلدیةكلفياستغاللھایتولونوحدةأوفرعیةمؤسسةكلعنتصریحتقدیمبالضریبةالمكلفینعلىیتعین-)2
.الضرائبمفتشمنطلبكلعندالتصریحلتدقیقالضروریةواإلثباتاتالمحاسبیةالوثائقتقدیمبالضریبةالمكلفینعلىیتعین-)3

:القانونھذامن4-194المادةفيعلیھاالمنصوصالغرامةتطبیقطائلةتحتالمھني،النشاطعلىللرسمالخاضعونبالضریبةالمكلفونیلتزمكذلك،
اإلنترنتموقععبرالزبائنلشركائھمالتجاریةالسجالتأرقامعلىالمصادقةبالجملة،البیعشروطوفقوالسلعالموادبیععملیاتاختتامقبلبإجراء،–

.للضرائبالعامةللمدیریةالجبائيالترقیمموقععبرالجبائيتعریفھمأرقاموكذاالتجاري،للسجلالوطنيللمركز
ملفاتفيإدراجھاینبغيالتيوالوثائقالمستنداتمجملالجبائیة،اإلدارةمنطلبكلعندبتقدیم،–

.بھالمعمولللتشریعبقاطزبائنھم،

(2).فیھا ھذه العملیاتإضافة إلى ذلك، ینبغي أیضا تقدیم الوثائق التبریریة المتعلقة بكیفیات الدفع المستعملة وكذا صفحات كل السجالت المحاسبیة التي قیدت 

المقدمالكشفھذاإعدادعندمرتكبةواضحةأخطاءوجودحالةيفالمادة،ھذهألحكاموفقازبائنھاقائمةكشفتقدیمإللزامیةالخاضعةلمؤسساتلیمكن-)4
المنصوصاألجلحدودفيالتصحیحيالزبائنكشفتقدیمالقانون،ھذانفسمن151و18و11الموادفيعلیھاالمنصوصالتصریحاتھامشعلى
.التصحیحيالجبائيالتصریحاكتتابلكیفیاتالمنظم، 1- 151المادةفيعلیھ
مدعمأخرى،جھةومنجھة،منالماديغیرشكلھتحتوكذااألوليالكشفتقدیمفیھاتمالتيالشروطنفسفيالتصحیحيالزبونكشفتقدیمیتمأنیجب

.المدرجةالتعدیالتفيالتحقیقعملیةفيتفیدبمبررات

لسنة . م. من ق4ومعدلة بموجب المادة 2001لسنة . ت.م.من ق7و معاد إحداثھا بموجب المادة 2001لسنةم. ق. من12المادةبموجبملغاةو2000لسنة. م.قمن14المادةبموجبمحدثة: مكرر222المادة(1)
6102.

من 9و 2018م لسنة .من ق12و 2017لسنة . م.من ق16و2009لسنة . م.من ق18و2007لسنة . م.من ق19و2005لسنة  . م.من ق12و 2002لسنة.  م.قمن8و3الموادبموجبمعدلة: 224لمادةا(2)
) بموجب ھذه المادة.5یلغى المقطع (2020ت لسنة . م.من ق2و 2020م لسنة .من ق4و 2019م لسنة  .ق
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(1).ملغى.-)5

السادسالقسم
لجبائیةاوالغراماتالزیادات

لیھا في إأو الذي لم یقدم المعلومات والوثائق المشار 224تفرض على المكلف بالضریبة، الذي لم یقدم التصریح في األجل المحدد في المادة : 226المادة 
.2و1المقطعین192لیھا في المادة إر وتطبق علیھ العقوبات الناتجة عن األحكام المشا،ھذه المادة، الضریبة تلقائیا

نفسوحسبالشروطنفسوضمنالمھنيالنشاطعلىللرسمالخاضعبالضریبةالمكلفعلى،193المادةفيلیھاإالمشارالزیاداتتطبق: 227المادة
.الكیفیات

لیھ في الفقرة الثالثة من المقطع األول من إلیھا في المادة أعاله، یترتب عن عدم تقدیم الجدول المشار إخالل بالغرامات المشار وفضال عن ذلك ودون اإل
.219لیھ في المادة إفقدان التخفیض المشار 224المادة 
دم صحة عغفاالت أوخطاء أو اإل، یمكن أن یترتب على األ219المادة ستفادة من التخفیض المنصوص علیھ في عالوة على فقدان اإل- )1: 228المادة 

دج الى 1000ه، تطبیق غرامة جبائیة من أعال224المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن والمنصوص علیھ في المادة 
.المطلوبةالمعلوماتصحةعدمأوغفاالتإأوأخطاءفیھاثبتتمرةكل،دج10.000

كل من قام ،دج50.000دج الى 5.000، من ھذا القانون یعاقب بغرامة جبائیة من 303دون المساس بالعقوبات التأدیبیة المذكورة في المادة -)2
(2).واسطة تقدیم معلومات غیر صحیحة أوردھا في الجدول المفصل الخاص بالزبائن، بمناورات التملص من الوعاء أو من تصفیة الضریبةب

دونیحولالذيالدقةنعدامإئن،بالزباالخاصالمفصلالجدولیظھرهكماالجملةشروطحسبالمحققةالعملیاتكشفیتضمنعندماالغرامةنفستطبقو
.الزبائنتبھاتیكالتيالجبائیةالتصریحاتمراقبةجراءإ

ادتین -)3 ي الم ذكورة ف ات الم ى المؤسس ین عل م138و 1-13یتع ق بالرس نوي المتعل ریح الس دیم التص ع تق ب م ل ،أن تكتت دول المفص الج
.ة من وحداتھا أو مؤسسة من مؤسساتھا الفرعیةعن كل وحد224في المادةالخاص بالزبائن المذكور

ب نیترت دمع دیمع ذاتق دولھ يالج الف رراآلج قةالمق اتتطبی وصالعقوب االمنص يعلیھ ادتیف ال،227و226نالم ىفض اتعل ذالغرام الم
.2و1ینمقطعالفيكورة

السابعالقسم
النشاطعنفالتوقوأالتنازل

بعد خضعتي لم تالأو اإلیرادات األعمالرقمفورا على المستحقالرسمیؤسسكلیا أو جزئیا،توقفھأونشاطالعنالتنازلحالةفي-)1: 229المادة
.دیون المكتسبة و غیر المحصلة، بما في ذلك الللرسم

، التصریح المنصوص علیھ في 195و1-132تینفي المادة رذكوأیام الم) 10(عشرة الیتعین على المكلفین بالضریبة، أن یرسلوا الى المفتش في أجل -)2
.ادتینالمتیناالمذكورة في ھلى المعلومات  عزیادةأعاله، 224المادة 
ثباتات الضروریة لدعم تصریحھ وامتنع عن بیة واإلاسحمتقدیم الوثائق الطلب منھأعاله، وإذا المذكوریح رم یقدم المكلف بالضریبة المعلومات والتصوإذا ل

.للضریبة تلقائیاخاضعةأو اإلیرادات الرقم األعمالمبلغ لیھ لھذا الغرض، یحدد إالمرسلرشعاإلستالم اإتاریخ أیام الموالیة ل) 10(تقدیمھا في العشرة 
.على الرسم%25بنسبةتطبق زیادةو

.227المادةعلیھتنصاحسبم،الرسمیزاد على المقدمة،ثباتاتواإلأو المعلوماتقائثوالصحة عدمأوالتصریحفيالنقصوجود حالةوفي
.ھامجموعفيفوراالمادة،ھذه فيالمذكورة الشروطحسب المؤسسةالحصصتستحق- )3

الشروطنفسووفقالحالة،حسبالسلف أوالمتنازلمعبالتضامنمسؤوالبالضریبةالمكلفخلفأولھالمتنازلیكونأنیمكنبمقابل،التنازلحالةفي
.اإلجماليالدخلعلىریبةالضمجالفيالمطبقة

(3).الرسملتأسیسالحالة،حسب5- 132المادةمن4المقطعأو196المادةمن6والمقطعمنھاألولىالفقرة،5المقطعأحكامتطبق) 4

الثامنالقسم
مختلفةأحكام

خضع المبلغ اإلجمالي ألرقام األعمال عندما توسع مؤسسة صناعیة وتجاریة نشاطھا لتشمل عملیات غیر تجاریة ما عدا النشاطات الفالحیة، ی: 230المادة 
.واإلیرادات المتعلقة بھذه العملیات الذي یعتبر ناتجاعن نشاط صناعي وتجاري للرسم حسب القواعد الخاصة بھذا النشاط

.المحلیةللجماعاتالمشتركالصندوقلحلصا،2-229و226،227الموادفيالمذكورةالزیاداتتحصل: 231المادة

الثانيالفرعيالباب
التجاریةغیرالمھننشاطعليالرسم

(4).ملغاة: 238ىلإ232من المواد

الثالثالفرعيالباب
مشتركةحكامأ

.ملغاة: 239المادة
.ملغاة: 240المادة

من 9و 2018م لسنة .من ق12و 2017لسنة . م.من ق16و2009لسنة . م.من ق18و2007لسنة . م.من ق19و2005لسنة  . م.من ق12و 2002لسنة.  م.قمن8و3الموادبموجبمعدلة: 224المادة(1)
..)5یلغى المقطع (2020ت لسنة . م.ن قم4و 2019م لسنة  .ق

.2002لسنة.  م.قمن8المادةموجببمعدلة: 228المادة(2)
.1996لسنة . م.من ق21دلة بموجب المادة مع: 229المادة (3)
.1996من ق م لسنة 21ملغاة بموجب المادة : 240إلى 232المواد (4)
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الرابعلبابا
زالممتاالبنزینعلىالنوعيالحق

الصیدلیةوالموادالزیوتعلىوكذاوالبترولأویلوالغازوالعادي
(1).ملغاة:247إلى 241المواد من 

الخامسالباب
سواھادونلدیاتالبلفائدةالمحصلةالضرائب

األولالفرعيالباب
العقاريالرسم

األولالفصل
المبنیةاتالملكیعلىالعقاريالرسم

األولالقسم
للضریبةالخاضعةالملكیات

منةاالمعفتلكباستثناءالوطني،التراب فوق الموجودةالقانونیة،عیتھاوضتكنمھما، ةبنیالمالملكیاتعلىسنويعقاريرسمیؤسس: 248المادة
(2).صراحةالضریبة

:لیةالتاةنیالمبمالكاألعلىالعقاريللرسمتخضعكما: 249المادة

؛المنتوجاتلتخزینأووالمواداألشخاصیواءإلالمخصصةالمنشآت-)1

المتكونةملحقاتھافیھابماالطرقات،ومحطاتدیدیةالحالسككومحطاتوالموانيءالجویة المطاراتمحیطفيالكائنة التجاریةالمنشآت-)2
؛للصیانةوورشاتمستودعاتمن

؛عنھاستغناءاإلیمكنواللھامباشراملحقاتشكلالتياألرضیةوالقطعاعھاأنوبجمیعالبنایاتأرضیات-)3

النوع،فس نمناألماكن منوغیرھاالبضائعیداعإوأماكنكالورشاتصناعيأوتجاريالستعمالوالمستخدمةالمزروعةغیراألراضي-)4
.بمقابلأومجاناآخرونیشغلھاأوالمالكیشغلھاكانسواء

الثانيالقسم

اإلعفاءات الدائمة
ذيأومعالمرفقمخصصةتكونأنبشرطة،نیالمبالملكیاتعلى المفروضالعقاريالرسممنتعفى: 250المادة
فينشاطاتمارسالتيدارياإلالطابع ذاتالعمومیةللمؤسسات التابعة تلك وكذلكوالبلدیات والوالیاتللدولةالتابعةالعقاراتدخال،تدرالوأنعامةمنفعة

.والریاضةفةالثقامیدانوفيواالجتماعیةالصحیةوالحمایة العلميوالبحثالتعلیممیدان

:المبنیةالملكیاتعلىالعقاريالرسممنكذلكتعفى: 251المادة

؛دینیةبشعائرللقیامالمخصصةالبنایات-)1

؛مبنیةملكیاتمنوالمتكونةللوقفالتابعةالعمومیةمالكاأل-)2

لمعتمدة لدى الحكومة الجزائریة، وكذلك العقارات التابعة اقامة الرسمیة لبعثاتھم الدیبلوماسیة والقنصلیة إللرات التابعة للدول األجنبیة والمخصصة العقا-)3
؛ثلیات الدولیة المعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثلمللم

.والمطامروالمرابطالحظائرمثلیماالسالفالحیةالمستثمراتتجھیزات-)4

الثالثالقسم
المؤقتةعفاءاتاإل

:المبنیةاتیكلالمعلىالعقاريالرسممنتعفى: 252لمادةا
.تخصیصھاأبطلوالتينھیاراإلوشكعلىھيالتيأوصحیةغیرنھاأبالمصرحالعقاراتجزاءأأوالعقارات)1
:اآلتیینالشرطینتوفرشریطةلمالكیھا،الرئیسيأوالسكنالوحیدةالملكیةتشكلالتيالمبنیةالملكیات)2

. 1996من ق م لسنة 23ملغاة بموجب المادة 247إلى 241المواد من (1)
. 2015ت  لسنة .م.من ق4مغدلة بموجب المادة : 248المادة  (2)



55

؛دج1.400للضریبةالسنويیتجاوزالمبلغأال-

(1).المضموناألدنىني الوطاألجرمرتینالمعنیین،للضریبةللخاضعینالشھريالدخلیتجاوزأال- 

الجزئيالشغلحالةفيأنھغیر.إنجازھاسنةتليالتيالسنةمنینایرأولمنإبتداءاإلعفاءھذاوینتھي.البنایاتوإضافاتاتاءالبنوإعادةالجدیدة،البنایات)3
.األمالكشغلسنةتليالتيالسنةمنینایرأولمنابتداء، نجزةلماساحةالمعلىالرسمستحق ی،اإلنجازقیدلألمالك

تشغیل لدعمالوطنيالصندوق"إعانةمنالمؤھلون لالستفادةالمشاریعذووالشبابیمارسھاالتيفي النشاطاتالمستعملةالبنایاتاتوإضافالبنایات)4
.إنجازھاتاریخمنابتداءسنوات،(03)ثالث ، لمدة "البطالةعلىللتأمینالوطنيالصندوق"أو "المصغرقرضاللدعمالوطنيالصندوق"أو"الشباب

)بستاإلعفاءمدةتحدد-  .ترقیتھایجبفي مناطقمقامةالبنایاتوإضافاتالبنایاتھذهتكونعندما،سنوات(06

دماات،سنو(10)عشرإلىاإلعفاءمدةتمدد-  اتھذهتكونعن المشاریعذويالشبابطرفمنالممارسةاألنشطةإطارالمستعملة فيالبنایاتوإضافاتالبنای
دعمالصندوق الوطني"إعانةمنلالستفادةالمؤھلین وطنيالصندوق"أو"الشبابتشغیلل أمین علىال ةللت وطنيالصندوق"أو"البطال دعم القرضال ، "المصغرل

."الجنوبمناطقلتطویرالخاصالصندوق"إعانةمنتستفیدمناطقفيمقامة

دما،سنوات(06)ستإلىاإلعفاءمدةتمدد-  اتھذهتكونعن المشاریعذويالشبابطرفمنالممارسةاألنشطةإطارالمستعملة فيالبنایاتوإضافاتالبنای
دالصندوق الوطني"إعانةمنلالستفادةالمؤھلین وطنيالصندوق"أو"الشبابتشغیلعمل أمین علىال ةللت وطنيالصندوق"أو"البطال دعم القرضال ، "المصغرل

."العلیاالھضابلتطویرالخاصالصندوق"إعانةمنتستفیدمناطقفيمقامة

.المادةھذهمنالثانیةالنقطةفيالمحددینالمسكن الشرطینھذاصاحبأولمؤجرایستوفيأنشرط،العامللقطاعالتابعاإلیجاريالعموميالسكن)5

(2).سنویادج500قدرهعقاريدفع رسممنوالسكناتالمساكنأصحابالمادة،ھذهمن5و2النقطتینفيعلیھالمنصوصاإلعفاءیستثنيال

التنازلیتمعندمامتیازاإلن االستفادة من ھذاعأعاله، 252ة تطبیقا للمادة ااء العقارات المخصصة للسكن المعفزجأتتوقف العقارات أو : 253المادة 
ة التي تلي مباشرة السنینایر من أولبتداء من إوذلكأو الستعمال آخر غیر السكن،إلیجاروتخصیصھا لفیھاللّسكنآخرینأشخاصإلىعنھا الحقا

(3).اإلعفاءفقدانعلیھترتبالذيمن الحدثاالنتھاءسنة 

الرابعالقسم
الضریبةفرضأساس

.للضریبةالخاضعةالمساحةفيالمبنیة،للملكیةمربعمترلكلالجبائیةیجاریةاإلالقیمةناتجمنالضریبةفرضاسأساینتج: 254المادة

.االستعمال السكنيذاتالملكیةقدملمراعاةسنویا،%2یساويتخفیضمعدلتطبیقبعدالضریبةفرضأساسیحدد

االمباني،لھذهبالنسبةالتخفیضھذایتجاوزأنیمكنالأنھغیر (4).%25قدرهأقصىحّدً

.الضریبةوعاءفيالمربعالمترجزاءأعتباراإلبعینتؤخذال: 255المادة

.الفرعیةوالمناطقالمنطقةوحسبالمربع،لمتراحسبالمحددةالجبائیةیجاریةاإلللقیمةتبعاالمبنیةمالكاألعلىالعقاريالرسمیؤسس: 256المادة 

.التنظیمطریقعنالفرعیةوالمناطقالمناطقحسبالبلدیاتنیفتصویحدد

:السكنيستعمالاإلذاتالعقاراتأجزاءأوالعقارات-أ

(5): يتاآلالنحوعلىمربعمترلكلالجبائیةیجاریةاإلالقیمةتحدد: 257المادة

4المنطقة3المنطقة2المنطقة1الفرعیةالمنطقة

890: أ

816: ب

742: ج

816: أ

742: ب

668: ج

742: أ

668: ب

594:ج

668: أ

594: ب

520: ج

.الملكیاتلھذهالخارجیةبالحواجزالفردیةالمبنیةالملكیاتمساحةتحدد: 258المادة

.البناءعنالخارجةاألرضیةالمساحاتمختلفمجموعمنالمساحةھذهتتشكل

واألروقةالحجرات مساحةالمفیدةالمساحةضمناألخصعلىویدرج. المفیدةالمساحةمنللضریبةالخاضعةالمساحةتتشكلالجماعیة،للعقاراتبالنسبة
.المشتركةالملكیةعاتقعلىالمشتركةباألجزاءالمتعلقةالحصةاالقتضاء،عندذلك،إلىویضافالخارجیة،واألروقة والشرفات الداخلیة

:صناعیةالوتجاریةالمحالتال-ب

. 2015ت لسنة .م.من ق5و 2014لسنة . م.من ق10و2011ت لسنة .م.من ق6و 1997لسنة. م. قمن27و26الموادبموجبةمعدل:252المادة(1)
. 2015ت لسنة .م.من ق5و 2014لسنة . م.من ق10و2011ت لسنة .م.من ق6و 1997لسنة. م. قمن27و26الموادبموجبمعدلة:252المادة(2)
.2015لسنة.  م.قمن6و1992لسنة . م.من ق43المادتین بموجبمعدلة: 253المادة(3)
.2015لسنة.  م.قمن7المادةبموجبمعدلة: 254المادة(4)
.2015لسنة.  م.قمن8المادةبموجبمعدلة: 257المادة(5)
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(1):يأتیكما،مربعمتركللوالصناعیةالتجاریةللمحالتالجبائیةیجاریةاإلالقیمةتحدد: 259المادة

4المنطقة3المنطقة2المنطقة1المنطقة
2871: أ
1632: ب
1484: ج

2361: أ
4841: ب
8331: ج

1484: أ
8331: ب
8811: ج

1338: أ
1188: ب
8301: ج

(2).السكنيستعمالاإلذاتبالعقاراتالخاصةالشروطنفسضمنالتجاریة،للمحالتبالنسبةللضریبة،الخاضعةالمساحةتحدیدیتم: 260المادة

:المبنیةبالملكیاتالملحقةاألراضي-ج
(3):يأتیكماالمساحةمنمربعمترلكلالمبنیةللملكیاتملحقاتتشكلالتيلألراضيالجبائیةیجاریةاإلالقیمةتحدد: 261المادة

:عمرانیةقطاعاتفيالموجودةالمبنیةتالملكیاملحقات- 1

4المنطقة3المنطقة2المنطقة1لمنطقةا
44362614

:للتعمیرقابلةقطاعاتفيالموجودةالمبنیةالملكیاتاتملحق-2

.256المادةالمذكورة فيھيالفرعیة،والمناطقالمناطقإن
التيحةوالمساللملكیةالعقاریةالمساحةبینبالفارقالمبنیةتالملكیاملحقاتتشكلالتيللضریبةالخاضعةاألراضي مساحةتحدد:أ-261المادة
.علیھاشیدتالتيالبنایاتأويالمبانرقعتھاعلىتمتد

الخامسالقسم
الرسمحساب

:للضریبةالخاضعاألساسعلىأدناهالمبینینالمعدلینبتطبیقالرسمبسیح:ب-261المادة
.%3:تم معنى الكلمةأالملكیات المبنیة ب-

شخاص الطبیعین والواقعة في المناطق المحددة عن طریق التنظیم وغیر ال السكني المملوكة من طرف األستعمنھ بالنسبة للملكیات المبنیة ذات اإلأغیر 
%.10وعن طریق الكراء، تخضع لمعدل مضاعف قدره أمشغولة سواء بصفة شخصیة وعائلیة 

.التنظیمطریقعناإلجراءھذاتطبیقوكیفیاتشروطوكذلكوموقعھاالسابقةالفقرةفيلیھاإالمشاراألمالكصنفیوضح
:المبنیةللملكیاتتملحقاتشكلالتياألراضي-
؛2م500تساويوأساحتھامتقلعندما،5%*
؛2م000.1تساويوأوتقل2م500مساحتھاتفوقعندما، 7%*
.2م000.1مساحتھاتفوقعندما،10%*

السادسالقسم
خاصةتخفیضات

(4).ملغاة:ج-261المادة

الثانيالفصل
المبنیةغیرالملكیاتعلىالعقاريالرسم

األولالقسم
للضریبةالخاضعةالملكیات

.لضریبةامنصراحةالمعفیةتلكباستثناءأنواعھا،بجمیعالمبنیةغیرالملكیاتعلىسنويعقاريرسمیؤسس:د-261المادة
:على، الخصوصعلى،وتستحق

(1)؛المبنیةللملكیاتالعقاريللرسماآلنلحدالخاضعةغیر التعمیرقیداألراضيفیھا، بماللتعمیرالقابلةوأالعمرانیةالقطاعاتفيالكائنةاألراضي)1

؛الطلقالھواءفيوالمناجمالرملاستخراجومواقعالمحاجر)2
والسبخات؛الملحمناجم)3
.الفالحیةاألراضي)4

.2015ت لسنة .م.من ق9و 2002لسنة . م.من ق9معدلة بموجب المادتین : 259المادة (1)
.2015ت لسنة .م.من ق10معدلة بموجب المادة : 260المادة (2)
.2015ت لسنة .م.من ق11و 2002لسنة . م.من ق9معدلة بموجب المادتین : 261المادة (3)
.2015ت لسنة .م.من ق12ملغاة بموجب المادة : ج-261المادة (4)
.2015ت لسنة .م.من ق13معدلة بموجب المادة : د-261المادة (1)

4المنطقة3المنطقة2المنطقة1المنطقة
32262012
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الثانيالقسم
عفاءاتاإل

:المبنیةغیرالملكیاتعلىالعقاريالرسممنتعفى:ھ-261المادة
،عامةمنفعةيذلنشاطمخصصةتكونعندمااإلسعافیةأوالتعلیمیةأوالعلمیةأوالعمومیةوالمؤسساتوالبلدیاتوالوالیاتللدولةالتابعةالملكیات- )1

.حألربامدرةوغیر
.تجاریاأوصناعیاطابعاتكتسيالتيوالبلدیاتوالوالیاتالدولةلھیئاتالتابعةالملكیاتعلىاإلعفاءھذایطبقال
.الحدیدیةالسككتشغلھاالتياألراضي-)2
.مبنیةغیرملكیاتنموالمتكونةالعمومیةلألوقافالتابعةاألمالك-)3
.المبنیةالملكیاتعلىاريالعقللرسمالخاضعةاألرضیةوالقطعاألراضي-)4

الثالثالقسم
الضریبةفرضأساس

، الواحدالھكتارأوالمربعبالمترعنھاالمعبرالمبنیةغیرللملكیاتالجبائیةاإلیجاریةالقیمةحاصلمنالضریبياألساسینتج:و-261المادة
:یبةللضرالخاضعةللمساحةتبعاالحالة،حسب

(2):عمرانیةقطاعاتفيالموجودةاألراضي) 1

:المستقبليالتعمیروقطاعالمتوسطالمدىفيللتعمیرمعدةقطاعاتفيالموجودةاألراضي) 2

:والسبخاتالملحومنـاجـمالطلق الھـواءفيوالمناجمومواقع استخراج الرملالمحاجر)3

:الفالحیـةاألراضي) 4
:ىأتیكماالمنطقةوحسبالھكتارحسبالجبائیةاإلیجاریةالقیمةتحدد

الیــابســةالمسقیــةةالمنـطـق
15.0002.500أ
11.2501.874ب
5.962994ج
750د

. 2015ت لسنة .م.من ق14و 2002لسنة. م. قمن10و9المواد بموجبمعدلة: و -261المادة(2)

المنطقة الفرعیة
المنطقة

1
المنطقة

2
المنطقة

3
المنطقة

4
300240180100للبناءمعدةأراضي

أراضي أخرى مستعملة كأراض للنزھة وحدائق 
.العب ال تشكل ملحقات للملكیات المبنیةللترفیھ وم

54443218

المنطقة الفرعیة
المنطقة

1
المنطقة

2
المنطقة

3
المنطقة

4
110886634للبناءمعدةأراضي

أراضي أخرى مستعملة كأراض للنزھة 
وحدائق للترفیھ ومالعب ال تشكل ملحقات 

.للملكیات المبنیة
44342614

4منطقة3منطقة2منطقة1منطقة

110886634
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(1).1989لسنةالمالیةقانونوالمتضمن1988دیسمبر31فيالمؤرخ33-88رقمالقانونمن81المادةفيعلیھاالمنصوصتلكبالمناطقادیر

الرابعالقسم
الرسمحساب

:بنسبةالضریبةأساسعلىیطبقأنبعدالرسمیحسب:ز-261لمادةا

.العمرانیةغیرالمتواجدة في المناطقالمبنیةغیرللملكیاتبالنسبة، 5%-

:یليكماالرسمنسبةتحدد،العمرانیةلألراضيبالنسبة

.أو تساویھا2م500منأقلاألراضيساحةمتكونعندما،5%-

.2م1.000تساويأووتقل2م500األراضيمساحةتفوقعندما،7%-

.2م1.000راضياألمساحةتفوقعندما،10%-

.الفالحیةراضيلألبالنسبة،3%-

تاریخ من،ابتداءسنوات) 03(ثالثمنذنایات والتي لم تنشأ علیھا بأو الواجب تعمیرھاة في المناطق العمرانیة جدوامتالات غیر المبنیةیملكإال أنھ بالنسبة لل
(2).أضعاف4ترفع إلى الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاريصدور رخصة التجزئة، فإن أو البناءرخصةعلىالحصول

الخامسالقسم
خاصةتخفیضات

(3). ملغاة: ح-261المادة

الثالثالفصل
تركةــمشمأحكـا

ألولاالقسم
ةبیبالضرالمدینون

حق أوالملكیةحقصاحبمنالسنة،منینایرأولتاریخعندوالقائمةلھاالخاضعةالمساحةعلىكاملةلسنةسم العقاريالرستحقی:ط-261المادة
.العقاريالرسملدفعلكیة السعيالمشاغل علىینیتعفإنھحق مماثل،أوملكیةأي حقغیابوفي.التاریخھذاعندالمبنیةغیرأوالمبنیةمماثل 

.المستحقالرسماالمتیازصاحب حقأوالترخیصمنالمستفیدیسددللدولة،األمالك العاملشغلامتیازحقأورخصةوجودحالةفي
.المستحقالرسمالسكننمیسدد المستفیدباإلیجار،البیعبصیغةللسكناتبالنسبة
.ھذا القانونمن252المادةبموجبعلیھالمنصوصللرسم العقاريالثابتالمبلغالمستأجریسددالعام،التابعة للقطاعاإلیجاریةالعمومیةللسكناتبالنسبة
.المستحقالرسمالمستأجرالمالي، یسدد المقرضاإلیجاريالقرضلعقودبالنسبة

(4)بالمالیةالمكلفللوزیرمنشورعن طریقالحاجة،عندالمادة،ھذهتطبیقیاتكیفتحدد .
یجار للبناء، یؤسس الرسم العقاري باسم المستفید إیجار حكري، أو عن طریق إعندما یكون العقار مثقال بحق االنتفاع، أو مؤجرا عن طریق : ي- 261المادة 

.و مستأجر للبناءنتفاع أو المستأجر بالحكر أبحق اإل
ةللحصبالنسبةالھیئة،أعضاءمنواحدكلباسمالعقارىالرسمیؤسسالمشتركة،بالملكیاتالمتعقلةالعقاریةتالھیئایخصفیما:ك- 261المادة
.االجتماعیةالعقاراتفيعضولكلتعودالتي 

الثانيالقسم
الضریبةفرضمكان

.للضریبةالخاضعةمالكاألبھاتوجدالتيالبلدیةفيالمبنیةغیرالملكیاتوالمبنیةالملكیاتعلىالعقاريالرسمیؤسس:ل-261المادة
الثالثالقسم

الملكیاتنقل
.المعنیونالمالك،الملكیاتنقلبعملیات،دارةاإلیعلم-)1:م-261المادة

قود المبرمة ومن أجل معاینة نقل الملكیات في جداول الرسم العقاري، ینبغي للموثقین أن یودعوا في مكتب التسجیل في الوقت الذي یقدمون فیھ أصل الع-)2
.و منح ملكیة عقاریة، بأیة صفة كانتأمامھم لعملیة التسجیل، مستخرجا موجزا من ھذه العقود التي تحمل نقل أ

.السابقةالفقرةفيإلیھاالمشارالعقودنوعنفسمنالقضائیةالعقودیخصفیماالضبط،كتابعلىلتزاماإلنفسویطبق

.مجانادارةاإلتقدمھاأوراقفيالمذكورةالمستخرجاتعدادإیتم

.2015ت لسنة .م.من ق14و 2002لسنة. م. قمن10و9المواد بموجبمعدلة: و -261المادة(1)
. 2016لسنة .م.من ق5و2015لسنة . ت.م.من ق15و 2002م لسنة .قمن10و1998لسنة. م. قمن16الموادبموجبمعدلة: ز-261المادة(2)
).الجبائیةاالجراءاتقانونإلىاالحكامھذهتنقل(2002لسنة. م. قمن200المادةبموجبملغاة: ح261المادة(3)
.2015ت لسنة .م.من ق16معدلة بموجب المادة : ط-261المادة (4)
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الرسمدفععلىنیالقانونیورثتھأوھوإرغامھویمكنتتم،لمالنقلةینمعامادامتالضرائبجدوللخاضعاالقدیملكالمایبقى:ض- 261المادة
.الجدیدالمالكضدالطعنحالةعداماالعقاري، 

لىإالعقار ھذایملككان الذيالمكلف غیربالضریبةمكلفباسمللضریبةخاضعا،مبنيغیرأومبنیاالعقاریكونعندما:ف- 261المادة
قانونمن95المادةفيعلیھاالمنصوصالشروطضمنتلقائیاماإیتقرر،أنیمكنالضریبةحصةنقلنفإالضریبة،فرضسنة منینایرأولةیغا

(1).الملكیةعلىالضریبةحصة،خطأ،باسمھتخصصالذيالشخصأوالمالكمنشكوىعلىبناءماإو،الجبائیةاإلجراءات

.العقاريالرسمتخفیضأوالمخالصةلطلباتبالنسبةالحالھوكمافیھاویبتویحققالشكوىوتقدم
الضریبةحصةقرارنقلویؤجلالمدنیةالمحاكمأماماألطرافحالةإفتتمالملكیة،حقفيمنازعةوقعتوإذا

.الملكیةفيبحقھمالخاصالنھائيالحكمیصدرأنلىإ
ثالثینأجلفيمالحظاتھمتقدیممنھمویطلب،تلقائیاالضریبیةالحصةنقلباقتراحاتالمعنیةاألطرافللوالیة،الضرائبمدیریشعر:ن-261المادة

.األمرفيالمدیریبت،األجلھذانقضاءإوبعدیوما،) 30(
.المعنیینمنالمقدمةوالمالحظاتدارةاإلقتراحاتإبیناختالفوجدإذااألمرفيالبتیمكنال،أنھغیر

داریة التابعة للمجالس القضائیة، التي تصدر نقل الحصة الضریبة، یسري مفعول قرارات مدیري الضرائب للوالیات، وأحكام الغرف اإل:ش–261المادة 
.دول الضرائبلى أن تتم التصحیحات الضروریة في جإسواء بالنسبة للسنة التي تتعلق بھا، أو بالنسبة للسنوات التي تلیھا، 

الرابعالقسم
التخصیصأوالھیكلفيالتغییراتوكذاالجدیدةبالبنایاتالخاصةالتصریحات

لىإالمالكمنالمبنیة،وغیرالمبنیةالملكیاتتخصیصأوھیكلفيالتغییراتوكذاو إعادة البناءاتالجدیدةبالبنایاتالتصریحیتم- :ص- 261المادة
.النھائيإنجازھاعدبشھرینخاللقلیمیا،إالمختصةالمباشرةالضرائبمصالح

(2).الملكیاتلھذهمن اإلشغالشھرینخاللتصریحتقدیمالمالكعلىیتعینالبناء،قیدالجزئي لملكیاتاإلشغالحالةفي

،منھنموذجااالدارةلھموتقدمالعقاري،سمالرتطبیق مناألولىالسنةخالل تصریحكتتاب إبالضریبة،المكلفین على یجب: ق-261: المادة
.إقلیمیاالمختصةالضریبةمصالحى لإلیرسلوه

ص -261حات المنصوص علیھا في المادتین یكل مكلف بالضریبة عند عدم تقدیمھ للتصر،دج50.000یخضع لعقوبة مالیة مقدرة بـ :ع–261المادة 
(3).بغض النظر عن العقوبات الواردة في ھذا القانونلكوذ،ق أعاله-261و

.ملغاة: 262المادة
الخامسالقسم

البلدیاتومصالحالجبائیةحالمصالبینالتعاون
فیھتبّینكشفامیاإقلیتصةلمخاالجبائیةالمصالحترسل إلىأنبالعمرانالمكلفةالبلدیاتمصالحعلىیجب، سنةكلمنفبرایرأولقبل:مكرر262المادة

.الماضیةخالل السنةالصادرة)أوالمعدلةالجدیدة(البناءتراخیص
یخص الرسمفیماالضریبیة،القوائمإلعدادالزمةأووثیقةمعلومةأيالجبائیة،المصالحمنطلبعلىأو بناءتلقائیاترسلأنالبلدیاتمصالحعلىیجب

.العقاري
(4).المحلیةكلف بالجماعاتالموالوزیرالیةلمباكلفالمللوزیرمنشورعن طریق،الحاجةعند، ادةالمھذهتطبیقكیفیاتتحدد

تراخیصعلىللحصولسیماال،البلدیة ضروريخزینةینأمعنصادرا،مصفىجدول الضرائبمنمستخرجتقدیمإن1:مكرر262المادة
.بانيالمبقةمطاتتضمنلعقودبالنسبةالعقارات وكذا

بالجماعات كلفالموالوزیرالیةلمباكلفالمالوزیربقرارمن، الحاجةعند،صفىالمالضرائبجدولمستخرج منإلصدارالضروریةالوثائققائمةتحدد
)2(.المحلیة

الثانيالفرعيالباب
التطھیررسم

األولمالقس
المنزلیةالقماماترفعرسم

.المبنیةالملكیاتكلعلىوذلكالمنزلیةتالقمامالرفعسنويرسمالمنزلیةالقماماترفعمصلحةفیھاتشتغلالتيالبلدیاتلفائدةیؤسس: 263المادة
.المنتفعوأالمالكباسمالمنزلیةالقماماتبرفعخاصرسمسنویایؤسس:مكرر263المادة
.تضامنیةبصفةسنویاالرسمبدفعالمالكمعیكلفأنیمكنالذيالمستأجرالرسمیتحمل
:يأتیكماالرسممبلغیحدد:2مكرر263المادة

سكني؛استعمالذيمحلكلعلىدج2.000ودج1500بینما-
ما شابھھ؛أوحرفيأوتجاريأومھنياستعمالذيمحلكلعلىدج14.000ودج4000بینما-
والمقطورات؛للتخییممھیأةأرضكلعلىدج25.000ودج10.000بینما-

.2015ت لسنة .م.من ق17المادة معدلة بموجب : ف-261المادة (1)
.2015ت لسنة .م.من ق18معدلة بموجب المادة : ص-261المادة (2)
.2015ت لسنة .م.من ق19معدلة بموجب المادة : ع-261المادة (3)
.2015ت لسنة .م.من ق20محدث  بموجب المادة ): 1مكرر 262مكرر و 262المادتان (القسم الخامس (4)
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األصنافتفوقالنفایاتمنكمیاتینتجشابھھ،أو ماحرفيأوتجاريأوصناعي،استعمالذيمحلكلعلىدج132.000ودج22.000بینما-
(1).المذكورة أعاله

.الوصیةالسلطةرأياستطالعوبعدالبلديالشعبيالمجلساولةمدعلىبناءالبلدي،الشعبيالمجلسرئیسمنبقراربلدیةكلفيالمطبقةالرسومتحدد

، 2002سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 3(صاه ثالث بغض النظر عن كل حكم مخالف، تكلف المجالس الشعبیة البلدیة في أجل أق: 3مكرر263المادة 
.بعملیة التصفیة والتحصیل والمنازعات المتعلقة برسم رفع القمامات المنزلیة

(2).التنظیمطریقعنالمادةھذهأحكامتطبیقكیفیاتتحدد

من مبلغ الرسم المطبق على رفع القمامات المنزلیة المنصوص علیھ %15یتم تعویض البلدیات التي تمارس عملیة الفرز في حدود : 4مكرر 263المادة 
أو القابلة /الرسوم المماثلة بالنسبة لكل منزل یقوم بتسلیم قمامات التسمید و من قانون الضرائب المباشرة و2مكرر263في المادة 

.المعالجةلمنشأةلالسترجاع

(3).مشتركوزاريقراربموجباألحكامھذهتطبیقكیفیاتتحدد

.ملغاة:264المادة

.ملغاة:مكرر264المادة

.ملغاة:2مكرر264المادة
الثانيالقسم

تاعفاءاإل
.المنزلیةالقماماترفعخدماتمنتستفیدالالتيالمبنیةالملكیاتالمنزلیةالقماماترفععلىرسمالمنتعفى: 265المادة

الثالثالقسم
ىالشكاو

.العقاريلرسمامجالفيعلیھاالمنصوصواآلجالشكالاألفيىالشكاوتقدم: 266المادة
السادسالباب

المحلیةالمباشرةالضرائبحاصلتوزیع
.الجزءاھذفيعلیھاالمنصوصالمباشرةالضرائبالمحلیة،الجماعاتلفائدةتحصل: 267المادة
(4). المحلیةللجماعاتالمشتركوالصندوقوالوالیةالبلدیةبینالضرائبھذهحاصلتوزیعالمالیةقانونبموجبیحدد

ملغاة:273إلى 268المواد من 

.2020م لسنة .من ق25و 2015لسنة . ت.م.من ق21و 2002م لسنة  .من ق11و 2000م لسنة .من ق15و 1997م لسنة .من ق28معدلة بموجب المواد : 2مكرر 263دة الما(1)
2002م لسنة .من ق12محدثة بموجب المادة : 3مكرر 263المادة (2)
2003من ق م لسنة 25محدثة  بموجب المادة : 4مكرر 263المادة (3)
.2011م لسنة .من ق15و 1996من ق م لسنة 24معدلة بموجب المادتین : 267المادة (4)
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الثالثجزءال
الخاصصیصالتخذاتوالرسومالضرائبمختلف
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األولالباب
(1)الثروةعلىالضریبة

لواألالقسم
التطبیقمجال

:الثروةعلىللضریبةیخضع: 274المادة
.الجزائرأوخارجبالجزائرالموجودةألمالكھمبالنسبةبالجزائر،الجبائيمقرھمیوجدالذینالطبیعیوناألشخاص-) 1
.بالجزائرالموجودةألمالكھمبالنسبةبالجزائر،يجبائمقرلھملیسالذینالطبیعیوناألشخاص-) 2
.، بحسب عناصر مستوى معیشتھمأمالكایحوزونوالالجبائي بالجزائرمقرھمیوجدالذینالطبیعیوناألشخاص-)3

(2).2و1في إلیھمالمشارلألشخاصبالنسبةسنةالمنجانفياألول من شھر فيالخضوعشروطتقدر

الثانيالقسم
الضریبةوعاء

التيللضریبةالخاضعةوالقیموالحقوقمالكاأللمجموعسنة،كلمنینایرأولفيالصافیة،القیمةمنالثروةعلىالضریبةوعاءیتشكل: 275المادة
.2و1-472المادةفيالمذكورونشخاصاألیمتلكھا
.أمالكھامنھاتتشكلالتيوالقیموالحقوقمالكاألوعمجمعلىمنفردةبصفةللضریبةالمتزوجةالمرأةتخضع
(3).المعیشيالمستوىعناصرقیمةمنالثروةعلىالضریبةوعاءیتشكل،3-274المادة فيإلیھمالمشارالطبیعیینلألشخاصبالنسبة

: یة تاآلاألمالكعناصرالتصریح،وجوبا إلجراءاتتخضع:276المادة
؛غیر المبنیةاألمالك العقاریة المبنیة و-
؛الحقوق العینیة العقاریة-
:األموال المنقولة مثل -
 ؛)غاز أویل(3سم2200و ) بنزین(3سم2000السیارات الخاصة التي تفوق سعة أسطوانتھا
 ؛3سم250سعتھافوقتالتيالدراجات
 النزھة؛الیخوت و سفن
طائرات النزھة؛
خیول السباق؛
 (4)دج؛500.000التحف و اللوحات الفنیة التي تفوق قیمتھا

منالثروة،علىللضریبةالخاضعةالمعیشيالمستوىعناصرتتكون،274المادةمن3النقطةفيإلیھمالمشارلألشخاصبالنسبة:مكرر276المادة
.اإلجماليالدخلعلىالضریبةیخصفیمابھاالتصریحیتملممداخیلوتوافقفیھامبالغطابعاتكتسيالتيالنفقات

(5).القانونھذامن98للمادةطبقاالمعیشيالمستوىعناصرتقییمیتم

ضمنشخصیة،بصفةالممنوحالستعماإلبحقأوالسكنبحقأونتفاعاإلبحقالمثقلةالحقوقأومالكاألتدرج: 277المادة
.الملكیةكاملةلقیمتھاسبةنبالالحقصاحبأونتفاعاإلفيالحقصاحبمالكأ

الرقبةملكیةوصاحبنتفاعاإلفيالحقصاحبأمالكضمن،يالتوالعلى،تدرجالسكنبحقأوستعمالاإلبحقأونتفاعاإلبحقالمثقلةمالكألاأنغیر
.بشرطالتسجیلقانونمن53المادةحكامألطبقاوذلك

؛نتفاعاإلبحقاحتفظقدبائعھیكونملكبیععنناتجانتفاعاإلحقتكوینیكونأن)  1
الأنوالسكنبحقأوستعمالاإلبحقأونتفاعاإلبحقاحتفظقدبائعھیكونملكبیععنناتجةالملكیةتجزئةتكونأن)  2

؛التسجیلقانونمن44المادةفيالمذكورینشخاصاألحدأمنالمشتريیكون
وللمؤسسات أوللبلدیات أوللوالیات أستعمال أو حق السكن قد احتفظ بھ واھب لملك كان موضوع ھبة أو وصیة للدولة نتفاع أو حق اإلن یكون حق اإلأ) 3

.خیریةوللجمعیات الستشفائیة اإلوالمؤسسات أداري العمومیة ذات الطابع اإل
الثالثالقسم

الضریبةمنالمعفاةمالكاأل
ة یة، والمقسطة بصفة منتظمدورھیئات تأسیسیة مقابل دفع عالوات ىطار نشاط مھني لدإإن قیمة رسملة الریوع العمریة، التي تكونت في : 278المادة 

نھاء النشاط المھني الذي تم بسببھ دفع العالوات، التدخل إنتفاع بھا قل والتي یشترط في بدء اإلسنة على األ) 15(عشر ةلمدة خمس
.الضریبةساسأتكوینفي

:األمالكالثروة،الضریبة علىلخاضعااألساستستثنى من :مكرر278المادة 
أمالك تركة موروثة  في حالة تصفیة،-
450تساويالتجاریة أوقیمتھاتقلعندماتشكل السكن الرئیسيالتي- ؛دج000.000.
(6).المؤجرةالعقارات-

.المستفیدینشخاصاألمالكأضمنالتدخلالمادیةضرارلألتعویضاالمحصلةالتعویضاتأوالریوعنإ: 279ةالماد

..2020لسنة . ت.م.من ق13ومعدل بموجب المادة 1993لسنة . م.من ق31محدث بموجب المادة ) :15مكرر 281إلى 274المواد من (الضریبة على األمالك : عنوان الباب األول(1)
..2020لسنة . ت.م.من ق13معدلة بموجب المادة : 274الماددة (2)
..2020لسنة . ت.م.من ق13معدلة بموجب المادة : 275الماددة (3)
..2020لسنة . ت.م.قمن 13و2020م لسنة .من ق26و 2006م لسنة .من ق15و معدلة بموجب المواد 1993لسنة . م.من ق31محدثة بموجب المادة : 276المادة (4)
..2020لسنة . ت.م.من ق13معدلة بموجب المادة : مكرر276الماددة (5)
.2020لسنة . ت.م.من ق13معدلة بموجب المادة و2020لسنة . م.من ق27محدثة بموجب المادة  :  مكرر278المادة  (6)
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.الضریبةساسأتكوینفيالمھنیةمالكاألالتدخل:280المادة
:مھنیةكأمالكتعتبر

؛حرنشاطأوفالحيأوحرفيأوأوتجاري صناعينشاط لتأدیةالضروریةاألمالك-
.الشركاتوأسھمحصص-

.بھاالخاصةالعقاریةأوالمنقولةمالكاألتسییراألساسينشاطھایكونالتيالشركاتوأسھمحصصمھنیةأمالككتعتبرال: 281المادة
الرابعالقسم
األمالكتقییم

مصالح ثليمممنتتكونمشتركةوزاریةلجنةمن طرفالمحددةالحقیقیةالتجاریة قیمتھاحسبطبیعتھاكانتمھماالعقاراتتقدر: مكرر281المادة
.بالسكنكلفةالموالوزارةالیةمبالكلفةالمالوزارة والمحلیةالجماعاتوبالداخلیةالمكلفةالوزارة

(1).مشتركوزاريقراروجببموتشكیلتھا وسیرھاشتركةالمالوزاریةاللجنةإنشاءیحدد

قانونمن32المادةحكامألطبقافطرالألوالتقدیري صل المفحالتصریعنالناتج األساسھوالمنقولةاألموالتقدیرساسأنإ: 2مكرر281المادة
.التسجیل
281المنصوص علیھا في المادة المشتركة اللجنة الوزاریةمنلتمسیمالك الخاضعة للضریبة، األفي حالة وجود اعتراض على تقدیر : 3مكرر281المادة 
(2).ابرأیھإلدالء امكرر،

الخامسالقسم
للحسمالقابلةالدیون

.الضریبةساسألتحدیدللضریبةالخاضعینأمالكثقلتأالتيالدیونتحسم:4مكرر281المادة
لمبرمة لدى المؤسسات المالیة من أجل البناء أو للحصول تكون قابلة للحسم فیما یتعلق باألمالك العقاریة، على الخصوص القروض ا:5مكرر281المادة 

ضافتمالك العقاریة، في حدود مبلغ یساوي رأس المال الباقي الواجب دفعھ في أول ینایر من سنة الخضوع للضریبة،على تلك األ
.خالتاریھذالىإالساریةوالفوائدتدفعلموالتيالمستحقةالفوائدلیھإ

.التسجیلقانونمن42المادةفيعلیھاالمنصوصتلكباستثناءالعقاريالرھندیونللحسمقابلةایضأتكونذلك،إلىإضافة
الملبنقلوالمتعلقةالتسجیلقانونمن46الى36منالموادفيالمذكورةالدیونللحسمالقابلةالدیونتكونمنقولة،المالكلألبالنسبة: 6مكرر281المادة

.الوفاةطریقعنكیة
(3).ثروةالعلىالضریبةعنوانبیكتتبالذيالتصریحفيوتفصلقانوناللحسمالقابلةالدیونتثبتأنیجب: 7مكرر281المادة

السادسالقسم
الضریبةحساب

(4).حسب السلم التصاعدي األتيالثروةعلىالضریبةنسبةتحدد:8مكرر281المادة

(%)النسبةاربالدینللضریبةالخاضعةاألمالكمنالصافیةالقیمةقسط
0 %دج100.000.000عنیقل
0,15 %دج150.000.000إلى100.000.000من
0,25 %دج250.000.000إلى 150.000.001من
0,35 %دج350.000.000إلى 250.000.001من
0,5 %دج450.000.000إلى350.000.001من
1 %دج450.000.000یفوق ما

ھذهخصم،الثروةعلىللضریبةمعادلةضریبةدفعواالذینالجزائر،خارجالموجودةلألمالكبالنظربالضریبة،للمدینینیمكن: 9مكرر281المادة 
(5).مالكمن تلك الواجبة الدفع في الجزائر بالنسبة لنفس األالضریبة

السابعلقسما
بالضریبةننیالمدیلتزاماتإ

سنوات،(4)أربعكلیكتتبواالقانون، أنھذامن472المادةمن2و1النقطتینفيبالضریبة المذكورینالمدینینعلىیجب:10مكرر281المادة
.سكناھممقرعھایتبالتيللضرائبالجواريالمركزأوالضرائبمفتشیةلدىبأمالكھمتصریحاكحد أقصى،مارس13بحلول

(6).2020سنةسبتمبر30قبل2020سنةبعنوانالتصریح المذكوراكتتابیتمأنیجباالستثناء،سبیلعلى

(7).ملغاة: 11مكرر281المادة

.الوفاةتاریخمنبتداءإشھرأستةلىإالسابقةالمادةفيعلیھالمنصوصالتصریحتاریخیؤخربالضریبة،المدینوفاةحالةفي: 12مكرر281المادة

. 2015ت لسنة .م.من ق22و 2000م لسنة .من ق3معدلة بموجب المادتین : مكرر  281المادة (1)
.2015ت لسنة .م.من ق22معدلة بموجب المادة : 3مكرر 281المادة (2)
.2020ت لسنة .م.من ق13معدلة بموجب المادة : 7مكرر281المادة (3)
. ت.م.من ق13و2020م لسنة .من ق26و 2015لسنة . ت.م.من ق22و 2013لسنة . م.من ق5و2006لسنة . م.من ق14و 2003م لسنة .من ق26المواد بموجبمعدلة:8مكرر281المادة(4)
. 2020لسنة
.2020ت لسنة .م.من ق13بموجب المادة ومعدلة 1993لسنة . م.من ق31محدثة بموجب المادة : 9مكرر 281المادة (5)
. .2020ت لسنة .م.من ق13و2020م لسنة  .من ق26و 1996لسنة . م.من ق25المادتین بموجبو معدلة1993لسنة . م.من ق31محدثة بموجب المادة : 10مكرر281المادة(6)
.2020ت لسنة .م.من ق13وملغاة بموجب المادة1995لسنة من ق م21معدلة بموجب المادة :11مكرر 281المادة (7)
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أو،وظائفھمیمارسونالذین الدولةأعوان وكذابھا،جبائيمقرلدیھمیكونأندونبالجزائرأمالكایملكونالذینلألشخاصیمكن: 13مكرر281المادة
ممثال إلیھم،الموجھالطلباستالمتاریخمنإبتداءیوما60مدةفيلتعیین،الجبائیةاإلدارةقبلمنیستدعواأنأجنبي،بلدفيبمھامالمكلفین

.الضریبیةوالمنازعاتوالتحصیلبالوعاءالمتعلقةوماتالمعلباستالممرخصالجزائرفيلھم
الثامنالقسم

العقوبات
.تلقائيضریبيإخضاعإلىیؤديالثروةعلىالمتعلق بالضریبةالتصریحاكتتابعدمإنّ :14مكرر281المادة

.األولاإلعذارتبلیغتاریخابتداء منیوماالثالثینفيوضعیتھبالضریبةالمكلفلم یسوّ ذاإإالّ التلقائيالضریبياإلخضاعإجراءاتتطبقال
فیھمبالغاطابعاتكتسيالتيالمعیشيالمستوىعناصرحسبالضریبةبفرضاإلدارةتقوم،274المادةمن3النقطةفيإلیھمالمشارلألشخاصبالنسبة
فيعلیھالمنصوصاإلجراء تطبیقھ مع مراعاة  المرادالضریبياإلخضاعتبلیغبعد،)دج(10.000.000ردینامالیینعشرةقیمتھاتتجاوزوالتي
.الجبائیةاإلجراءاتقانونمن19المادة

(1).تقییمھتمالذياألساسعلى10%لبتطبیق معدالمستحقةقوالحقتحسب

التاسعالقسم
مختلفةحكامأ

والتقادموالمنازعاتوالتحصیلالمتعلقة بھا، لقواعد المراقبة والعقوباتالخاصةمع مراعاة األحكامالثروة،علىالضریبةتخضع:15مكرر281المادة
(2).المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبفي مجالالمطبقة

:أتيیكماالثروة علىالضریبةتوزیعیتم: 282المادة
الدولة؛، لمیزانیة70%-
(3).البلدیاتمیزانیات ، ل30%-

(4)الباب الثاني

الضریبة الجزافیة الوحیدة
القسم األول
أحكام عامة

(5).المھنيتؤسس ضریبة جزافیة وحیدة تغطي الضریبة على الدخل اإلجمالي، الرسم على القیمة المضافة  و الرسم على النشاط: مكرر282المادة

القسم الثاني
مجال تطبیق الضریبة

صناعیانشاطاتمارسالتيالمھنيذات الطابعالمدنیةوالشركاتالطبیعیوناألشخاصالوحیدة،الجزافیةالضریبةلنظامیخضع:1مكرر282المادة 
دینارملیونعشرخمسةالسنویةالمھنیةإیراداتھاأوالسنويعمالھاأرقمیتجاوزالالتقلیدیة التيوالصناعاتالحرفیةالتعاونیاتوكذاوتجاریا وحرفیا،

.الحقیقيالربححسبالضریبةفرضنظاماختارتالتيعدا تلكدج ما(15.000.000)
:الحاليالضریبياإلخضاعنظاممنیستثنى

األراضي،وتقسیمالعقاریةالترقیةأنشطة.1
حالھا،علىالبیععادةإلالموجھةوالبضائعالسلعاستیرادأنشطة.2
القانون،ھذامن224المادة فيعلیھاالمنصوصألحكام لطبقالجملة،بالبیعشروطالممارسةحسبحالھا،علىالبیعإعادة–شراءأنشطة.3
الوكالء،طرفمنالممارسةاألنشطة.4
الطبیة،یلالتحالمخابروكذاالخاصة،الصحیةوالمؤسساتالعیاداتطرفمنالممارسةاألنشطة.5
المصنفة،والفندقةاإلطعامأنشطة.6
والبالتین،الذھبمنالمصنوعاتوتجاروصانعيالنفیسة،المعادنرسكلةوإعادةتكریربعملیاتالقائمون.7
.والبناءوالريالعمومیةاألشغال.8

علیھالمنصوصاألعمالرقمسقفتجاوزخاللھاتمالتيألولىاالسنةعنوانبالمستحقةبةالضریتحدیدأجلمنمطبقاالوحیدةالجزافیةالضریبةنظامیبقى
.التجاوزاتلھذهتبعاالضریبةھذهتحدیدویتم.النظاملھذابالنسبة
(6).الموالیةللسنةبالنسبةكذلكللتطبیققابالالنظامھذاویظل

القسم الثالث
تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة

من األولىالمادةفيعلیھالمنصوصالتصریحاكتتبواالذینالوحیدة،الجزافیةللضریبةالخاضعینبالضریبةالمكلفینلىعیجب::2مكرر 282المادة 
من365المادةفيعلیھاالمنصوصالدوریةحسبالجبائیةلإلدارةتسدیدھاوإعادةالمستحقةة الضریبحسابفيیشرعواأن،ةالجبائیاإلجراءاتنوقان
.ونالقانھذا

.2020ت لسنة .م.من ق13و2020م لسنة .من ق26المادتین بموجبو معدلة1993لسنة . م.من ق31محدثة بموجب المادة : 14مكرر281المادة(1)
.2020م ت لسنة .من ق13المادة  بموجبمعدلة: 15مكرر 281لمادة ا(2)
2020ت لسنة .م.من ق13و2020م لسنة .من ق26المادتین  بموجبو معدلة1993لسنة . م.من ق31محدثة بموجب المادة : 282المادة(3)
.2020لسنة . م.من ق10و 9و2019لسنة . م.من ق10و 2015لسنة . م.من ق13الموادو معدلة بموجب 2007لسنة. م.من ق2محدث بموجب المادة : الباب الثاني (4)
.2020م لسنة  .من ق8و 2015لسنة . م.من ق13اد تین  و معدلة بموجب الم2007لسنة . م.من ق2محدثة بموجب المادة : مكرر282المادة (5)
م لسنة  .من ق8و 2015لسنة . م.من ق13و2011ت لسنة .م.من ق3و 2011م لسنة  .من ق16و 2010م لسنة .من ق14و 2008لسنة .  ت.م.من ق12و 9معدلة بموجب المواد : 1مكرر282المادة (6)

. 2020ت لسنة .م.من ق14و2020
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.فعلیاالمحققاألعمالرقمیتضمننھائیاتصریحا1+نالسنةمناألكثر،علىجانفي،20بحلولیكتتبواأنالمعنیینبالضریبةالمكلفینعلىیتعـّین
التكمیلیةالضریبةسددیأنعلیھبالضریبةالمكلففإنالمؤقت،التصریحبعنوانبھالمصرحاألعمالرقمالمحققاألعمالرقمتجاوزإذاماحالةفي

.النھائيالتصریحباكتتابیقومعندماالموافقة
بھالمصرحاألعمالورقمالمحققاألعمالرقمبینالفارقفإن،دج ) 15.000.000(دینارملیونعشرخمسةعتبةالمحققاألعمالرقمیتعدىعندما

.الموافقةبالمعدالتالوحیدةالجزافیةللضریبةیخضع
فيھ علیالمنصوصاإلجراءوفقالمحددةاألسسعلىالتصحیحاتإجراءكنھمفیمكتمل،غیرتصریحعنتكشفعناصرالجبائیةاإلدارةوزتحعندما
ئیةالجباالعقوباتیقطبتمعضریبيجدولطریقعنالوحیدةالجزافیةالضریبةبعنوانالتقویماتإجراءویتم.الجبائیةاإلجراءاتقانونمن19المادة 

.المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانونمن10مكرر282المادةفيعلیھاالمنصوصالمكتملغیربالتصریحالمتعلقة
.النھائيالتصریحاكتتابأجلانقضاءبعدإالّ التقویمھذایتمأنیمكنال

الحدتجاوزفیھاتمالتيلتلكالموالیةالسنةاختتامعندیدة،حالوجزافیةالةللضریبالخضوعسقفیتعدىأعمالرقمحققواالذینبالضریبةالمكلفونأما
.الحقیقيالربحنظامإلىتحویلھمفیتمأعاله،المذكور

لیةالماالسنواتبعنوانالمحققاألعمالرقممبلغكانمھمااألخیرلھذاخاضعینالحقیقيالربحنظامإلىالمحولونبالضریبةالمكلفونیبقىأنیجب
(1).الالحقة

ومتاجرودكاكینوعندما یقوم مكلف بالضریبة باستغالل في آن واحد و في نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة، عدة مؤسسات: 3مكرر 282المادة 
(2).تعتبر كل واحدة منھا بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغایرة و تكون في كل الحاالت خاضعة للضریبة. ورشات

ابعالقسم الر
معدالت الضریبة

:یحدد معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة، كما یأتي: 4مكرر282المادة 
بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبیع السلع؛،5%-
(3).، بالنسبة لألنشطة األخرى12%-

مناألخرىالفئاتإزاءوضعیتھمتمھما كانالطبیعیین،األشخاصفإنّ ،4مكرر282إلىمكرر282الموادألحكاماستثناء:أ4مكرر282المادة
المصدرمنالقتطاعیخضعونالشبكة،علىالمباشرالبیعإلىباللجوءأورقمیةعبر منصاتوالخدماتالسلعتوزیعدائرةإطارفيینشطونالذینالمداخیل،

منالحالة،حسبھذا االقتطاع،ویطبق.الرسومكلاحتسابمعالفاتورةمبلغعلىیطبقالوحیدة،الجزافیةالضریبةبعنوان%5الضریبة بمعدلمنمحرر
.البیعإعادة/مجال الشراءفيتنشطالتيالمؤسساتطرفمنأووالخدماتالسلعإنتاجمؤسساتطرف

یحققونوالذینالجبائیةارةاإلدلدىاآلنلحدالمسجلینغیرلألشخاصبالنسبةالمصدرمناالقتطاعھذاتطبقأنأعاله،المذكورةالمؤسساتعلىیجبكما
.البیعإعادة/الشراءالناشطة فيالمؤسساتأووالخدماتللسلعإنتاجعملیات

.األكثرعلىالفوترة،یليالذيالشھرمنالعشرینفيالمؤسساتطرفمناالقتطاعھذاصبإعادةتتم
(4).بالضریبةالمكلفینمنالفئةھذهعلى3مكرر282المادةأحكامتطبقال

القسم الخامس
توزیع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة

:ي أتیوزع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة كما ی:5مكرر 282المادة 
؛%49: میزانیة الدولة-
؛%0,5: غرف التجارة و الصناعة-
؛%0,01: التقلیدیةللصناعةالوطنیةالغرفة-
؛%0,24:والمھنالتقلیدیةالصناعةغرف-
؛%40,25:البلدیات-
؛%5: الوالیة-
(5).%5:الصندوق المشترك للجماعات المحلیة-

لفائدةالمصدر،مناقتطاعشكلعلىالوحیدة المقتطعالجزافیةالضریبةناتجصبیعادأعاله،أ4مكرر282المادةألحكامطبقا:أ5مكرر282المادة
(6).الدولةمیزانیة

:تعفى من الضریبة الجزافیة الوحیدة : 6مكرر 282المادة 
المؤسسات التابعة لجمعیات األشخاص المعوقین المعتمدة و كذا المصالح الملحقة بھا؛-
مبالغ اإلیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة ؛-

..2020ت لسنة .م.من ق14وو2020م لسنة  .من ق8و 2017لسنة . م.من ق13و 2015ت لسنة .م.من ق23معدلة بموجب المواد : 2مكرر 282المادة (1)
.2020م لسنة  .من ق8و 2015لسنة . م.من ق13و2013م لسنة .من ق3و  2010م لسنة  .من ق14و 2008ت لسنة  .م.من ق12معدلة بموجب المواد: 3مكرر282المادة (2)
.2015لسنة . م.من ق13و.2012م لسنة .من ق12و 2008ت لسنة .م.من ق10معدلة بموجب المواد   : 4مكرر282المادة (3)
. 2019م لسنة .من ق10محدثة  بموجب المادة : أ4مكرر282المادة (4)
.2015لسنة . م.من ق13و 2009ت لسنة .م.من ق12و 2009لسنة . م.من ق19و 2008ت لسنة .م.من ق11د معدلة بموجب الموا: 5مكرر282المادة (5)
.2019من ق م لسنة 10محدثة  بموجب المادة : أ 5مكرر 282المادة (6)
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.الشروط الذي تحدد بنوده عن طریق التنظیمالحرفیون التقلیدیون وكذا األشخاص الذین یمارسون نشاطا حرفیا فنیا و المقیدین في دفتر -

الصندوق الوطني لدعم تشغیل "تستفید األنشطة التي یمارسھا الشباب ذوو المشاریع االستثماریة أو األنشطة أو المشاریع،  المؤھلون لالستفادة من دعم 
) 3(من إعفاء كامل من الضریبة الجزافیة الوحیدة لمدة ثالث "لبطالةاعنالوطني للتأمینالصندوق"أو"القرض المصغرلدعمالوكالة الوطنیة"أو"الشباب

.سنوات ابتداء من تاریخ استغاللھا

.ترقیتھا تحدد قائمتھا عن طریق التنظیممناطق یرادفي، عندما تتواجد ھذه األنشطة االستغاللتاریخمنسنوات ابتداء) 06(ست إلىتمدد ھذه المدة
.مستخدمین على األقل، لمدة غیر محدودة) 03(، عندما یتعھد المستثمرون بتوظیف ثالثة )02(تمدد ھذه المدة بسنتین 

.ھایترتب على عدم احترام االلتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة، سحب االعتماد واسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسدید

(1).المماثلةوالرسومالضرائب المباشرةونقانمنمكرر365المادةبموجبعلیھللضریبة المنصوصاألدنىالحدلدفعخاضعینیبقونأنھمغیر

قسم سابع 

(2)الزیادات و الغرامات الجبائیة

في المادة األولى من قانون اإلجراءات االمنصوص علیھات تطبق زیادة على مساھمة المكلف بالضریبة الذي لم یقم باكتتاب التصریح:7مكرر 282المادة 
(3):اآلتیةبعد انقضاء اآلجال المحددة، حسب الحالة، بالزیادات نون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قا2مكرر 282والمادة الجبائیة،

10-، ؛)01(إذا لم یتجاوز التأخر عن التصریح مدة شھر واحد

20- ، 01(إذا تجاوز التأخرعن التصریح مدة شھر.(

:غرامةدفعفیترتب عنھدفع،عملیةإلىالیؤديعندما2مكرر282المادةفي علیھالمنصوصالنھائيللتصریحالمتأخراإلیداعإن

؛)1(واحدشھرمدةالتصریحعنالتأخریتجاوزلمدح إذا2500-

؛)2(شھرینیتعدىأندون)  1(شھرمدةالتصریحعنالتأخرتجاوزإذادج5.000-

(4).)2(شھرینمدةالتصریحعنالتأخرتجاوزدج  إذا10.000-

الذي لم یكتتب التصریح بالضریبةأعاله، فإن المكلف 7مكرر 282المنصوص علیھ في المادة الواحد)01(الشھر بانقضاء أجل :8مكرر 282المادة 
ذلك بعد تبلیغھ، عن طریق و25المنصوص علیھ في المادة األولى من قانون اإلجراءات الجبائیة، یتم إخضاعھ إجباریا  للضریبة، مع تطبیق زیادة بنسبة 

(5).یوما) 30(رسالة موصى علیھا مع إشعار باالستالم، بوجوب تقدیم تصریحھ في أجل ثالثین  

.20یوما المذكور أعاله، تخفض الزیادة إلى ) 30(غیرأنھ، إذا تم تقدیم التصریح في أجل الثالثین 

التدلیس و التي تكون محل تسویة من طرف اإلدارة، تكون عرضة لتطبیق العقوبات المقررة إن التصریحات التي یشوبھا النقص أو :9مكرر 282المادة 
.من ھذا القانون193في المادة 

عشرة آالف ھایترتب عن عدم مسك الدفاتر المنصوص علیھ في المادة األولى من قانون اإلجراءات الجبائیة، تطبیق غرامة قدر:10مكرر 282المادة 
).دج10.000(دینار 

.2020ت لسنة .م.من ق14و2020م لسنة  .ن قم8و 2015لسنة . م.من ق14و2008ت لسنة  .م.من ق13د معدلة بموجب الموا: 6مكرر282المادة (1)
2020لسنة. م. قمن9المادةبموجبمحدث: الزیادات و الغرامات الجبائیة: القسم السابع (2)
.2020لسنة. م. قمن10المادة بموجبمحدثة: 10مكرر 282إلى 7مكرر 282المواد من(3)
.2020لسنة . ت.م.من ق15معدلة بموجب المادة : 7مكرر 282المادة (4)
.2020ت لسنة .م.من ق16معدلة بموجب المادة 8مكرر 282المادة (5)
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الرابعالجزء
اجاتجإحت-الضرائبسجالت-مختلفةأحكام
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األولابـــــلبا
ةعامأحكام
األولالقسم

المغفلةالحقوقعلىالضریبةفرض
(1). ملغاة: 283المادة

المتعلقةاألحكامذلكأقرتكماضافیة،إحقوقاأوالحقوقفيتزیادااالقتضاء،دعن،288المادةبموجبالمؤسسةالضرائبلتتحم: 284المادة
.تعنیھاالتيبالضریبة

يالثانالقسم
لھااألساسیینوالمستأجرینالعقاریةاألمالكأصحابتصریح

ین للعقارات المبنیة المخصصة بكاملھا أو جزء منھا یاساألسعداد سجالت الضرائب المباشرة، یتعین على أصحاب األمالك والمستأجرین إقصد : 285المادة 
:تقدیمھبین التصریح یومیو. ینایر31ب المباشرة للبلدیة التي توجد بھا العقارات، تصریحا قبل ئلى رئیس مفتشیة الضراإیجار، أن یقدموا إلل
؛التكالیفومبلغالسابقةالسنةخاللواحد،كلدفعھاالتيالكراءأجورمبلغوكذالھم،المؤجرةالمحالتوحجممستأجرلكلالعادیینسمواإلاللقب-

؛حجمھاوكذاللمحالتمجانیةبصفةشاغللكلالعادیینسمواإلاللقب-
؛نفسھالمصرحیشغلھاالتيالمحالتحجم-
.الشاغرةالمحالتحجم-

.192المادةفيالمقررةالزیادةتطبیقمعتلقائیا،أعالهالمحدداألجلضمنتصریحھ،یقدملمالذيبالضریبة،المكلفخضاعإیتم
.193المادةفيالمقررةالزیاداتتطبیقةلالمغفالحقوقعلىیترتبالتصریح،فينقصلةحافي

الثالثالقسم
التبرعاتجمععملیاتتنظمالتيالجمعیاتعلىالواقعةالدمغلزامیةإ

بض لى قاإتلزم الجمعیات المشكلة، طبقا للقانون المتعلق بالجمعیات، التي تنظم عملیات جمع التبرعات والمرخص لھا بذلك قانونا بتقدیم، :286المادة 
.الضرائب المختلفة للدائرة المعنیة، دفاتر الوصول المستعملة في ھذه العملیات من أجل دمغھا

.دج5.000اقدرھجبائیةغرامةدفعلتزام،اإلھذابإخاللكلعلىیترتب

الرابعالقسم
شھاراإلإجراءـالمھنيالسر

(2).لغاةم: 092إلى 287من ادوالم

1جمالي والضریبة على أرباح الشركات وكذا الرسم على النشاط المھني المنصوص علیھم في المواد الدخل اإلعلى ضریبةالبخصوص : 291لمادة ا
، 2-328لضریبي، وفق الشروط المقررة في المادة ، یرخص للمكلفین بالضریبة الحصول على مستخرجات السجل ا230و217و135و

(3).فقطالخاصةاشتراكاتھمحدودفي

المشارالضرائببخصوصلھمیوجھونھاأوبالضریبةالمكلفینمعدارةاإلأعوانھایتبادلمعلومةأورأيكلمغلقرفظفيتبلیغیجب: 292المادة
.أعاله291المادةفيلیھاإ

.مراسلةباللھمالمرخصفینظالموبینالمتبادلةالمماثلةوالرسومالمباشرةبالضرائبالمتعلقةالمصلحةمراسالتبریديعفاءإبتنقلأنیمكن
.قانونبموجبتحددأوبضروریتھاالمعترفعفاءإلباالخاصةوالنسبالبریدیةعفاءاتاإلتمنح

تودع قائمة المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على الدخل والرسوم المباشرة المحلیة من قبل مدیر الضرائب للوالیة، بمقر المجالس : 293المادة 
ھا الضرائب وتوضع ھذه القائمة تحت تصرف جمیع المكلفین بالضریبة التابعین فیداریة التي تعد عبیة البلدیة والوحدات اإلالش

.لصاقھاإبتأمرأندارةلإلویمكن. داریةاإلللوحدة
قامة، أو مؤسسات، أو استغالالت، أن یطلبوا حین اكتتاب تصریحھم بتبلیغ إلى مقر المجلس إیمكن للمكلفین بالضریبة الذین یتوفرون على عدة محالت 

.ستغالالتاإلقامة ھذه أو المؤسسات أو داریة التي تتبع لھا محالت اإلالشعبي البلدي التابع للوحدة اإل
جمالي جمالي الصافي ورقم األعمال الخاضع للضریبة، والمبلغ اإلسم المكلف بالضریبة، وعنوانھ ووضعھ العائلي، وكذا مبلغ الدخل اإلإویذكر في كل قائمة، 

عني باألمر، یذكر فیھا لكل مكلف بالضریبة م،وعالوة على ذلك. نفة الذكرشتراك الواجب دفعھ، بصدد الضریبة والرسوم اآللإل
.منازعةإثرعلىأوتلقائیالھالممنوحةللتخفیضاتالسنويالمبلغ

.القوائمھذهبخصوص،300المادةفيعلیھاالمنصوصللطعن،البلدیةاللجنةتبدیھاالتيواآلراءالمالحظاتسنةكلفيالضرائب،مفتشویستجمع

.303المادةفيعلیھاالمنصوصالجزائیةالعقوباتتطبیقالقوائم،لھذهجزئيأوكلينشرأيعنویترتب

).ھذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبائیةتنقل (2002من ق م لسنة 200ملغاة بموجب المادة :283المادة (1)
).الجبائیةاالجراءاتقانونإلىاالحكامھذهتنقل(2002لسنة. م. قمن200المادةبموجبملغاة: 290إلى 287المواد من(2)
2011من ق م لسنة 17معدلة بموجب المادة : 291المادة (3)



69

الخامسالقسم
أخرىأحكام

.ستغاللواإلالتسییرنفقاتوكذاالقانون،ھذاموضوعوالرسوم،الضرائبقرارإبالمتعلقةةالتنفیذیالتفاصیلكلالقانونیحدد: 294المادة
بھا،المعمولجراءاتلإلوفقافیھا،ویبت فیھایحققواحتجاجاتاإلوتقدموتحصل، ،197المادة فيلیھاإالمشارالرسومتقرر: 295المادة

.المباشرةالضرائبمجالفي
المھني،النشاطعلىبالرسمالخاصةتلكماعداوالبلدیات،الوالیاتتصرفتحتالموضوعةللرسومالنموذجیةالجداولتعد: 296المادة

.باألمرالمعنیةالبلدیةالشعبیةالمجالسبمساعدةالمباشرةالضرائبفتتشممن
.الداخلیةووزیربالمالیةالمكلفیرالوزبینمشتركبقرارالمادة،ھذهتطبیقكیفیاتتحدد

، وكذا 295لیھا في المادة إحدى الضرائب المشار إقرار أساس أحد الرسوم أو إغفاالت الكلیة أو الجزئیة الملحوظة في یمكن أن تصحح اإل: 297المادة 
.2- 326نقضاء األجل المنصوص علیھ في المادة إاألخطاء المرتكبة في تطبیق التعریفات، الى غایة 

قرارإبالخاصةالتنفیذیةالتفاصیلوكذاللضریبةالخاضعةالمادةثباتإنمطخاصة،تعلیماتبمقتضىدیحد: 298المادة
.المحلیةالجماعاتلحسابالمحصلةالمباشرة،الضرائبأساس
الجزائر،فيالعملبھالجاريالتشریعفيعلیھاالمنصوص تلكھيالجزائر،خارجالمحققةالمداخیلعلىللتطبیقالقابلةالمعدالتإن: 299المادة

.الدولیةالجبائیةتفاقیاتاإلفيالواردةاألحكامعداما
السادسالقسم

المضافةالقیمةعلىوالرسمالمباشرةالضرائبلجان
األولالفرعيالقسم
للطعنالدائرةلجنة

المضافةالقیمةعلىوالرسمالمباشرةالضرائبفي
(1).ملغاة : 300المادة

الثانيالفرعيالقسم
المضافةالقیمةعلىوالرسمالمباشرةالضرائبفيللطعنالوالئیةاللجنة

.غاةلم: 301المادة
الثالثالفرعيالقسم

المضافةالقیمةعلىوالرسمالمباشرةالضرائبفيللطعنالمركزیةاللجنة
.ملغاة: 302المادة

السابعالقسم
الجنحیةوالعقوباتیةالجبائالغرامات

وعاءقرارإفيتدلیسیةإلى أعمالاللجوءبالتملصحاولأوتملصمنكلیعاقبفضال عن العقوبات الجبائیة المطبقة،-)303:1المادة
:یأتيبماجزئیا،أوكلیاأوتصفیتھ،لھ،خاضعرسمأوحقأوضریبةيأ
؛جد000.100امنھالمتملصالحقوقمبلغیفوقالعندماج،د000.100إلىجد000.50منلیةماغرامة-

مبلغ الحقوق یفوقعندمابإحدى ھاتین العقوبتین،أودج،000.500إلى جد100.000منمالیةوغرامةأشھر)06(ستة إلى) 20(شھرینمنالحبس-
دج؛1.000.000یتجاوزوال ج،د000.100المتملص منھا

مبلغ الحقوق یفوقاعندمبإحدى ھاتین العقوبتین، أودج000.000.2إلىدج000.500منمالیةوغرامة)02(سنتینإلىأشھر ) 60(ستةمنالحبس-
دج؛000.000.5یتجاوزالوج،د000.000.1المتملص منھا

عندما یفوق  مبلغ بإحدى ھاتین العقوبتین،أو جد000.000.5إلىجد000.000.2منمالیةوغرامةسنوات)05(خمسإلى)20(سنتینمنالحبس-
؛جد1.000.000یتجاوزوالج،د000.000.5الحقوق المتملص منھا

بإحدى ھاتین أو جد000.000.10إلىجد000.000.5منمالیةوغرامةسنوات) 01(عشرإلىسنوات)05(خمسمنالحبس-
(2).جد000.000.10ھامنالمتملصالحقوق مبلغیفوقعندماالعقوبتین، 

.أدناه306المادةأحكاممراعاةمعأنفسھم،المخالفاتھذهمرتكبيعلىالمطبقةالعقوباتنفسمخالفاتالمرتكبيشركاءعلىتطبق-)2
مرتكبيشركاءعلىیطبقالعقوبات،قانونمن2-42المادةبموجبالمحددوالجنحالجرائممرتكبيشركاءتعریفإن

:األشخاص،كشركاءالخصوصعلىویعتبر. السابقةالفقرةفيملیھإالمشارالمخالفات
؛الخارجفيقسائمتحصیلأوالمنقولةالقیمفيتجارلإلقانونیةغیربصفةیتدخلونالذین-
؛الغیریملكھاقسائمباسمھمقبضواالذین-
واء أكانت جبائیة أم جزائیة، المنصوص علیھا بخصوص المخالفات مضاعفة العقوبات، س،إن العود في أجل خمس سنوات تنتج عنھ بحكم القانون-)3

.)الخ.... المنع من ممارسة المھنة والعزل من الوظیفة وغلق المؤسسة (ىخالل بالعقوبات الخاصة المنصوص علیھا في نصوص أخراألولیة، وذلك دون اإل

.المقطعھذافيعلیھاالمنصوصالحاالتجمیعفيوذلك، أدناه6المقطعفي المحددةالشروطضمنبھما،یؤمرونشرهمالحكعالنإلصقنإ

.2007م لسنة . من ق23ملغاة بموجب المادة : 302إلى  300المواد من(1)
. 2012م لسنة .من ق13و 2003من ق م لسنة 28معدلة بموجب المادتین : 303المادة (2)
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.الجبائیةمادةالفيعلیھاالمنصوصالعقوباتعلىالعقوباتقانونمن53المادةأحكاماألحوال،منحالأيفيتطبقال-)4

.أدناه6والمقطعأعاله3المقطعمنالثانیةالفقرةفيعلیھاالمنصوصالعقوباتباستثناءالجزائیة،العقوباتیخصفیماتطبیقھاویمكن

.نوعھاكانمھمایة،ئالجبامادةالفيالمخالفاتقمعأجلمنعلیھا،المنصوصالعقوباتتجمع-)5

.علیھالمحكومنفقةعلىوالكلتحددھاالتياألماكنفيھوبتعلیقتعینھاالتيالجرائدفيباختصارأوبتمامھالحكمبنشرتأمرأنللمحكمةیمكن-)6

.حقھمفيالصادرةالمالیةالعقوباتبالتضامن،یدفعواأنینبغيالمخالفةلنفسعلیھمالمحكوموالشركاتاألشخاصنإ-)7

.البدنيكراهباإلالمتعلقةالجزائیة،اإلجراءاتقانونمنیلیھاوما597المادةحكامأتطبیقو كلما اقتضت الحاجة لذلك، المالیة،العقوباتعنینتج-)8

ین  ا للمقطع ا، إم ات تطبیق ذه العقوب در ھ دما تص اله، وإ2و1عن ادتین أع ا للم ا303و134م ذا الق ن ھ تم تنون، م ا ق اإلیطبی دني، فیم راه الب ك
.ن وعاؤھا قد سبب المالحقات والزیادات والغرامات الجبائیة التي عاقبت المخالفاتیخص تحصیل الضرائب التي یكو

.أعالهلیھاإالمشارالجبائیةوالدیونالجزائیةالعقوباتبرسمالمستحقةالمبالغمجموعیخصفیماالبدنيكراهاإلمدةیحددالحكمقرارأوالحكمنإ

وبالعقوباتالمستحقة الحبسبعقوباتالحكمیصدر،الخاصللقانونتابعآخرمعنويشخصوأشركةقبلمنالمخالفةترتكبعندما-)9
.للمجموعةالقانونیینأوالشرعیینممثلینالأوالمتصرفینضدالملحقة

لخالاإلندوالمعنويالشخصوضد،القانونیینأوالشرعین الممثلینأو المتصرفینضد في نفس الوقتالمستحقةالجزائیةبالغراماتالحكمویصدر
.تطبیقھاعلىالمنصوصالجبائیةبالغراماتاألخیر،ھذایخصفیما

بغرامةیعاقببمھامھم،القیامالضرائب،تشریعمخالفاتلمعاینةالمؤھلیناألعوانعلىیتعذربحیثكانتطریقةبأيیتصرفشخصكل: 304المادة
.دج000.30لىإ000.10منتبلغجبائیة

.تأكد خالل المعاینة أن المحل مغلق ألسباب تھدف إلى منع المصالح الجبائیة من إجراء الرقابةدج عندما یتم ال50.000تحدد ھذه الغرامة بـ

.مرات ) 3(في حالة إجراء معاینتین متتالیتین ، یضاعف مبلغ الغرامة بثالث 

.التدلیسأھمیةتقدیرتسنىكلماوذلكالعمل،بھاالجاريالنصوصفيالواردةاألخرىالعقوباتتطبیقعنمستقلةالغرامةتكون ھذه

.أشھر) 6(ستةالىأیام) 6(ستةمنمدتھاحبسبعقوبةذلكعنفضالتقضيأنللمحكمةیجوزالعود،حالةوفي

المنصوصي الوطنقتصاداإلسیربحسنخالللإلالقامعةالعقوباتتطبق،الضریبةأساسقرارإعلىجماعياعتراضحصلوإذا
.العقوباتقانونمن418المادةفياعلیھ

امن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وفق303ائیة المنصوص علیھا في المادة ت من أجل تطبیق العقوبات الجزتابعاتباشر الم: 305المادة 
(*).ات الجبائیةمن قانون اإلجراء104لشروط المنصوص علیھا في المادة ل

أو خبیر وبصفة أعم من قبل كل عمالأعداد أو استعمال وثائق أو معلومات یثبت عدم صحتھا، من قبل وكیل إیعاقب على المشاركة في )1: 306المادة 
:شخص أو شركة تتمثل مھنتھا في مسك السجالت الحسابیة أو في المساعدة على مسكھا لعدة زبائن، بغرامة جبائیة قدرھا 

؛علیھالمثبتةاألولىالمخالفةعن،دج000.1-

؛الثانیةالمخالفةعن،دج000.2-

جدیدة دون أن یستوجب ذلك التمییز فیما إذا ارتكبت لى مبلغ الغرامة عن كل مخالفةإدج 1.000ضافة إھكذا دوالیك بوعن المخالفة الثالثة ،دج3.000-
.عدة مكلفین إما بالتعاقب وإما بالتزامنفات لدى مكلف واحد بالضریبة أو لدىلالمخا

.بالتضامن الغرامةبدفعوزبونھالمخالفمنكلویلزم

ھا من تلك التي یستظھر تیا كانت طبیعأ،عداد حسابات ختامیة، وجرود وحسابات ووثائق غیر صحیحةإعندما یثبت أن المخالفین أعدوا أو ساعدوا على )2
.304بات المنصوص علیھا في المادة أن یعاقبوا بالعقو؛یمكن فضال عن ذلك؛ائنھمبھا لتحدید أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زب

المنع من ممارسة مھنة وكیل ،قانونا،ینتج عنھ2بھ بمقتضى المقطع ىوفي حالة العود أو تعدد الجنح المثبتة بحكم أو عدة أحكام، فإن الحكم الذي یقض)3
.یغلق المحل،لو مستخدم، وعند االقتضاءعمال أو مستشار جبائي أو خبیر أو محاسب وأ

دانتھم إت وكل مخالفة لمنع ممارسة مھنة وكیل اعمال أو مستشار جبائي أو خبیر أو محاسب ولو بصفة مسیر أو مستخدم المفروض على األشخاص الذین تثب
دید أسس حمن تلك التي یستظھر بھا لتطبیعتھاتیا كانأعداد حسابات ختامیة وجرود وحسابات ووثائق غیر صحیحة إعداد أو المساعدة على باإل

.دج000.3لىإ300منمبلغھاجزائیةبغرامةعلیھایعاقبزبائنھم،علىالمستحقةوالرسومالضرائب

.مدنیاً طرفاً نفسھاؤسستأندارةاإللھذهیجوزالمباشرة،الضرائبإدارةمنشكوىأساسعلىالقضائیة،السلطةقبلمنتحقیقفتححالةفي: 307المادة

عوان المؤھلون الذین یتعرضون لھذا العنف محضرا، وتطبق على مرتكبي ھذه األعمال، لى وسائل العنف، یحرر األإفي حالة اللجوء : 308المادة 
.لعنف على ممارسة الوظائف العمومیةباترضون عالعقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات في شأن األشخاص الذین ی

.2012م لسنة .من ق14و 2008لسنة  . م.من ق13و1998من ق م لسنة 20معدلة بموجب المواد :305المادة (*)
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الثامنالقسم

االطالعحق
:العمومیةاالداراتلدى-أ

(1).ملغاة:311إلى 309منادوالم

:الخاصةالمؤسساتلدى-ب

. ملغاة: 314إلى 312منادوالم

:مشتركةأحكام-ج

.تانملغا: 316و315تینالماد

التاسعالقسم

الضـریبةوعاء
المكلفینزاءإیتمتعونالذینالمباشرة الضرائبيمراقبلقبمن المباشرةالضرائبلمفتشي المسندة الصالحیاتتمارس أنیمكن)1: 317المادة

.المفتشونبھایتمتعالتيالسلطاتبنفسبالضرائب

ة وإدارة التسجیل دارة الضرائب المختلفإالتي سنتھا النصوص الجاري بھا العمل الى موظفي إدارة الضرائب المباشرة و،یمكن أن تمارس الصالحیات-)2
دارات، من قبل الموظفین التابعین للواحدة أواألخرى من ھذه اإل،مالك الدولة والتنظیم العقاري وإدارة الجماركأوالطابع وإدارة 

.اختصاصھحدودوفيالعملبھاالجاريللنصوصوفقاً بالمالیة،المكلفالوزیرمنقراربموجبالمحددةالشروطضمن

یمارسونھمالذینللموظفینمابالضرائبالمكلفینإزاءالسلطاتمنولھمالمھنيالسرمجالفيوخاصةلتزاماتاإللنفسالموظفونھؤالءویخضع
.مھامھم

ة المخالفات في مجال نا، بمعایمیؤھل أعوان إدارة الضرائب، الذین لھم على األقل رتبة مراقب للقیام، وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھ: 318المادة 
.فاتورات الشراء وذلك بواسطة محاضراألسعار وإنعدام إظھار وإنعدام تقدیم 

.باألسعارالخاصةبالمخالفاتالمتعلقةالمحاضرفيالنظرواألسعار،بالمنافسةوالمكلفةمیایإقلالمختصةالمصالحتتولى

الجبائیةدارةاإلفإنالباب،ھذاومنحق،بغیرحصلتجبائیةتكاقتطاعابھاالمرخصالتجاريالربححدودعلىعالوةكشفھایتمالتيتعتبرالزیادات
(2).للضریبةتلقائیاتخضعھا

في حالة التحقیق المتزامن في الرسوم على رقم االعمال أوالرسوم المماثلة أو الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح :319المادة 
الضرائب، وذلك من غیر طلب مسبق من الشركات، تخصم حسب كل حالة، الحقوق البسیطة الناتجة عن التحقیق، من الترفیعات الموقعة على أساس فرض 

.المكلف بالضرائب

:ویجري ھذا الخصم بالكیفیات التالیة 

الضریبة على یخصم المزید في الرسوم على رقم األعمال والرسوم المماثلة، المتعلق بالعملیات المجراة اثناء سنة مالیة معینة، بالنسبة لتأسیس وعاء -)1
.أرباح الشركات، من نتائج ھذه السنة المالیة ذاتھاالدخل اإلجمالي أوالضریبة على 

من ھذه 1في حالة ما إذا تم في وقت الحق، منح تخفیضات أو ارجاعات من مبلغ الرسوم والضرائب التي كانت محل الخصم المشار الیھ في المقطع -)2
لعام، باألرباح أو المداخیل المحققة خالل السنة المالیة الجاریة في تاریخ المادة، تلحق، عند االقتضاء، ھذه التخفیضات أو االرجاعات، ضمن شروط القانون ا

.األمر بالصرف

من ھذه المادة، ضمن نفس الشروط، في حالة التحقیقات المنفصلة في الرسوم على رقم األعمال والرسوم المماثلة أو في 2و1تطبق أحكام المقطعین -)3
.ضرییة على أرباح الشركاتالضریبة على الدخل اإلجمالي أو في ال

م  قبل التحقیق غیر أن الخصم المنصوص علیھ فیما یخص الرسوم على رقم األعمال والرسوم المماثلة ال یتم، اال إذا سبق انھاء التحقیق في أسس ھذه الرسو
.في أساس الضریبة على الدخل اإلجمالي و على أرباح الشركات

یع یقدم بمناسبة مراقبة جبائیة، مالم یرد فیھ أنھ تخول للمكلف بالضریبة االستعانة بمستشار من اختیاره، من أجل یعد باطل كل اقتراح ترف: 320المادة 
.مناقشة ھذا االقتراح أو الرد علیھ

.الجراءاتلكل مكلف بالضریبة أن یستعین أثناء التحقیق في محاسبتھ بمستشار من اختیاره، ویجب أن یشعر بھذا الحق تحت طائلة بطالن ا

.)الجبائیةاالجراءاتقانونإلىاالحكامھذهتنقل(2002لسنة. م.قمن200المادةبموجبملغاة: 316إلى309منالمواد(1)
.1997لسنة. م.قمن33المادةبموجبمعدلة: 318المادة(2)
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.إذا تعذر القیام بالمراقبة الجبائیة بفعل المكلف بالضریبة أو الغیر، یتم فورا تقدیر أسس فرض الضریبة: 321المادة 
بعد إنقضاء اآلجال المحددة في نفس المواد المذكورة، وإنما في 224و151و 99عندما یتم إیداع التصریحات المشار إلیھا في المواد : 322المادة 

، إذا %10إلى 192، على عدم التصریح المنصوص علیھ في المادة %25غضون الشھرین الموالین لتاریخ إنقضاء ھذه اآلجال، تنزل نسبة الزیادة بقدر 
.، عند خالف ذلك%20لم تتعد مدة التأخیر شھرا، وإلى 

ت التي تكتتب من طرف المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من إعفاء جبائي والتصریحا"  الشيء"یترتب على اإلیداع المتأخر للتصریحات التي تحمل عبارة 
:أو الذین یتحصلون على نتائج عاجزة، تطبیق الغرامات اآلتیة

.دج، عندما تكون مدة التأخر شھرا واحدا2.500-
.دج، عندما یتجاوز التأخر شھرا واحدا ویقل عن شھرین5.000-
(1). التأخر شھریندج، عندما یتجاوز 10.000-

.، في غضون اآلجال المحددة في المواد المذكورة224و151و99یجب تقدیم التصریحات المنصوص علیھا في المواد : 323المادة 
قبل األشخاص تحرر جمیع التصریحات على اإلستمارات التي تعدھا وتوفرھا اإلدارة الجبائیة ویجب أن توقع التصریحات من قبل المكلفین بالضرائب أو من

. المؤھلین  قانونا لذلك
ل إلیھ ویشعر المكلف بالضریبة باالستالم بواسطة وصل على الشكل النظامي یلحقھ بتصریحھ، بعدما یكتب علیھ لقبھ وإسمھ وعنوانھ الصحیح، ثم یرس

.الوصل بعد دمغھ بخاتم اإلدارة

الباب الثاني
جداول الضرائب واإلنذارات

القسم األول
جداول وإجراء التحصیلوضع ال

ما لم ینص على أحكام خاصة في ھذا القانون، تجبر المبالغ التي تعتمد لتأسیس وعاء الضرائب والرسوم المماثلة إلى الدینار األدنى، إذا- )324:1المادة 
.دنانیر وإلى العشرة األدنى من الدنانیر، في حالة ما یكون خالف ذلك) 10(لم تصل إلى عشرة 

.لقانون النسب التي تعتمد لحساب الحقوق المستحقة برسم الضرائب المباشرة المحلیةیحدد ا
) 05(تجبر األداءات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى العشرة األقرب من السنتیمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس

واألمر سواء بالنسبة لمبلغ الحقوق الزائدة و الزیادات . سنتیمات) 10(سنتیمات بمثابة عشرة )05(سنتیمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس
.والتنزیالت والتخفیضات

.دنانیر، فإنھ ال یتم تحصیل األداءات المذكورة) 10(وعندما یكون المبلغ اإلجمالي لألداءات المتضمنة في مادة من جدول الضرائب الیتجاوز العشرة 
عاة الحاالت الخاصة المنصوص علیھا في التشریع، تقدر أداءات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حسب ما تكون علیھ الوضعیة في أول مع مرا-)2

.ینایر من سنة فرض الضریبة المعنیة وطبقا للتشریع الجاري بھ العمل في ذلك التاریخ
الجدول، عند االقتضاء، إعتباًرا من أول ینایر من السنة التي تفتتح فیھا السنة المالیة، وھذا ما لم ویسري مفعول التعدیالت التي یدرجھا القانون تحت مادة من 

.ینص القانون على ما یخالف ذلك
(2).ملغاة: 325المادة 

سنوات للقیام بتحصیل جداول )4(، یحدد األجل الممنوح لإلدارة بأربع 327مع مراعاة األحكام الخاصة المنصوص عیلھا في المادة - )326:1المادة 
تبة عن تأسیس الضریبة التي یقتضیھا استدراك ما كان محل سھو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبیق العقوبات الجبائیة المتر

.الضرائب المعنیة
التقادم السالف الذكر، إعتباًرا من الیوم األخیر من السنة التي اختتمت وفیما یخص وعاء الحقوق البسیطة والعقوبات المتناسبة مع ھذه الحقوق، یبدأ أجل 

.أثناءھا الفترة التي تم فیھا فرض الرسوم على المداخیل
.معنیةلمخالفة الوفیما یخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، یبدأ أجل التقادم، إعتباًرا من الیوم األخیر من السنة التي ارتكبت أثناءھا ا

. المعنیةغیر أنھ، ال یجوز، في أي حال من األحوال، أن یقل ھذا األجل عن األجل المتاح لإلدارة لقیامھا بتأسیس الحقوق التي كانت محل المخالفة
تدلیسیة، برفع دعوى قضائیة ، إذا ما قامت اإلدارة، بعد إثباتھا أن المكلف  بالضریبة عمد إلى طرق)2(یمدد أجل التقادم المنصوص علیھ أعاله، بسنتین 

.ضده
یمنح نفس األجل لإلدارة لكي تدرج في التحصیل الجداول اإلضافیة الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة المجموعات المحلیة وبعض -)2

.ریبة برسمھاالمؤسسات، على أن یبتدئ سریان ھذا األجل في ھذه الحالة، إعتباًرا من أول ینایر من السنة التي تفرض الض
ادة  ادة -)1: 327الم ي الم دد ف ل المح الل باألج ان 326دون اإلخ ي مك ریبة أو ف وع الض ي ن واء ف ب س أ یرتك ل خط تدراك ك وز إس ، یج

د ي یص نة الت ي الس ي تل ة الت نة الثانی اء الس ة إنتھ ى غای ك إل داول، وذل ق الج ن طری ة ع وم المؤسس رائب والرس ن الض ان م بة ألي ك ھا، بالنس ر فرض
.یھا القرار القاضي باإلعفاء من الضریبة األولىف

ودون اإلخالل كل إغفال أو نقص في الضریبة یتم إكتشافھ إما بدعوى أمام المحاكم الجزائیة، أو على إثر افتتاح تركة المكلف بالضریبة أو تركة زوجھ، -)2
(3).انیة التي تلي سنة القرار الذي أنھى الدعوى أو التي تم فیھا التصریح بالتركة، یمكن تداركھ إلى غایة إنقضاء السنة الث326باآلجال المحددة في المادة 

.2001م لسنة . من ق13و . 1996لسنة . م.من ق29معدلة بموجب المادتین : 322المادة (1)
)اءات الجبائیةتنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجر(2002من ق م لسنة 200ملغاة بموجب المادة : 325المادة (2)
.2002لسنة . م.من ق200معدلة بموجب المادة :  327المادة (3)
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ة الوارث دینا تشكل الضرائب التي یتم تأسیسھا بعد وفاة المكلف بالضریبة، بمقتضى ھذه المادة وكذا جمیع الضرائب األخرى المستحقة على الورثة من تبع
.وق التحویل الناتج عن الوفاةیخصم من أصول التركة بالنسبة لتحصیل حق

.وال یجوز خصم ھذه الضرائب من دخل الورثة بالنسبة لتأسیس ما یفرض على ھؤالء من الضریبة على الدخل اإلجمالي
القسم الثاني

اإلنذار والمستخلص من جدول الضرائب
(*). ملغاة: 328المادة 

الباب الثالث
الشكایة والتخفیض

القسم األول
لضریبیةالمنازعات ا

:الشكایات-أ

.ملغاة: 334إلى 329من  ادوالم

اإلجراءات أمام لجان الطعن-ب

.نااتملغ: 336و335تینالماد

اإلجراءات أمام الغرفة اإلداریة التابعة للمجلس القضائي-ج

.ملغاة: 343إلى 337منادوالم

ائیةطرق الطعن في قرارات الغرف اإلداریة التابعة للمجالس القض- د

.ملغاة: 344المادة 
القسم الثاني

الطعن الوالئي
طلبات المكلفین بالضریبة-أ

.ملغاة: 345المادة 

طلبات قابضي الضرائب-ب

.ملغاة: 346المادة 
القسم الثالث

القرارات التي تتخذھا اإلدارة حكما
.ملغاة: 347المادة 

القسم الرابع
التخفیضات والمقاصات

.ملغاة: 352إلى 348مندواالم
القسم الخامس

بمناسبة طلبات التخفیضقمع أفعال الغش المرتكبة
.ملغاة: 353المادة 

).تنقل ھذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبائیة(2002لسنة . م. من ق200ملغااة بموجب المادة : 353إلى 328المواد من (*)
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الجزء الخامس
تحصیل الضرائب والرسوم
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البـاب األول
وجوب تحصیل الضرائب وأداؤھا

القسم األول
الضرائب والرسوم الصادرة عن طریق الجداول الضریبیة

رج تفرض الضرائب المباشرة والعوائد والرسوم المماثلة المذكورة في ھذا القانون، في الیوم األول من الشھر الثالث الموالي للشھر الذي ید: 354دة الماا
. فیھ الجدول للتحصیل

.ال تطبق ھذه األحكام في جمیع الحاالت حیث یتحدد وجوب تحصیل الضریبة، بموجب أحكام خاصة
.أشھر بعد اآلخر) 06(عندما تطبق جداول أولیة للضریبة الواحدة على سنتین متتالیتین، ال یجوز إصدار الواحد منھا قبل ستة وفضال عن ذلك، 

ري لمجموع ینتج عن الرحیل من النطاق اإلقلیمي لقباضة الضرائب المختلفة أو القباضة البلدیة وعن البیع الطوعي أو اإلضطراري، وجوب التحصیل الفو
.ة، بمجرد إدراج الجدول في التحصیل، إال إذا قام المكلف بتعریف مسند لموطنھ الجدیدالضریب

بعد تاریخ ) 30(غیر أن اإلصدار التكمیلي أو اإلضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة یصبح واجب التحصیل، إعتبارا من الیوم الثالثین 
) 15(یلیة واإلضافیة الناتجة عن التصریحات الناقصة أو عن عدمھا، تكون واجبة التحصیل بعد خمسة عشر غیر أن اإلصدارات التكم. إدراجھ في التحصیل
.یوما من تاریخ التبلیغ

من الضریبة وفي حالة التنازل أو توقف المؤسسة أو االستغالل أو الكف عن ممارسة مھنة غیر تجاریة، أو وفاة المستغل أو المكلف بالضریبة، یصبح كل 
195و132الدخل اإلجمالي و الضریبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المھني، المؤسسین ضمن الشروط المنصوص علیھا في المواد على

.واجب التحصیل على الفور وبالتمام-2292و
ت الجبائیة المسلطة على مخالفة التنظیم المتعلق ، وكذا الغراما74إلى 60و54و33كما یجب التحصیل الفوري والكلي للحقوق المشار إلیھا في المواد 

(1).بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

القسم الثاني
نظام التسبیقات على الحساب

یتم أداء ، )دج500.1(فیما یخص المكلفین بالضریبة غیر األجراء الذین قیدوا في جدول السنة السابقة بمبلغ یفوق ألف وخمسمائة دینار - )355:1المادة 
یونیو من السنة التي تلي 20مایو إلى 20مارس، ومن 20فبرایر إلى 20، من )02(، بدفع تسبیقین 354الضریبة على الدخل، إستثناء ألحكام المادة 

.السنة التي حققت فیھا األرباح أو المداخیل المعتمدة كأساس لحساب الضریبة المذكورة أعاله
و الملحقین بھم الحدیثي العھد بالنشاط و الذین لم یتم إدراجھم في الجداول، أن یقوموا  من تلقاء أنفسھم بأداء التسبیقات على األشخاص الطبیعیین یجب

لمداخیل الوقتیة، على أساس الحصص التي كان من المفروض أن تطلب منھم أثناء السنة الضریبیة األخیرة، لو فرضت علیھم الضریبة على األرباح أو ا
.لتلك المحققة خالل سنتھم األولى من النشاطالمماثلة

، من الحصص الضریبیة المفروضة على المكلف بالضریبة عن طریق الجداول المتعلقة بالسنة األخیرة التي وجبت علیھ 30یساوي مبلغ كل تسبیقة 
.الضریبة برسمھا

بھ أیضا دون ویقومون بأنفسھم بدفع المبلغ المتعلقالمكلفین بالضریبةطرفمنالضریبةمنالرصید المتبقىتصفیةتتمأدناه،3الفقرةألحكامخالفاو 
18من الشھر الذي یلي أخر اجل إلیداع التصریح المنصوص علیھ في المادة 20بعد خصم التسبیقات التي سبق دفعھا في أجل أقصاه الیوم مسبقإخطار

(2).من ھذا القانون

.تحصیل التسبیقات الواجب تحصیلھا، ویواصل ذلك ضمن نفس الشروط المحددة في ھذا القانونإذا لم یحصل أداء طوعي، یتم2)
،  على 10یونیو الموافق، تطبق زیادة بنسبة 20مارس و 20و في حالة ما إذا لم یتم األداء الكلي ألحد التسبیقات المشار إلیھا، في أقصى أجل بحلول 

ضاء، تقتطع تلقائًیا، عالوة على األداءات المتأخرة عن موعدھاالمبالغ غیر المؤّداة، وعند االقت
المادة یحصل المتبقى من الضریبة كما ھو ناتج عن التصفیة التي تتم على ید مصلحة الضرائب المباشرة، عن طریق الجداول ضمن الشروط المحددة في -3

.أعاله354
أعاله، یجب التحصیل الكلّي للضریبة و الزیادة المتبقى أداؤھا بمجرد إدراج الجداول في التحصیل، إذا 354غیر أّنھ، استثناء من القواعد المحددة في المادة 

.یونیو الموافق20مارس و 20لم یتم أداء تسبیقة كلیا أو جزئّیا، في أقصى أجل بحلول  
مالیة یساوي أو یفوق الحصص الضریبیة التي ستكون في النھایة على یجوز للمكلف بالضریبة الذي یعتبر أّن مبلغ التسبیقات التي سبق أداؤھا برسم سنة-4

ف بتحصیل ذمتھ، أن یعفي نفسھ من القیام بأداء تسبیقات جدیدة مقررة لتلك السنة، وذلك بتسلیم تصریح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب المختلفة، المكل
.ل موعد وجوب تحصیل األداء الالّحق یوًما قب) 15(الضرائب المباشرة في مكان فرض الضریبة خمسة عشرة 

وبات و إذا ثبت بعد إدراج الجداول في التحصیل، أن التصریح الموجھ إلى قابض الضرائب المختلفة غیر صحیح، تطّبق على المكلّف بالضریبة العق
.من ھذه المادة2المنصوص علیھا في المقطع 

.  التسبیقات على الحساب، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةتعّدل عند الحاجة، تواریخ وجوب التحصیل و فترات أداء- 5
یتم تحصیل الضریبة على أرباح الشركات المطّبقة على شركات األسھم و ما یماثلھا، و كذا شركات األشخاص التي اختارت النظام -)1: 356المادة 

154ا في ھذه المادة، ما عدا االقتطاعات من المصدر المنصوص علیھا في المواد الجبائي الخاص  بشركات رؤوس األموال، وفًقا للشروط المنصوص علیھ
.156و155و 

.2003لسنة . م.من ق30، 1996لسنة . م.من ق31معدلة بموجب المادتین : 354المادة (1)
.2020م لسنة .من ق28و 2018م لسنة .من ق13و 2017لسنة . م.من ق16و2011م لسنة .من ق18و 2010ت لسنة  .م.من ق10و 1995لسنة . م.من ق23معدلة بموجب المواد: 355لمادة ا(2)
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یونیو، 20مایو إلى 20مارس، و من 20فبرایر إلى 20، یترتب عن الضریبة على أرباح الشركات أداء ثالثة تسبیقات من354إستثناًء ألحكام المادة - )2
(1).سنة التي تلي تلك التي حققت فیھا األرباح المعتمدة كأساس لحساب الضریبة المذكورة أعالهنوفمبر من ال20أكتوبر إلى 20ومن 

. ر مسبقیتم حساب األقساط الوقتیة و دفعھا إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات دون إخطا

یجب علیھ دفع التسبیقات الالحقة إلى صندوق قابض الضرائب مؤسستھ بعد إستحقاق التسبیقة األولى لسنة مالیة معینة، عندما یغیر المكلف بالضریبة-)3
.لمكان فرض الضریبة الموافقة للوضعیة الجدیدة

قاقھا، أو بالربح المحقق في الفترة األخیرة من الضریبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر السنة المالیة المختتمة عند تاریخ استح%30یساوي مبلغ كل تسبیقة 
.لفرض الضریبة إذا لم یحصل ختم ألي سنة مالیة

.شھرا) 12(غیر أنھ، إذا تعلق األمر بفترة تقل عن سنة أو تفوقھا، تحسب التسبیقات على أساس األرباح المقدرة بالتناسب مع فترة مدتھا إثنا عشر 

سب التسبیقة التي یكون استحقاقھا بین تاریخ ختم سنة مالیة أو نھایة فترة فرض الضریبة ونھایة أجل التصریح المحدد في إستثناء من الفقرة الثانیة أعاله، تح
ویسوى مبلغ ھذه التسبیقة على أساس . ، على أساس األرباح المتعلقة بالسنة المالیة أو بفترة فرض الضریبة السابقة التي انقضى أجل التصریح بھا151المادة 

.ائج آخر سنة مالیة أو آخر فترة فرض الضریبة عند دفع أقرب تسبیقة الحقةنت

.ویجبر مبلغ التسبیقات إلى الدینار األدنى

رأسمال المن %5من الضریبة المحسوبة على الحاصل المقدر بنسبة %30فیما یخص المؤسسات المذكورة آنفا، الحدیثة اإلنشاء، تساوي كل تسبیقة -)4
.سخراإلجتماعي الم

ز للمكلف عندما یفترض أن السنة المالیة المختتمة األخیرة غیر خاضعة للضریبة في حین أن السنة المالیة السابقة لھا قد خضعت لفرض الضریبة، یجو- )5
.قبل األخیرةبالضریبة أن یطلب من قابض الضرائب المختلفة إعفاءه من آداء التسبیقة األولى المحسوبة على أساس نتائج السنة المالیة ما

تمي إلیھا حساب التسبیقات وإذا لم یطلب اإلستفادة من ھذا اإلجراء، یمكنھ فیما بعد أن یتحصل على تسدید التسبیقة األولى إذا لم ینتج عن السنة المالیة التي ین
.الموالیة، أي فرض للضریبة

تم أداؤھا بعنوان سنة مالیة یساوي أو یفوق الضریبة التي ستكون في النھایة على فضال عن ذلك ، یمكن للمكلف بالضریبة الذي یعتبر مبلغ التسبیقات التي 
) 15(خمسة عشرة عاتقھ بالنسبة لھذه السنة المالیة، أن یعفي نفسھ من القیام بأداء تسبیقات جدیدة بتسلیم تصریح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب المختلفة، 

.یوما قبل تاریخ وجوب أداء التسبیقة الالحقة

.، على المبالغ التي لم یتم دفعھا في األجال المحددة355، المذكورة في المادة %10وإذ ثبت، فیما بعد، أن ھذا التصریح غیر صحیح، تطبق زیادة 

فسھم بدفعھ دون إنذار تتم تصفیة الرصید المتبقي من الضریبة من طرف ھؤالء المكلفین بالضریبة، و یجبر المبلغ إلى الدینار األدنى، الذین یقومون بأن) 6
من الشھر الذي یلي األجل  المحّدد ) 20(عن طریق جدول إشعار بالدفع في أجل أقصاه الیوم العشرین مسبق أیضا، بعد خصم األقساط المدفوعة بواسطة 

(2).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة151إلیداع التصریح المنصوص علیھ في المادة 

المقبلةاألقساطمنخصمھیمكنالدفعفيالفرق فائضعنینتجالمالیة،للسنةالمستحقةالشركاتأرباحعلىالضریبةمبلغالمدفوعةالتسبیقاتتجاوزتإذا
.بالتسبیقاتالخاصة

.كذلك أجل تسویة متبقى التصفیة، یمدد2-151عندما تستفید المؤسسة من تمدید أجل إیداع التصریح السنوي المذكور أعاله والمنصوص علیھ في المادة 

.المماثلةفي حالة غیاب الدفع الطوعي، یتم ضمان تحصیل التسبیقات المستحقة ومتابعتھا حسب الشروط المحددة في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم ) 7

المبلغ اإلجمالي للضریبة المتملص منھا بما فیھ محل جدول للتسویة یبین151یكون فرض الضریبة الناتج عن التصریح المنصوص علیھ في المادة -)8
المفروضة على عدم دفع المبالغ % 10الغرامات المحتملة لعدم دفع كل أو جزء من القسط، وتقدیم مؤخر أو عدم كفایة التصریح  وكذا الزیادة  بنسبة 

(3).المستحقة

القسم الثاني مكرر

نظام االقساط المطبق على المؤسسات االجنبیة
تخضع المؤسسات األجنبیة التي تقوم مؤقتا في الجزائر، في إطار الصفقات، بنشاط یخضع للضریبة وفقا للنظام العام بمقتضى التشریع :مكرر356مادة ال

ي، حسب الحالة، الجبائي الجزائري أو بموجب األحكام اإلتفاقیة، إلى دفع قسط من الضریبة على أرباح الشركات أو قسط من الضریبة على الدخل اإلجمال
.من المبلغ اإلجمالي للصفقة%0,5یقدر بـ

مالیة المعتبرة أو یعفي تسدید ھذا القسط المؤسسة من دفع األقساط المؤقتة في النظام العام ویمنح الحق في قرض جبائي مقتطع من اإلخضاع النھائي للسنة ال
.خزینة العمومیةإذا تعذر ذلك السنوات المالیة الموالیة أو التسدید من قبل ال

م لسنة .من ق18و 2009م لسنة .من ق20ومتممة بموجب المادة 2003لسنة . م.من ق31و2002لسنة . م.من ق14و2000لسنة . م.قمن 17و1999لسنة . م.من ق24معدلة بموجب المواد : 356المادة (1)
.2020م لسنة .من ق29و 2018م لسنة  .من ق14و 2016لسنة . م.من ق6و2013لسنة  . م.من ق4و 2011

.2020م لسنة .من ق29و 2018م لسنة .من ق14و2016لسنة . م.من ق6و2013لسنة  . م.من ق4و 2009لسنة . م.قمن20معدلة بموجب المواد : 6- 356المادة (2)
.2009لسنة . م.من ق20معدلة بموجب المادة : 8-356المادة (3)
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یوما األولى من كل شھر لدى مصلحة الضرائب المختصة في مجال التحصیل، بعنوان التسدیدات المدفوعة خالل الشھر ) 20(یدفع القسط خالل العشرین 
(1).السابق

(2)3القسم  الثاني مكرر

مؤسسات العروضنظام األقساط المؤقتة المطبق على 
مكرر، تخضع المؤسسات التي تنظم عروضا بصفة منتظمة أو متناوبة للتسدید لدى 356و 4-356ر عن أحكام المادتین بغض النظ:1مكرر356المادة 

من مبلغ % 20قباضة الضرائب التي یتبع لھا مكان تنظیم العرض في إطار أول ممارسة لنشاطھا وفي أجل یوم بعد إنتھاء العرض  لقـسط مؤونة یساوي 
.یخصم ھذا القسط من الضریبة على أرباح الشركات أو الضریبة على الدخل اإلجمالي حسب الحالةو. اإلیرادات المحققة

(3)القسم الثالث 

نظام دفع الرسم على النشاط المھني
القسم الفرعي األول

الدفع الشھري أو الفصلي للرسم
للضریبة المحقق في السنة المالیة السابقة والذي یسقط إحتماال على السنة یجب على المكلفین بالضریبة الذین فاق رقم أعمالھم الخاضع -)1: 357المادة 
دج بالنسبة لإلیرادات المھنیة الخام، أن یؤدوا الرسم، حسب الشروط المحددة في المادتین 15.000دج، حسب الحالة، أو 50.000دج أو 80.000مبلغ 
.221المكلفین بالضریبة المذكورین في المادة ، وباستثناء362أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 359و358

المحقق یلزم المكلفون بالضریبة الذین یباشرون نشاطھم أثناء السنة بنفس  اإللتزامات الواردة أعاله، عندما یفوق رقم أعمالھم الخاضع للضریبة2)
.لخامدج بالنسبة لإلیرادات المھنیة ا15.000دج، حسب الحالة، أو 50.000دج أو 80.000

یحسب مبلغ الدفع على أساس قسط رقم األعمال الخاضع للرسم أو اإلیرادات المھنیة  الخام، شھریا أو فصلیا، حسب دوریة الدفوعات، - )358:1لمادة ا
(4).، مع تطبیق النسبة المعمول بھا220إلى 218ویحدد وفقا للمواد من 

یوما األولى من الشھر الذي یلي الفترة ) 20(، یتم الدفع األول خالل العشرین 357من المادة 2فیما یخص المكلفین بالضریبة المذكورین في المقطع) 2
دج بالنسبة لإلیرادات المھنیة الخام، 15.000دج، حسب الحالة، أو 50.000دج أو 80.000التي فاق خاللھا رقم األعمال الخاضع للضریبة مبلغ 

وتجرى عملیات الدفع الموالیة حسب الشروط . ضع للرسم أو اإلیرادات المھنیة الخام المحققة خالل ھذه الفترةویحسب على أساس مجموع رقم األعمال الخا
(5).أدناه359المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة من المادة 

یوما األولى ) 20(ذلك خالل العشرین ، و223یجب أداء الحقوق لصندوق قابض الضرائب لمكان فرض الضریبة، كما ھو محدد في المادة -1: 359المادة 
(6).من الشھر الذي یلي الشھر الذي تحقق خاللھ رقم األعمال أو اإلیرادات المھنیة

، تتم عملیات الدفع حسب الشروط المحددة في ھذه المادة، حالما یكون رقم أعمالھم 357من المادة 2وفیما یخص المكلفین بالضریبة المذكورین في المقطع 
دج أو یفوق ھذا الحد، حسب الحالة، وتطبق نفس القواعد على المكلفین 240.000دج و 50.000دج أو 80.000ط على السنة یتراوح بین المسق

. دج أو تفوق ھذا الحد30.000دج و15.000بالضریبة المذكورین أعاله، حالما تكون إیراداتھم  المھنیة المسقطة على السنة تتراوح بین 
یوما ) 20(مؤسسات البناء واألشغال العمومیة، ووحدات مؤسسات النقل أیا كان رقم أعمالھا، أن تقوم بالدفوعات المستحقة خالل العشرین یرخص لوحدات

.األولى من الشھر الذي یلي الفصل المدني الذي حصل أو حقق خاللھ رقم األعمال
:فع، ویجب أن یتضمن البیانات اآلتیةیرفق كل دفع بجدول إشعار بالدفع یؤرخھ ویوقعھ القائم بالد) 2
الفترة التي تحقق خاللھا رقم األعمال أو اإلیرادات المھنیة،-
االسم واللقب واسم الشركة، والعنوان وطبیعة النشاط الممارس أو المھنة الممارسة؛ ورقم تعریف المادة الرئیسیة للضریبة المباشرة؛-
رقم التعریف الجبائي؛-
ات؛طبیعة العملی-
المبلغ اإلجمالي لرقم األعمال المحقق خالل الشھر أو الفصل أو المبلغ اإلجمالي لإلیرادات المھنیة الخاضعة للضریبة؛-
مبلغ رقم األعمال المستفید من التخفیض؛-
النسبة المعتمدة لحساب الدفع؛-
.مبلغ الدفع-
وبیان أسباب عدم حصول الدفع، حسب الشروط المنصوص » ال شيء«ضمن عبارة حتى في حالة عدم حصول الدفع، یجب إیداع جدول إشعاري یت) 3

.علیھا في المقطع األول من ھذه المادة

.2003لسنة . م.من ق33محدثة بموجب المادة : مكرر356المادة (1)
.2008ت لسنة .م.من ق14محدث بموجب المادة ): 1مكرر356المادة (3القسم الثاني مكرر(2)
.1996من ق م لسنة 32معدل بموجب المادة ) : 365إلى 357المواد (القسم الثالث (3)
.2009م لسنة .من ق21معدلة بموجب المادة : 1-358المادة (4)
.1996من ق م لسنة 27معدلة بموجب المادة : 2-358المادة (5)
.2017لسنة . م.من ق16و 2009لسنة . م.من ق21و2002من ق م لسنة 4معدلة بموجب المواد : 359المادة (6)
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، الذین لم یودعوا الجدول اإلشعاري بدفع الرسم ولم یدفعوا 357على المكلفین بالضریبة المذكورین في المادة %10تطبق غرامة نسبتھا : 360المادة 
.في اآلجال المحددةالحقوق المطابقة 

.بعد أن ترسل إلیھم اإلدارة إعذارا برسالة موصي علیھا مع وصل إستالم لتسویة وضعیتھم في أجل شھر واحد%25ترفع العقوبة إلى نسبة 

(1). كل التزام جبائيدج ل500تطبیق عقوبة قدرھا 359من المادة 3یمكن أن یترتب عن عدم إیداع الجدول اإلشعاري في اآلجال المقررة في المقطع 

، الذین لم یودعوا جدول اإلشعار بدفع الرسم، بعد أن یوجھ إلیھم اإلعذار 357یطبق الرسم تلقائیا على المكلفین بالضریبة المذكورین في المادة : 361المادة 
.المنصوص علیھ في المادة السابقة

والمشار إلیھا في %25تضمن، زیادة على الحقوق الرئیسیة، العقوبة المقدرة نسبتھا یترتب عن فرض الضریبة تلقائیا إصدار سجل واجب األداء فورا ی
(2).360الفقرة الثانیة من المادة 

القسم الفرعي الثاني
التسبیقات على الحساب

طا تخضع أرباحھ للضریبة على الدخل ، الذین یمارسون منذ سنة على األقل نشا357یجوز الترخیص للمكلفین بالضریبة المذكورین في المادة : 362المادة 
(3).اإلجمالي في صنف األرباح المھنیة أو الضریبة على أرباح الشركات، وذلك بأن یؤدوا الرسم بطلب منھم وفقا لنظام التسبیقات على الحساب

أو قبل نھایة الشھر الذي تفتتح فیھ السنة المالیة، یجب أن یقدم الطلب الموجھ إلى مفتش الضرائب لمكان فرض الضریبة، قبل أول فبرایر من السنة المعنیة 
.عندما تكون ھذه األخیرة غیر متطابقة مع السنة المدنیة

ل المذكورة في یصح ھذا اإلختیار، بالنسبة لمجمل السنة المالیة، إال إذا حصل تنازل أو توقف، وإذا لم یبادر بنقض ھذا اإلختیار صراحة، في ظرف اآلجا
.فیجدد بالتمدید الضمنيالفقرة السابقة،

فیما یخص المكلفین بالضریبة الذین أختاروا نظام التسبیقات على الحساب، یكون كل مدفوع من المدفوعات الشھریة أو الفصلیة المنصوص -1: 363المادة 
اط الخاضع للضریبة في السنة المالیة األخیرة التي مبلغ الرسم المتعلق بالنش) 1/4(، مساویا حسب الحالة، الجزء من إثني عشر أو ربع 358علیھا في المادة 

.224انقضى فیھا إیداع التصریح المنصوص علیھ في المادة 

) 12(إثني عشر غیر أنھ، إذا تعلق األمر بسنة مالیة تقل مدتھا عن سنة أو تفوقھا، تحسب التسبیقات على أساس النشاط الخاضع للضریبة المسقط على فترة 
.كل تسبیقة إلى الدینار األدنىشھرا ویجبر مبلغ 

من ھذه 1، المبلغ المحدد طبقا ألحكام المقطع 362یبلغ مفتش الضرائب كل سنة المكلف بالضریبة الذي مارس االختیار المنصوص علیھ في المادة ) 2
.المادة، المتعلق بالمدفوعات الشھریة أو الفصلیة المطلوب أداؤھا حتى التبلیغ الموالي

صل ما یخص الفترة التي تمتد من الیوم األول من السنة المالیة التي تمت بخصوصھا المبادرة باختیار أول في الیوم األخیر من الشھر أو الفغیر أنھ، فی
یبة المحقق خالل لضرالسابق لتاریخ التبلیغ المذكور في الفقرة أعاله، یحدد المكلف بالضریبة بنفسھ مبلغ التسبیقات التي یدفعھا حسب رقم األعمال الخاضع ل

.السنة المالیة األخیرة التي فرضت علیھا الضریبة

إختیار نظام التسبیقات على «: یحمل عبارة 2-359، بالجدول اإلشعاري المنصوص علیھ في المادة 1-359یرفق كل دفع یتم ضمن شروط المادة ) 3
.»الحساب

ة التي كانت أساسا لحساب التسبیقات والمبلغ اإلجمالي للرسم المتعلق بھا، وكذا القسط الواجب وتشمل البیانات المتعلقة بالحساب، إما بیان الفترة المرجعی
.، وإما بیان التاریخ والعناصر الواردة في التبلیغ الصادر عن المفتش1تحصیلھ المحدد في المقطع 

یساوي أو یفوق المبلغ اإلجمالي للرسم الذي سیكون في النھایة على ذمتھ یجوز للمكلف الذي یعتبر أن مبلغ التسبیقات التي سبق أداؤھا بعنوان سنة مالیة ) 4
حصیل األداء عن ھذه السنة، أن یعفي نفسھ من القیام بأداء تسبیقات جدیدة وذلك بتسلیم تصریح مؤرخ وموقع للمفتش والقابض المختصین قبل موعد وجوب ت

.الالحق

360ن مبلغ التسبیقات المستحقة فعال بقدر یفوق العشر، تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادتین وإذا ثبت فیما بعد، أن مبلغ ھذا التصریح یقل ع
.، حسب نفس الشروط على المبالغ التي لم یتم دفعھا في المواعید المحددة361و

، على 361و360لعقوبات الواردة في المادتین في المواعید، تطبق ا2و1إذا لم یتم الدفع الكلي إلحدى التسبیقات المنصوص علیھا في المقطعین ) 5
.المبالغ غیر المسددة

أجل أقصاه إنذار وفيسابقدونمنوذلكالمسددة،خصم التسبیقاتبعدلھ،المطابقةالحقوقوتدفعالرسم،بالضریبةالمكلفیصفي) -1: 364المادة 
(4).من شھر فبرایر20الیوم 

. 151یوم الموالیة ألجل اكتتاب التصریح المنصوص علیھ في المادة ) 20(والتامینات، یصفى الرسم في أجل عشرین بالنسبة لنشاطات النقل والبنوك 

.229من المادة 2غیر أنھ، في حالة التنازل أو توقف المؤسسة، یكون األجل المتاح إلجراء ھذه التصفیة ھو األجل المحدد في المقطع 

. 2020م لسنة .من ق30و 1990من ق م لسنة 24معدلة بموجب المادتین : 360المادة (1)
.1990من ق م لسنة 25معدلة بموجب المادة : 361المادة (2)
.2017لسنة .م.من ق16معدلة بموجب المادة : 362المادة (3)
. 2018م لسنة .من ق15و 2002لسنة . م.من ق13معدلة بموجب المادتین : 364المادة (4)
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الذي یتضمن بیانا جلیا لمبلغ التسبیقات الشھریة أو الفصلیة، المدفوعة بعنوان 2- 359إلشعاري المنصوص علیھ في المادة یرفق دفع باقي التصفیة بالجدول ا
.السنة أو السنة المالیة

.غ التي لم یتم دفعھاعلى المبال361و 360وإذا لم یتم الدفع الكلي لھذا الرصید الباقي في األجل المذكور أعاله، تطبق العقوبات الواردة في المادتین 

.إرجاعھوإذا نتج عند التصفیة أن مبلغ التسبیقات المدفوعة یفوق مبلغ الرسم المستحق فعال، یخصم الفائض المعاین على األداءات الالحقة أو یتم

.223إلى 219تتم تسویة الحقوق المستحقة بعنوان الرسم كل سنة حسب الشروط المحددة في المواد ) 2

(1).ملغاة : مكرر364المادة 

القسم الفرعي الثالث
نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة

التصریحإیداععند،الوحیدةالضریبة الجزافیةلنظامالخاضعینبالضریبةالمكلفینیتعّین علىالمخالفة،األحكامكلعنالنظربغض:365المادة 
بھ،المصرحاألعمال المؤقتلرقمالموافقالمستحقةللضریبةالكاملالدفعفيیشرعواأنلجبائیة،ااإلجراءاتقانونمناألولىفي المادةعلیھالمنصوص

.للضریبةالخاضعةأنشطتھمممارسةیتبعھ مكانالذيالضرائبقابضلدىوذلك

فیتمالمتبقیة%50أماالمؤقت،إیداع التصریحعندمنھا%50بتسدید المستحقة،للضریبةالدفع بالتقسیطإلىاللجوءبالضریبةالمكلفینھؤالءیمكن
.دیسمبر15إلى1ومنسبتمبر15إلى1منمتساویتین،على دفعتینتسدیدھا

(2).یلیھالذياألولالیومإلىالدفعیتم تأجیلقانونیة،عطلةیومفيالدفعأجلینقضيعندما

النظروبغضمالیةسنةكلعنالوحیدة،الجزافیةالضریبةبعنوانالطبیعییناألشخاصعلىتحقةالمسالضریبةمبلغیقلأنیجوزال:مكرر365المادة 
.دج10.000عنتحقیقھ،تمالذياألعمالرقمعن

(3).ئیةالجبااإلجراءاتقانوناألولى منالمادةفيعلیھالمنصوصالمؤقتالتصریحعند اكتتاببالكاملالضریبةمنىاألدنالحدھذادفعیجب

(4).ملغاة:369إلى 366منادوالم

القسم الرابع
أداء الضریبة

تؤدى الضرائب والرسوم المذكورة في ھذا القانون، نقدا، لدى صندوق القابض القائم على جدول الضرائب أو حسب طرق الدفع األخرى بما : 370المادة 
(5).فیھا اإلقتطاع البنكي أو التحویل والدفع اآللي

ینتج عن كل دفع ضریبي تسلیم وصل مقطوع من سجل قانوني ذي أرومة، وفضالً عن ذلك، یجب على القابضین، أن یقیدوا األداءات في -)1: 371ة الماد
.جداولھم توالًیا مع حصولھا

.یسلم مجانا تصریح بالدفع للمكلف بالضریبة، من قبل القابض، إثباتا للدلیل على أدائھ لضرائبھ-)2
خامسالقسم ال

فورا أو عن طریق اإلقتطاع من المصدرالدفع في كل ثالثة أشھر للضرائب والرسوم المدفوعة
(6).ملغاة :مكرر371المادة 

القسم السادس
أحكام خاصة

(7).ملغاة: 2مكرر 371المادة 

والرسوم المماثلة، یجب على المكلفین بالضریبة من قانون الضرائب المباشرة 359و358و129بغض النظرعن أحكام المواد : 3مكرر 371المادة 
إكتتاب تصریحاتھم ) دج150.000(التابعین لمراكز الضرائب الذین یقل مبلغ الحقوق المدفوعة من قبلھم خالل السنة المنصرمة مائة و خمسین ألف دینار 

(8).أیام األولى من الشھر الموالي للفصل) 10(حقة خالل العشرة بالنسبة للسنة الموالیة و القیام بتسدید، كل ثالثة أشھر، الحقوق والرسوم المست

. 1996لسنة . م. من ق32وملغاة بموجب المادة 1995لسنة . م.من ق25محدثة بموجب المادة : مكرر 364المادة (1)
..2020لسنة . ت.م.من ق17و2020م لسنة .من ق11و 2017لسنة . م.من ق14و2015لسنة  . ت.م.من ق24و 2015لسنة  . م.من ق15و 2007لسنة . م.من ق20ب المواد معدلة بموج:365المادة (2)
لسنة . ت.م.من ق18ومعاد إحداثھا بموجب المادة 2020م لسنة .من ق12غاة بموجب المادة و مل2015لسنة . م.من ق16و معدلة بموجب المادة 2007لسنة . م.من ق21محدثة بموجب المادة :مكرر365المادة (3)

2020.
.1996من ق م لسنة 32ملغاة بموجب المادة : 369إلى 366المواد من (4)
.2016لسنة . م.من ق7و2008لسنة . ت.م.من ق15معدلة بموجب المادتین : 370المادة (5)
.2017م لسنة  .من ق17وملغاة بموجب المادة 2009م لسنة  .من ق22و 2007م لسنة  .من ق24ومعدلة بموجب المادتین 1995لسنة . م.من ق30محدثة بموجب المادة  : رمكر371المادة (6)
. 2020م لسنة .من ق31و ملغاة بموجب المادة 2002م لسنة.من ق15محدثة بموجب المادة : 2مكرر371المادة (7)
.2007م لسنة .من ق25و معدلة بموجب المادة 2003من ق م لسنة 32محدثة بموجب المادة : 3مكرر 371المادة (8)
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الباب الثاني
في مجال الضرائب المباشرةإلتزامات الغیر وإمتیازات الخزینة

لحة، وفي حق كل ینفذ الجدول المدرج قانوًنا في التحصیل وجوًبا  في حق المكلف المقید فیھ، وكذلك  في حق ممثلیھ أو من شاركھ في المص: 372لمادة ا
(1). شخص مستفید من وكالة أو إنابة تسمح لھ بممارسة عمل أو عدة أعمال تجاریة

یجوز تحمیل المتنازل لھ عن محل تجاري خاضع للضریبة، المسؤلیة بالتضامن مع المتنازل أو مع ذوي حقوقھ، على الحصص المشار إلیھا :373المادة 
واألمر سواء بالنسبة لوارث مكلف بالضریبة یمارس مھنة . الشروط المنصوص علیھا في المادتین المذكورتین، والمؤسسة ضمن229و132في المادتین 

.238و132غیر تجاریة، ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادتین 
.تبة على استغالل ھذا المحل التجاريیتحمل مالك المحل التجاري، المسؤولیة بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب المباشرة المتر: 374المادة 

ھذا المالك غیر أنھ، ال تقحم مسؤولیة مالك المحل التجاري، عندما یتبین أنھ لم یحصل تواطؤ مصلحي بینھ وبین مستغل المحل التجاري أو عندما یقدم 
.لإلدارة الجبائیة جمیع المعلومات المفیدة الصالحة للبحث عن المستغل المتبوع ومالحقتھ

أو الشاغلین حمل المسؤولیة المؤسسات واألجھزة العمومیة وغیرھا من الھیئات العمومیة المسند لھا امتیاز من أمالك الدولة، بالتضامن مع المستغلین تت
المھني لھذه المحالت أو للمحالت أو المساحات الواقعة في ملك الدولة المسند لھا، عن الضرائب المباشرة المترتبة على اإلستغالل الصناعي أو التجاري أو 

.المساحات
ز، أن تدرج في دفتر بمناسبة تأجیر ما أسند لھا من محالت تجاریة ذات اإلستعمال أو الطابع السیاحي بصفة التسییر الحر، یتعین على البلدیات صاحبة اإلمتیا

التسییر بدفع ودیعة ضمان تساوي إیجار ثالثة أشھرضماًنا لدفع الشروط المؤسس بموجب التنظیم الجاري بھ العمل شرًطا یلزم المستأجرین القائمین على 
.الضرائب والرسوم التي یمكن أن تترتب على النشاط الممارس في المحالت المسندة للتسییر الحر

النشاط الممارس في ، على جمیع الضرائب والحقوق والرسوم والحواصل بجمیع أنواعھا، المستحقة عن374و373تطبق أحكام المادتین : 375لمادة ا
.المحل التجاري المعني والمحصلة من قبل قابض الضرائب المختلفة

یتحمل المسؤولیة بالتضامن، كال الزوجین إن تعاشرا في البیت الواحد وكذا أوالدھما القصر على أساس األموال والمداخیل التي تؤول لھ - )376:1المادة 
.لضریبة على الدخلبعد الزواج عن الضرائب المؤسسة باسم ا

فون یتابع تحصیل الضریبة على الدخل اإلجمالي المؤسسة باسم رب األسرة، على أساس مداخیلھ الشخصیة ومداخیل أوالده الذین یسكنون معھ ویستو-)2
بة المطبقة لنسبة مداخیل كل منھم ، لكي یعتبرون في كفالتھ، بصفة صحیحة لدى كل واحد من أوالده، ولكن في حدود النس1-6الشروط المطلوبة في المادة 

.من مجموع المداخیل الخاضعة للضریبة باسم رب األسرة
من أجل تحصیل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باسم أحد الزوجین، یجوز ممارسة المتابعات بما فیھا أعمال الحجز والبیع على : 377المادة 

ذلك ألنھ یفترض أن ھذه األموال تم تملكھا بأموال الزوج أو أموال الزوجة . اآلخر منذ حصول الزواجاألموال المكتسبة عن طریق الشراء من قبل الزوج
.المدینة بالضریبة إال إذا بادر الزوج المقحم بما یثبت العكس

ن، ضمن الشروط المنصوص علیھا في تطبق أحكام الفقرة السابقة، إن استوجب األمر ذلك، على األمالك المكتسبة بالشراء من قبل األوالد القصر للزوجی
.الفقرة أعاله

التصریح بھا ال تمارس المتابعات، بالخصوص، على األمالك من ھذا النوع إذا حقق الزوج أو األوالد المعنیون مداخیل شخصیة خاضعة للضریبة، یتم عادة 
.وغیر مختلة التناسب مع قیمة ھذه األمالك

.398و397ات الممارسة، تطبق أحكام المادتین وفي حالة صدور شكایة تتعلق بالمتابع
سم ال مانع للحصص المتعلقة بالضریبة على الدخل اإلجمالي وبالرسم على النشاط المھني والمقیدة في الجداول الضریبیة على ذمة الشركاء باإل: 378المادة 

.في أن تشكل دیوًنا على ذمة الشركة233و7الجماعي طبقا ألحكام المادتین 
(2).ملغاة:379مادة لا

یمارس امتیاز الخزینة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل شيء طیلة كل المدة القانونیة للتحصیل، التي تحسب، في جمیع: 380المادة 
ویمارس ھذا اإلمتیاز عندما ال . ضریبة أینما وجدتاألحوال، إعتباًرا من إدراج الجدول في التحصیل، وذلك على المنقوالت واألثاث التي یملكھا المدینون بال

.من القانون المدني683توجد رھون اتفاقیة على جمیع العتاد المسخر الستغالل مؤسسة تجاریة حتى لو اعتبر ھذا العتاد عقاًرا، تطبیًقا ألحكام المادة 
نین والتنظیمات الجاري بھا العمل، بغض النظر عن جمیع األحكام المخالفة، یمارس االمتیاز الذي خصت بھ الخزینة العمومیة بمقتضى القوا: 381لمادة ا

.مختلفةعلى جمیع األمالك المنقولة والعقاریة التي كانت محل حجز من قبل اإلدارات الجبائیة المكلفة بالتحصیل وخاصة من قبل إدارة الضرائب ال
ستعمال أو استغالل األمالك المنقولة أو العقاریة المرتھنة قصد اتخاذھا رھینة أو ضمانة الیجوز أن یرخص قابض الضرائب المختلفة المباشر بمتابعة إ

.للخزینة صاحبة االمتیاز، إال إذا رفع ھذا المحاسب الحجز عنھا رفعا قانونًیا
ابض الضرائب المختلفة أن یبیعوا األملك یتوقف رفع الحجز على دفع أو على معاودة تحمل الدین الجبائي من قبل أصحاب تلك األمالك المقصرین ویجوز لق

.المحجوزة ویقتطعوا من ثمنھا الضریبة المستحقة، ما عدا إذا طبقت األحكام الخاصة الواردة في ھذا القانون
وكذا وصل اإلیراد یحصل قانونا مكوث الراسي علیھ مزاد المحل التجاري المباع باستظھار نسخة محضر البیع المسلم من قبل القابض المباشر للمتابعة 

.المثبت أداء الثمن

. 2001من ق م ت لسنة 8معدلة بموجب المادة : 372المادة (1)
).ءات الجبائیةتنقل ھذه االحكام إلى قانون االجرا(2002لسنة . م.من ق200ملغاة بموجب المادة : 379المادة (2)
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مذكور إلى غایة وإذا لم یغطي ھذا الثمن المبلغ اإلجمالي للدین الجبائي الذي تباشر المتابعات من أجل تحصیلھ، یدفع مبلغ أجرة كراء المحل التجاري ال
.ري على عھدة المالك أو المستغل المقصرتحصیل المستحق إلى القابض تسدیًدا للضرائب والحقوق والرسوم الواقعة على المحل التجا
ویمنع سحب األشیاء المحجوزة أوتخصیص المحالت الموضوعة . یتابع ویعاقب مختلس األشیاء المحجوزة وشركاؤھم طبًقا للتشریع الجنائي الجاري بھ العمل

).المختلفة المباشرة المتابعةإدارة الضرائب(تحت ید العدالة نتیجة للحجز من دون الموافقة المسبقة للخزینة العمومیة 
د  ا للقواع دفع وفًق تم ال م ی ة إن ل الك الدول لحة أم ل مص ن قب درة م ة والمق حوبة أو المخصص الك المس ة األم ا قیم ع وجوًب ك، تقتط ن ذل ال ع وفض

لطة اإل ذه الس تفادت ھ ا إذا اس ة م ي حال ك ف ة وذل لطة اإلداری ة للس اد المخصص ة العت ادات میزانی ن إعتم ة م وزة أو المألوف الك المحج ن األم ة م داری
.كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزینة

.اداتویشكل قانونا سند القباضة الذي یصدره القابض المكلف بالتحصیل ویدرجھ في التنفیذ مدیر الضرائب بالوالیة أمًرا بالصرف من ھذه االعتم
رجاع األمالك المذكورة في اآلجال المحددة في اإلنذار الموجھ إلى حائزي األمالك المعنیة أو من غیر أنھ ال یدرج سند القباضة في التنفیذ إال في حالة عدم إ

.خصوا بھا
الضرائب إستثناء من القواعد اإلجرائیة المنصوص علیھا في مجال البیع بالمزاد العلني وبترخیص مكتوب من المدیریة العامة للضرائب، یجوز لقابضي

الك المحجوزة تحت تصرف اإلدارات واألجھزة والھیئات العمومیة والمؤسسات واإلستغالالت المسیرة ذاتًیا قصد استعمالھا مباشرة، المختلفة أن یضعوا األم
.وذلك مقابل دفع ثمنھا

.یحدد سعر البیع بالرجوع إلى األثمان المعمول بھا في تجارة األمالك المماثلة
.إلى إدارة الضرائب المختلفة التي تحدد كیفیات التسدید المتدرج التي یقرھا المشتري في شكل تعھدویتم الدفع نقًدا ما لم یرفع طلب مھلة معلل 

یع، بناء على طلب قابض ینتج عن التأخر في الدفع وجوب التحصیل الفوري للمبالغ التي یتم أداؤھا والقیام تلقائیا باقتطاع المبلغ اإلجمالي الحاصل من ثمن الب
من األموال المودعة في الحساب الجاري البریدي أو في أي حساب آخر سواء مفتوح باسم المشتري المقصر ومما یملك من جمیع الموارد الضرائب المختلفة 

.األخرى أو الدخل المخصص منھا لذاتھ أو لغیره
ویشكل قانونا سند . تلقائیا من ھذه االعتمادات المالیةوإن كان المشتري إدارة أو مؤسسة عمومیة تفرض لھا اعتمادات میزانیة فیتم اقتطاع  المبالغ المستحقة

.القباضة الذي یصدره القابض المكلف بالتحصیل ویدرجھ في التنفیذ مدیرالضرائب للوالیة أمرا بالصرف من االعتمادات
مجال الضرائب المباشرة والرسوم المتعلقة بامتیاز الخزینة وممارستھ في 391و388و385و384و383و380تطبق أحكام المواد : 382المادة 

الك الدولة، وكذا المماثلة، على اإلیجارات واألتاوى الخاصة بالتزود بالمیاه، وعلى الغرامات والعقوبات المالیة وعلى الدیون غیر المستحقة للضریبة وأم
ة، المنصوص علیھ مثلما ھو الشأن في مجال الضرائب بصفة عامة على جمیع حواصل التحصیل لفائدة الدولة والمجموعات العمومیة والمؤسسات العمومی

.المباشرة والمسند قانوًنا إلدارة الضرائب المختلفة
ت المسلطة علیھم خالل غیر أنھ، یجب على األعوان المؤھلین لمعاینة المخالفات لقانون المرور إعالم المخالفین، أنھ بإمكانھم أن یدفعوا بصفة إرادیة الغراما

.یوًما تحت طائلة المتابعات الجزائیة طبًقا للتشریع المعمول بھ) 30(دد بثالثین أجل قانوني مح
:تحدد رتبة كل من االمتیازات التي تقع على الحواصل والدیون المشار إلیھا في المادة كمایلي

إمتیاز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛1)-
الك الدولة؛إمتیاز دیون الدولة غیر المستحقة للضریبة وأم)-2
الجبائیة المستحقة للجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة؛إمتیاز الحواصل والدیون غیر)-3
(*).إمتیاز الغرامات والعقوبات المالیة)-4

نین العمومیین على األموال أن ال یجوز ألعوان التنفیذ التابعین لكتابة الضبط والموثقین واألعوان المكلفین بالحراسة القضائیة وجمیع المستأم: 383المادة 
والرسوم على یسلموا للورثة والدائنین وغیرھم من األشخاص الذین لھم الحق في قبض المبالغ المحجوزة المودعة، إال بعد إثبات أداء الضرائب المباشرة

.القیمة المضافة المستحقة على األشخاص الذین حصلت المبالغ المذكورة على عھدتھم
لألعوان والمستأمنین المذكورین، كلما اقتضت الحاجة لذلك، الدفع المباشر للضرائب التي قد تكون مستحقة، قبل الشروع في تسلیم األموالغیر أنھ یرخص 

.وتدرج في حسابھا وصالت اإلیراد من الضرائب
.وتطبق أیضا أحكام ھذه المادة على القائمین بتصفیة الشركات المحلة

لى جمیع المستأجرین والقابضین والمقتصدین وغیرھم من المستأمنین على أموال صادرة من المدینین بالضرائب والخاضعین یتعین ع- )1: 384لمادة ا
ال التي ھم مدینون المتیاز الخزینة العمومیة، أن یدفعوا بناء على طلب ذلك منھم، لقابض الضرائب المختلفة كتسدید عن المدینین المذكورین، من مبلغ األمو

.و التي ھي بین أیدیھم أو ستكون إلى غایة اقتطاع كل الضرائب المستحقة على ھؤالء المدینین أو جزء منھابھا أ
ب جاري، تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتي لم تسمح بسداد كل ما للخزینة، صحیحة طیلة أجل مدتھ سنة ویبقى المستأمنون والحائزون، حتى في حسا-)2

یھا أعاله، والمدینون بھا ملزمین طیلة نفس األجل إعتبارا من الطلب بالقیام بدفع األموال الصادرة عن المدینین بالضرائب تباعا على األموال المشار إل
.الستالمھا

ة علیھا، وكذا على تطبق أیضا أحكام ھذه المادة على المسیرین والمتصرفین والمدراء العامین والمدراء والقائمین بتصفیة الشركات بالنسبة للضرائب المستحق
.یةاألعوان المحاسبین أو أمناء مال الشركات الفالحیة لالحتیاط وجمیع ھیئات القرض الفالحي أو غیر الفالحي والتعاونیات والتجمعات المھن

.سنوات) 4(عندما یكون المدین بالضریبة شخصا معنویا، یحدد أجل إلزام المستأمنین والحائزین بمدة أربع -)3
.ویسلم وصل من قبل قابض الضرائب المختلفة للمستأمن أو الحائز الذي قام بالدفع. المدفوعات المؤداة من المبالغ المستحقةتخصم-)4
ال یخول االمتیاز المرتبط بالضریبة المباشرة بالحقوق األخرى التي تجوز ممارستھا للخزینة، على غرار كل دائن، على أموال المكلفین : 385لمادة ا

.یبةبالضر

.2001من ق م لسنة 16معدلة بموجب المادة : 382المادة (*)
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على الرسوم المحصلة لفائدة الوالیات والبلدیات، الملحقة بالضرائب المباشرة، غیر أن رتبة 385و384و383و380تطبق أحكام المواد : 386المادة 
وم البلدیة مباشرة بعد رتبة اإلمتیاز اإلمتیاز المتعلق بالرسوم المحصلة لفائدة الوالیات تأتي مباشرة بعد رتبة امتیاز الخزینة وتأتي رتبة اإلمتیاز الخاص بالرس

.بالرسوم المحصلة لفائدة الوالیات
قد تمت على الضمانة ویحتفظ بھ أیا كانت فترة تحقیقھ بمجرد ما یتم 386و380یعتبر أن ممارسة اإلمتیاز المنصوص علیھ في المادتین : 387المادة 

.مسك الضمانة عن طریق الحجز
ویمتد ھذا األثر أیًضا إلى الدیون المشروطة أو . والمصاغ على النحو القانوني384نة من طلب الدفع المشار إلیھ في المادة وینتج نفس األثر على الضما

ي كان التاریخ الذبالقسط، وإلى جمیع الدیون األخرى التي نشأت أو ستنشأ بعد الطلب والتي یحوزھا المكلف بالضریبة أو سیحوزھا على ذمة الغیر المدین أیا
.تصبح فیھ ھذه الدیون واجبة التحصیل فعال

والعسكریین ال یدفع ضد الخزینة وھي الدائنة صاحبة اإلمتیاز، بالتنازل عن األجور والمرتبات الخاصة أو العمومیة ورواتب وأجور الموظفین المدنیین
.وتملك تمام الحصة القابلة للحجز أو التنازل عنھا

تحت حجز الخزینة، لدفع الضرائب ،والعمومیة ورواتب وأجور الموظفین المدنیین والعسكریینأاألجور والمرتبات الخاصة تحدد النسب التي تقع في حدودھا
:أتيوالحقوق والرسوم وغیرھا من الحواصل الواقعة تحت اإلمتیاز، كما ی

یقل عن قیمة األجر الوطني األدنى المضمون؛یساوي أو الصافيإذا كان المرتب ،10%-
؛ضعف قیمتھقل عن یأو إذا كان المرتب الصافي یفوق قیمة األجر الوطني األدنى المضمون و یساوي،15%-
؛مرات عن قیمتھ) 03(و یساوي أو یقل بثالث األجر الوطني األدنى المضمونكان المرتب الصافي یفوق ضعفإذا،20%-
مرات عن قیمتھ؛) 04(ألجر الوطني األدنى المضمون و یساوي أو یقل بأربع مرات قیمة ا) 03(، إذا كان المرتب الصافي یفوق ثالث 25%-
مرات عن قیمتھ؛) 05(مرات قیمة األجر الوطني األدنى المضمون و یساوي أو یقل بخمس ) 04(إذا كان المرتب الصافي یفوق أربع ،30%-
مرات عن قیمتھ؛) 06(تدنى المضمون و یساوي أو یقل بسمرات قیمة األجر الوطني األ) 05(خمس، إذا كان المرتب الصافي یفوق 40%-
.مرات قیمة األجر الوطني األدنى المضمون) 06(بست، إذا كان المرتب الصافي یفوق 50%-

(1).أعاله، و ال یجوز الحجز علیھاة عند حساب الدخل الصافي المذكورتستثنى المنح العائلی

المباشر للمتابعة تباعا مع حصول االقتطاعات ودون انتظار أن یقوم صاحب العمل أو محاسبھ القائم بالدفع باقتطاع تدفع المبالغ المقتطعة وجوًبا للمحاسب 
. ویمكن تسلیم المعني، بناء على طلبھ، تصریحا بدفع المبالغ المقتطعة. كامل مبلغ الدین المستحق للخزینة على ذمة المستفید من األجر

والغراماتأنواعھابمختلفالضرائببالنسبة لتحصیلوذلكمیة رھن قانوني على جمیع األمالك العقاریة للمدینین بالضریبة للخزینة العمو: 388المادة 
.المذكورة في ھذا القانونالجبائیة
التاریخ الذي فرضت فیھ على المكلف تسجیلھ في المحافظة العقاریة، حیث ال یمكن تسجیلھ إال ابتداء من  تاریخمناعتباراتلقائیارتبةالرھنھذاویأخذ

(2).بالضریبة زیادة أو غرامة لعدم إتمام الدفع

الباب الثالث
المـالحـــقات

.تجوز مالحقة المكلف بالضریبة الذي لم یدفع الحصة الواجب تحصیلھا من ضرائبھ في موعد االستحقاق المحدد بمقتضى القانون: 389لمادة ا
(3). لغاةم:399إلى 390منادوالم

(4).ملغاة: 400المادة 

، الذي 384ینتج اإلعتراض على األموال الصادرة من كسب المدین، في مجال الضرائب اإلمتیازیة، من الطلب المنصوص علیھ في المادة : 401المادة 
.یكتسي مبدئیا شكل إشعار أو إنذار للغیر الحائز

الضرائب و الرسوم التي تحصل عن طریق الجداول، عمال باألحكام المنصوص علیھا في مختلف القوانین یترتب قانونا عن التأخیر في دفع) 402:1المادة 
(5).عندما یتم الدفع بعد انقضاء أجل االستحقاق%10الجبائیة، تطبیق عقوبة قدرھا 

عن كل شھر تأخیر أو جزء منھ ، % 3طبق غرامة تھدیدیة قدرھا یوًما الموالیة لألجل المحدد في الفقرة السابقة، ت) 30(في حالة عدم التسدید في أجل ثالثین 
%. 25المذكورة أعاله، نسبة % 10دون أن تتجـاوز ھذه الغرامـة زائد العقوبة الجبائیة بنسبة 

في حالة عدم الدفع  و. ل للدفعابتداء من الیوم األول الذي یلي أخر أج% 10ینجم عن التأخیر في دفع الضریبة الجزافیة الوحیدة تطبیق غرامة تأخیر قدرھا 
%.25من كل شھر تأخیر أو جزء منھ دون أن تتجاوز ھذه الغرامة نسبة % 3في أجل شھر، تطبق غرامة مالیة قدرھا 

یق زیادة قدرھا ینجم عن التأخیر في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طریق االقتطاع من المصدر التي تقوم اإلدارة الجبائیة بتحصیلھا، تطب) 2
عن كل شھر أو جزء من شھر التأخیر، ابتداء من الیوم األول للشھر الذي یلي آخر أجل إلیداع جداول اإلشعار % 3وتطبق غرامة تھدیدیة قدرھا %. 10

.2012م لسنة .من ق15معدلة بموجب المادة : 387المادة (1)
.2016لسنة .  م.من ق8و2012م لسنة .من ق16و 2006م لسنة  .من ق17معدلة بموجب المواد : 388المادة (2)
).تنقل ھذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبائیة(2002لسنة . م.من ق200اة بموجب المادة ملغ: 393إلى 390المواد (3)
).تنقل ھذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبائیة(2002لسنة . م.من ق200و ملغاة بموجب المادة 1996لسنة 37معدلة بموجب المادة : : 400المادة(4)
.2018م لسنة .من ق16ب المادة معدلة بموج: 402المادة (5)
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، بدون أن 1-367و1- 359و2-358و245و212و1- 129و124و123و121و119و110بالتسدید ودفع الحقوق الموافقة، المحددة في المواد 
%.25المذكورة أعاله، نسبة % 10تفوق ھذه الغرامة التھدیدیة زائد العقوبة الجبائیة بنسبة 

بشرط أن یتم إیداع التصریح %15مع عقوبة الدفع المتأخر للتصریح، یحدد المبلغ اإلجمالي للعقوبتین بنسبة %10عندما تجمع عقوبة التحصیل بنسبة 
. ن شھر االستحقاق كآخر أجلودفع الضریبة في آخر یوم م

.  ملغى) 3

(1).ملغى) 4

خاصة تحصل العقوبات و تعویضات التأخیر المذكورة في الفقرات السابقة و یحقق و یبت في الشكاوي النزاعیة المتعلقة بتطبیقھا حسب القواعد ال) 5
(2).بتحصیل الحقوق الرئیسیة المتعلقة بھا

(3).ملغاة: 403المادة

لقاة ینتجن، قانونا، عن إلغاء أو تنزیل الضریبة المتنازع فیھا منح كلي أو نسبي في حكم عدیم القیمة لمبلغ العقوبات وتعویضات التأخیر الم: 404ة الماد
.على عاتق المشتكي، وكذا المصاریف المترتبة عن المتابعات في حالة ما إذا منح اإللغاء التام للضریبة المفروضة

(4).لغاةم: 405المادة 

القابضون مسؤولون عن الضرائب والرسوم المباشرة التي تكفلوا بجداولھا ویتعین علیھم تقدیم البرھان على تمام تحقیقھا ضمن الشروط : 406المادة 
.المحددة في التشریع الجاري بھ العمل في مجال التحصیل

الالتياألجنبیةوبالنسبة للمؤسساتالجبائیة،اإلجراءاتقانونمن80و74نالمادتیفي سیماالعلیھاالمنصوصاألحكامعنالنظربغض
الدفعلمقتضیاتوفقاقابض الضرائبیطلبأنیتعیننھایة التنفیذ،فيبعقدالجبائيالدینیتعلقوعندمابالجزائردائمةمھنیةمنشأةعلىتتوفر

أوبنكیةضمانات،المكلفونھؤالءقّدمإذاماحالةفيعداماالمستقرینغیرالمكلفین بالضریبةعاتقعلىاقعةالوالمبالغمجموعالفوري،
(5). المستحقةللمبالغالالحقبضمان التحصیلكفیلةغیرھا،

ین بالضریبة الذین تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدلیسیة من الدفع ، على المكلف304و303تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادتین :407المادة 
.التام أو الجزئي للضرائب أو الرسوم الواقعة على ذمتھم

لى طرق لتطبیق األحكام السابقة، تعتبر، على وجھ الخصوص، طرقا تدلیسیة قیام المكلف بالضریبة بتنظیم إعساره أو وضع عراقیل من خالل اللجوء إ
.حول دون تحصیل أیة ضریبة أو رسم مدین بھأخرى، ت

418یعاقب كل من یقوم، على أي نحو، كان بتنظیم أو یحاول تنظیم الرفض الجماعي ألداء الضریبة، بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة : 408المادة 
.من قانون العقوبات التي تقمع أنواع المس بحسن سیر اإلقتصاد الوطني

.على كل من حرض الجمھور على رفض أداء الضرائب أو على تأخیره303الجزائیة المنصوص علیھا في المادة وتطبق العقوبات 

.2002لسنة .  م.من ق200ملغى بموجب المادة :  4- 402لمادة ا(1)
22و 2003لسنة من ق م34و2002لسنة. م.من ق 200و2001من ق م لسنة 38و2000لسنة . م.من ق18و 1999لسنة . م.من ق26و1996لسنة . م.من ق38معدلة بموجب المواد : 402لمادة ا(2)

..2017لسنة . م.من ق15و.2007من ق م لسنة 
.1995لسنة .  م.من ق31ملغاة بموجب المادة :  403المادة (3)
.)لجبائیةتنقل ھذه االحكام إلى قانون االجراءات ا(2002لسنة . م.من ق200وملغاة بموجب المادة 1996لسنة . م.من ق39معدلة بموجب المادة : 405المادة (4)
.2011من ق م لسنة 19معدلة بموجب المادة : 406المادة (5)
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األحكام الجبائیة غیر المقننة
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فھرس 

موضوع الحكم
المراجع

قانون المالیة سنة المواد

انون المتضمن لق1991دیسمبر 18المؤرخ في 25-91قانون رقم 
.1992المالیة لسنة 

1992/ق م 117-109

المتضمن لقانون 1992أكتوبر 11المؤرخ في 04- 92قانون رقم 
.1992المالیة التكمیلي لسنة 

1992/ت.م.ق -55-5456 -58-60

المتضمن 1993ینایر 19المؤرخ في 01-93مرسوم تشریعي رقم 
.1993لقانون المالیة لسنة 

1993/م.ق 83 -88-89

1993دیسمبر 29المؤرخ في 18-93مرسوم تشریعي  رقم 
.1994المتضمن لقانون المالیة لسنة 

1994/م.ق 93 -100

المتضمن 1994مایو 26المؤرخ في 08-94مرسوم تشریعي رقم 
.1994لقانون المالیة التكمیلي لسنة 

1994/ت.م.ق 14

نون المتضمن لقا1994دیسمبر 31المؤرخ في 03-94أمر رقم 
.1995المالیة لسنة 

1995/م.ق 74

المتضمن لقانون 1995دیسمبر 30المؤرخ في 27-95أمر رقم 
.1996المالیة لسنة 

1996/م.ق 22 -33-34 -35-106-107

المتضمن لقانون 1997دیسمبر 31المؤرخ في 02-97قانون رقم 
.1998المالیة لسنة 

1998/م.ق 41 -44-47

المتضمن لقانون 1998دیسمبر 31في المؤرخ98قانون  رقم 
.1999المالیة لسنة 

1999/م.ق 11 -16-48 -49-51 -52-53

المتضمن لقانون 1999دیسمبر 23المؤرخ في 11-99قانون  رقم 
.2000المالیة لسنة 

2000./م.ق 6-54

المتضمن 2000دیسمبر 23المؤرخ في 06- 2000قانون رقم
.2001لقانون المالیة لسنة 

2001/م.ق 36 -37-38-50

المتضمن لقانون 2001جویلیة 19المؤرخ في 12- 01أمر رقم 
.2001المالیة التكمیلي لسنة 

2001/ت.م.ق 17-18-19-20

المتضمن لقانون 2001دیسمبر 22المؤرخ في 21-01قانون رقم
.2002المالیة لسنة 

2002/م.ق 4-32-33-34 -35-39 -200-
202-203-204 -205-213

المتضمن لقانون 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02ون رقمقان
.2003المالیة لسنة 

2003/م.ق 63-65-67-7194-

المتضمن لقانون 2003دیسمبر 28المؤرخ في 22-03قانون رقم
.2004المالیة لسنة 

2004./م.ق 8-26-29-32 -31-3353-

ون المتضمن لقان2004دیسمبر 29المؤرخ في 21-04قانون رقم
2005المالیة لسنة 

2005/م.ق 16 -41-42 -45

المتضمن لقانون 2005دیسمبر 31المؤرخ في 16-05قانون رقم 
.2006المالیة لسنة 

2006/م.ق 18 -44-45 -46-47 -48-60-61

المتضمن لقانون 2006یولیو 15المؤرخ في 04-06قانون رقم 
.2006المالیة التكمیلي لسنة 

2006/ت.م.ق 4-13-14-17

المتضمن لقانون 2006دیسمبر 26المؤرخ في 24-06قانون رقم
.2007المالیة لسنة 

2007/م.ق 45 -56

المتضمن لقانون 2008جویلیة 24المؤرخ في 02- 08أمر رقم 
.2008المالیة التكمیلي لسنة 

2008/ت.م.ق 26 -44-45 -46

نون المتضمن لقا2008دیسمبر 30المؤرخ في 21-08قانون رقم 
.2009المالیة لسنة 

2009/م.ق 45 -46-47 -48-49

المتضمن لقانون 2009جویلیة  22المؤرخ في 01-09أمر رقم 
.2009المالیة التكمیلي لسنة 

2009/ت.م.ق 22 -25-27 -28-31 -32-33-36-
41 -57-65 -70

المتضمن لقانون 2009دیسمبر 30المؤرخ في 09-09قانون رقم 
.2010المالیة لسنة 

2010/م.ق 15 -28-32-33-34 -45-46 -48

والمتضمن قانون 2010غشت 26المؤرخ في 01-10أمر رقم 
.2010المالیة التكمیلي 

2010/ت.م.ق 5-22-25-26 -29-30 -31-49

18الموافق1432شعبان عام16فيمؤرخ11-11رقمقانون
.2011التكمیلي لسنة المالیةقانون، یتضمن2011یولیو سنة

2011/ت.م.ق 12 - 13

دیسمبر28الموافق1433عامصفرفيمؤرخ11-16رقمقانون
.2012المالیة لسنة قانونیتضمن،2011سنة 

2012/م.ق 53 -62-67 -68
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دیسمبر30الموافق1434صفرعام12فيمؤرخ12-12رقمقانون
2013المالیة لسنة قانونیتضمن،2012سنة 

2013/م.ق 21 -36-38 -39-40

30الموافق 1435صفرعام 27مؤرخ  في08-13قانون رقم 
.2014، یتضمن قانون المالیة  لسنة  2013دیسمبر سنة 

2014/م.ق 32-33-34-44-53 -58-66 -67-
74

1436ربیع  األألول  عام  8مؤرخ 10-14قانون رقم  
.2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة 30الموافق 

2015/م.ق 17-52-73-74-75 -79-80

المتضمن لقانون 2015جویلیة  22المؤرخ في 01-15أمر رقم 
.2015المالیة التكمیلي لسنة 

2015/ت.م.ق 40-41-43-49-70 -72-73 -74

یتضمن  2015دیسمبر  سنة 30مؤرخ في 16-15قانون رقم 
2016قانون المالیة  لسنة 

2016./م.ق 35-36-37-51-56

28الموافق 1437ربیع األول عام 28مؤرخ 14-16قانون رقم 
.2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر سنة 

2017./م.ق 64 -65-66 -67-68 -69-76-83-
84 -85-88 -90-106-112

، یتضمن 2017دیسمبر سنة 27مؤرخ في 11- 17قانون رقم 
.2018قانون المالیة لسنة 

2018./م.ق 60 -61-62 -63-64 -65-66-67-
70 -71-72 -76-100-104-

107-109-111
قانونیتضمن،2018جویلیة 11فيمؤرخ13-18رقم قانون
2018لسنةالتكمیليالمالیة

2018/ت.م.ق 3-7

، یتضمن 2018دیسمبر سنة 27مؤرخ في 18- 18قانون رقم 
.2019قانون المالیة لسنة 

2019./م.ق 44 -47-48 -54

، یتضمن 2019دیسمبر سنة 11مؤرخ في 14- 19رقم قانون 
.2020قانون المالیة لسنة 

2020./م.ق 65 -66-67 -69-84 -88-89-90-
91 -92-93 -94-95 -104-105-

110-111-112
، یتضمن قانون 2020یونیو سنة 4مؤرخ في 07-20قانون رقم 

.2020المالیة التكمیلي لسنة 
2020./ت.م.ق 32 -33-35 -42-43 -44-

50 -52
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1992یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر سنة 18الموافق 1412جمادى الثانیة عام 11
1991إستقراریة اإلعفاءات الممنوحة في إطار التشریع الجبائي الذي أدرجھ قانون المالیة لسنة 

و التي بدأت تعطي 1991لتشریع ، الذي أدرجھ قانون المالیة لسنة تبقى اإلعفاءات الوقتیة الممنوحة في إطار التشریع الجبائي، الذي سبق ا: 109المادة 
.نتائجھا، ساریة المفعول إلى حد نھایتھا و ذلك في مجال الضرائب المماثلة الواردة ضمن التشریع الجبائي الجدید 

على البیئةعلى النشاطات الملوثة أو الخطیرةتأسیس رسم 
.ملوثة أو الخطیرة  على البیئةیؤسس رسم على النشاطات ال: 117المادة 

.یحدد تعریف ھذه النشاطات عن طریق التنظیم
:یحدد المعدل األساسي للرسم السنوي كما یلي

المؤرخ 19–88دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي لھا نشاط واحد على األقل خاضع إلجراء التصریح، كما ھو محدد بموجب المرسوم رقم 3000* 
.و المتعلق بالمنشآت المصنفة و المحددة لقائمتھا1988سنة یولیو 26في 
19–88دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي لھا نشاط واحد على األقل خاضع إلجراء الترخیص، كما ھو محدد بموجب المرسوم رقم 30000* 

.و المتعلق بالمنشآت المصنفة و المحددة لقائمتھا1988یولیو سنة 26المؤرخ في 
دج 6000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصریح و إلى 750و بخصوص المنشآت التي ال تشغل أكثر من شخصین،یخفض المعدل األساسي إلى 

.بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعةللترخیص
.اعلى كل نشاط من ھذه النشاطات حسب طبیعتھا و أھمیتھ6و 1یطبق المعامل المضاعف المتراوح بین 

.یكون مبلغ الرسم الواجب تحصیلھ عن كل نشاط من ھذه األنشطة الملوثة أو الخطیرة، عن طریق التنظیم
من یستعمل المنشأة، الذي ال یقدم المعلومات الضروریة أو یعطي معلومات حاطئة و ذلك من أجل تحدید على ،تطبق غرامة تحدد نسبتھا بضعف مبلغ الرسم

.نسبة الرسم و تحصیلھا
.صل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للوالیة، على أساس تعداد المنشآت المعنیة التي تقدمھا المصالح المكلفة بحمایة البیئةیح

.ذا لم یتم تسدید  المبالغ المطابقة في اآلجال المحددة%10تضاعف نسبة الرسم بـ 

1992لسنة التكمیليقانون المالیةضمن المت1992سنة أكتوبر11فيالمؤرخ 04-92قانون رقم 
1991من قانون المالیة لسنة38إدراج احكام المادة 

و الخاصة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المحصلة لصالح الدولة و 1991من قانون المالیة لسنة 38إن األحكام المدرجة في المادة : 54المادة 
" .الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة"، تدرج في قانون یسمى الجماعات الداخلیة ذات التخصیص المحدد

للضریبة فیما یخص العطل الناتج عن عملیات الترقیة العقاریةإخضاع المؤسسات الخاضعة للضریبة على مداخیل الترقیة العقاریة
، تظل خاضعة لھذه 1991یع الجبائي المعمول بھ إلى غایة  سنة المؤسسات الخاضعة للضریبة على مداخیل الترقیة العقاریة ، في إطار التشر:55المادة 

یة إنتھاء إنجاز ھذه الضریبة فیما یخص الدخل التاتج عن عملیات الترقیة العقاریة التي دخلت  حیز التنفیذ قبل صدور القانون الجبائي الجدید، و ھذا إلى غا
.العملیات
ضمن مخططات التنمویة السنویة و المتعددة السنواتن عن أولویتھاالجبائي المقرر لفائدة النشاطات المعلاإلعفاء 

تم إنشاء إن اإلعفاء الجبائي المقرر لفائدة النشاطات المعلن عن أولویتھا ضمن مخططات التنمویة السنویة و المتعددة السنوات  ال یمنح إال إذا : 56لمادة ا
.ت ابتداء من تاریخ نشر القانون المتضمن المخطط التنموي السنوي و المتعدد السنواتسنوا) 05(ھذه النشاطات و شرع بالعمل فیھا خالل خمس 

تحریر السجل التجاري و بطاقة الحرفي
إن تحریر السجل التجاري أو بطاقة الحرفي ، قصد إحداث نشاط أو تغییره مرتبط بتحریر شھادة تثبت الوضعیة الجبائیة لطالب السجل أو :58لمادة ا

.البطاقة
المنصوص علیھا في المقطع األشحاص الذین یمارسون نشاطا غیر خاضع لتحریر السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، یجب علیھم االمتثال لإللتزامات

.السابق
الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في ظل التشریع الجبائي الجدیدقتة  الممنوحة فیما یخصإستمراریة تطبیق اإلعفاءات المؤ 

:  ، و تصاغ كما یلي1992والمتعلق بقانون المالیة لسنة 1991دیسمبر سنة 18المؤرخ في 25-91من القانون رقم 109تعدل المادة  :60المادة 
و التي 1992نة  التشریع الجبائي قبل أول ینایرساإلعفاءات الوقتیة الممنوحة فیما یخص الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في إطار: 109المادة"

" .أنتجت مفعولھا ، تستمر في التطبیق  إلى حین استخفاء مدتھا على  الضرائب التي تناسبھا في التشریع الجبائي الجدید

1993المتضمن لقانون المالیة لسنة 1993ینایر 19المؤرخ في 01-93مرسوم تشریعي رقم 
في إطار عملیات اإلشعاراتبالعملة الصعبةمنح اإلمتیازات الجبائیة للمؤسسات التي تحقق مداخیل 

یمكن الدولة، في إطار عملیات االستثمارات ، منح إمتیازات جبائیة للمؤسسات التي تحقق مداخیل بالعملة الصعبة في شكل رؤوس أموال أو : 83المادة 
.عینة

تقییم الناتج اإلجمالي للضرائب المباشرة المحصل لفائدة الدولة

ید الناتج اإلجمالي للضرائب المباشرة المحصل لفائدة الدولة نھائیا من طرف المحاسبین العمومیین المعنیین، مباشرة في حسابات موارد یق: 88المادة 
.المیزانیة الخاصة

وتنفیذھا على المیزانیة العامة للدولةیات التخفیض الجبائي بالنسبة لموارد المیزانیةتحدید عمل
.المیزانیةعملیات التخفیض الجبائي وترخص و تنفیذ على المیزانیة العامة للدولةتحدد موارد : 89المادة 
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.لذلكتقید النفقات المأمورة بالصرف في ھذا المجال، على االتعتمادات التقدیریة و الالزمة الدفع في صندوق أمناء الخزینة للوالیة المعینین
.1994األمر ذلك وتصبح ساریة المفعول ابتداء من أول ینایر سنة تحدد أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم، إذا اقتضى 

1994سنة لالمتضمن لقانون المالیة 1993دیسمبر 29المؤرخ في 18-93مرسوم تشریعي  رقم 
تأسیس قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

، 1992یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1992أكتوبر سنة 11ؤرخ في الم04-92من المرسوم التشریعي رقم  54تعدل أحكام المادة : 93المادة 
:وتتم كما یأتي

و المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1976دیسمبر سنة 09المؤرخ في 101-76وتحل ھذه األحكام محل األحكام الملحقة باألمر رقم "
."وتلغیھا

، 1991والمتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر سنة 31المؤرخ في 36-90من القانون رقم 38الواردة في المادة تمثل األحكام :54المادة"
."الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة256المادة تطبیق ترتیب المناطق و المناطق الفرعیة حسب ما نصت علیھ

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ترتیب المناطق و 256یطبق حتى تاریخ نشر النص التنظیمي المنصوص علیھ في المادة :100لمادة ا
نون الضرائب من قا" الرسم العقاري" المناطق الفرعیة، الملحق في الباب الخامس  الضرائب المحصلة لفائدة البلدیلت دون سواھا، الباب الفرعي األول 

.المباشرة والرسوم المماثلة 

1994قانون المالیة التكمیلي لسنة لالمتضمن1994مایو 26المؤرخ في 08-94سوم تشریعي رقم رم
تسجیل فاائض القیمة الذي ینتج عنھا تقویم تثبیت المنقول قبل االستھالك

1992یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1992أكتوبر سنة 11المؤرخ في 04-92من المرسوم التشریعي رقم  70تعدل أحكام المادة :14المادة 
: كما یلي

في 1992قانون المالیة السنة من165یسجل فاائض القیمة الذي ینتج عن إعادة تقویم تثبیت المنقول قبل االستھالك كما تسمح بھ المادة : 70المادة"
.إلعفاء من الضریبة وال یمكن توزیعھخصوم الحساب الضنوي في اإلحتیاط با

".ویوضح نص تنظیمي، عند االقتضاء ، كیفیات تطبیق ھذه المادة

1995المتضمن لقانون المالیة لسنة1994دیسمبر 31المؤرخ في 03-94أمر رقم 
من مبلغ%50وتمنراست من تخفیض قدره إستفادة النشاطات التي یمارسھا األشخاص الطبیعیون أو الشركات في والیات إلیزي، تندوف، أدرار 

سنوات) 05(الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات لمدة خمس 

النشاطات التي یمارسھا األشخاص الطبیعیون أو الشركات في والیات إلیزي، تندوف، أدرار وتمنراست ، ولدیھم تستفید المداخیل العائدة من :74المادة 
من مبلغ الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات وذلك %50ائي في ھذه الوالیات یقیمون بھا بصفة دائمة ، تخفیض قدره مكتب جب

. 1995سنوات إبتداءا من أول ینایر سنة ) 05(بضفة إنتقالیة ولمدة خمس 

1996ة لسنة المتضمن لقانون المالی1995دیسمبر 30المؤرخ في 27-95رقم أمر
تغییر مراجع مواد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

من قانون الضرائب 238و237، 236، 3-234، 2-234،  1-233،234، 220،230،231مكرر ، 219تعوض مراجع المواد :22المادة 
من 229و227، 226، 1-225، 4-224، 3-224، 1-224، 223، 222، 219، 217، 1-138، 1-13، 220المباشرة والرسوم المماثلة بالمواد 

.نفس القانون
، 358، 357، 356من قانون لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمواد 367،368، 366، 365مكرر، 364تعوض مراجع المواد :33المادة 
.من نفس القانون 361و360، 360، 359

تجاري و الرسم على النشاط المھنيوالتعویض عبارتي الرسم على النشاط الصناعي 

.تعوض العبارتین الرسم على النشاط الصناعي والتجاري و الرسم على النشاط المھني بعبارة النشاط المھني : 34المادة 
التي تخضع أرباحھا للضریبة على أرباح الشركاتتطبیق إعفاءات الرسم على النشاط الصناعي والتجاري على النشاطات

كلفین تبقى إعفاءات الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الواردة في األحكام غیر المقننة، ساریة المفعول تحت النظام الجدید، فیما یخص  الم:35المادة 
.بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع أرباحھ للضریبة على أرباح الشركات

المتزوجون بدون أطفالوفیما یخص األجراء العزابدج شھریا على الضریبة على الدخل اإلجمالي300ب تخفیض یقدر 
عشر یستفید األجراء العزاب و المتزوجون بدون أطفال، و الذین ال یقل دخلھم الشھري الخاضع لالقتطاع الضمان اإلجتماعي عن مبلغ خمسة :106المادة 

.دینار جزائري كل شھر في الضریبة على الدخل اإلجمالي) 300(أو یعادلھ، استثناء، من تخفیض إضافي یقدر ب ثالثمائة ) 15.000(ألف دینار 
إخضاع فوائض القیمة غیر المخصصة للضریبة



89

ن للضریبة وفقا للكیفیات 1995تخضع فوائض القیمة و الناتجة عن عملیات إعادة التقییم المسجلة في حصیلة المؤسسات في أول ینایر سنة : 107المادة 
.قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وذلك على التكمیلیة غیر المطبقة حتى ھذا التاریخ من 186المادة من2المنصوص علیھا في الفقرة 

1998الیة لسنة ممتعلق بقانون الال1997ر دیسمب31المؤرخ في 02-97قانون رقم 
:إن تسمیات : 41المادة 

رائب المباشرة واللجنة الوالئیة للطعن في الضرائب المباشرة واللجان المركزیة للطعن في الضرائب لجان الضرائب المباشرة ولجنة الدائرة للطعن في الض-
لضرائب المباشرة المباشرة الواردة على التوالي في القسم السادس من القسم الفرعي األول ومن القسم الفرعي الثاني ومن القسم الفرعي الثالث من قانون ا

:ـ والرسوم المماثلة، تعوض ب

المضافة و اللجنة لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة واللجنة الوالئیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة-
.المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة

ة والترقویة وفق المقاییس المحدد في دفتر الشروط معفاة من شاطات إنجاز السكنات اإلجتماعیعن نإن األرباح الخاضعة للضریبة الناتجة: 44المادة 
.الضریبة على الدخل اإلجمالي والضریبة على أرباح الشركات

.یحدد دفتر الشروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة بقرار وزاري مشترك بین الوزیرین المكلفین بالمالیة والسكن

تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي والضریبة على أرباح الشركات فوائض القیم الناجمة عن عملیات التنازل بمقابل عن القیم المنقولة : 47لمادة ا
.سنوات) 3(ولمدة ثالثة 1998المؤشر علیھا في البورصة، وذلك إبتداء من أول ینایر سنة 

1999انون المالیة لسنة المتضمن لق1998دیسمبر 31المؤرخ في 98قانون رقم 
المادةبالمعدلة 1996والمتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر سنة 30المؤرخ في 27-95من األمر  رقم 106لغى  أحكام المادة ت:11المادة 

.1997والمتضمن  قانون المالیة لسنة 1996دیسمبر سنة 30المؤرخ في 31-96من األمر رقم 69

التي تستمر العقود في طور التنفیذ عند تاریخ إصدار ھذا القانون في االستفادة من نظام االقتطاع من المصدر المطبق على المؤسسات األجنبیة :16المادة 
. 1998دیسمبر سنة 31لیس لھا منشآت مھنیة دائمة في الجزائر، الساري المفعول إلى 

:لشباب في إطار عقود ما قبل التشغیل تحفیضات من الدفع الجزافي تقدر  بنسبةتستفید المؤسسات المستخدمة التي توظف ا:48المادة 

، بالنسبة للسنة األولى،100%- 

، بالنسبة للسنة الثانیة،50%- 

.بالنسبة للسنة الثالثة،30%- 

.تطبق ھذه التخفیضات على األجور التي تمنح للشباب المستخدم في ھذا اإلطار

.دة  عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق ھذه الما

:والمتعلق بترقیة االستثمار وتحرر یأتي1993أكتوبر سنة 5المؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي رقم  22تعدل أحكام المادة : 49المادة 

:یازات اآلتیةأعاله ، أن تستفید من االمت20بمقرر من الوكالة، یمكن لالستثمارات المنصوص علیھا في المادة :22المادة"

ا عشر االعفاء من الضریبة  على أرباح الشركات، والدفع الجزافي ، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، طیلة فترة أدناھا خمس سنوات وأقصاھ- 
. سنوات من النشاط الفعلي

عشر مس سنوات وأقصاھاخخ الحصول علیھا طیلة فترة أدناھا إعفاء الملكیات العقاریة  التي تدخل في إطار االستثمار من الرسم العقاري ، ابتداء من تاری- 
.سنوات

النشاط الصناعي والتجاري، في حالة التصدیر، حسب رقم أعمال ركات، والدفع الجزافي والرسم على یبة على أرباح الشاالعفاء من الضر عند التصدیر، - 
.الصادرات، بعد فترة النشاط المنصوص علیھا في المقطع األول أعاله

بمساھمات أرباب العمل في النظام القانوني  للضمان االجتماعي برسم االجور المدفوعة لجمیع العمال طیلة فترة خمس سنوات تتكفل الدولة جزئیا أو كلیا- 
.قابلة للتجدید، بناء على قرار الوكالة

."تحدد كیفیات تطبیق ھذا المقطع السابق ، عند االقتضاء، عن طریق التنظیم

.على أسعار خدمات المراقبة التقنیة الدوریة%7,5لفائدة میزانیة الدولة رسم المراقبة التقنیة للسیارات، یقتطع بمعدل یقدر بـ یحدث:51المادة 

.ى رقم األعماللیقتطع ھذا الرسم من قبل المراقب المكلف یالمراقبة التقنیة و یدفع إلى قباضة الضرائب المختصة إقلیمیا كما ھو الحال في مواد الرسم ع

.تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة  عن طریق التنظیم

س تعفى من الضریبة على الدخل االجمالي، عائدات األسھم والسندات المماثلة المسجلة في التسعیرة الرسمیة لبورصة القیم المنقولة لمدة خم: 52المادة 
.1998ابتداء من أول ینایر سنة سنوات ) 05(

المداخیل الناتجة عن السندات وسندات االفتراض القابلة للتداول الصادرة عن المؤسسات المصرفیة والھیئات العمومیة لفترة تساوي أو تعفى:53المادة 
.1998سنوات ابتداء من أول ینایر سنة ) 5(من الضریبة على الدخل اإلجمالي وذلك لمدة خمس سنوات،) 5(تفوق خمس 
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2000المتضمن لقانون المالیة لسنة 1999دیسمبر 23المؤرخ في 99-11قانون رقم 
موطن تستفید المداخیل العائدة من النشاطات التي یمارسھا األشخاص الطبیعیون أو الشركات في والیة إیلیزي وتندوف وأدرار وتامنغاست ولدیھم : 6لمادة ا

بلغ الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات وذلك من م% 50جبائي في ھذه الوالیات ویقیمون بھا بصفة دائمة، من تخفیض قدره 
.2000سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(بصفة إنتقالیة ولمدة 

1991دیسمبر سنة 18الموافق 1412جمادى الثانیة عام 11المؤرخ في25- 91من القانون ) 5و4و3الفقرات (117تعدل وتتمم المادة :54المادة 
:،و تحرر كما یأتي1992والمتضمن قانون المالیة لسنة 

.یؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة:117المادة"
.تحدد طبیعة ھذه النشاطات عن طریق التنظیم

:تحدد المبلغ السنویة للرسم  على النشاطات الملوثة كما یأتي

–98للمرسوم التنفیذي رقم الوزیر المكلف بالبیئة وفقا من ةنشاطاتھا على األقل لرخصىحدإلتي یخضع دج بالنسبة للمنشآت المصنفة وا120.000-
.حدد قائمتھایالمنشآت المصنفة و تنظیم الذي یطبق على الالذي یضبط1998سنة نوفمبر3المؤرخ في 339

–98للمرسوم التنفیذي رقم طبقاالوالي المختص اقلیمیا لرخصة منألقل دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتھا على ا90.000-
.الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا1998نوفمبر سنة 3المؤرخ في 339

للمرسوم طبقا عبي البلدي المختص اقلیمیا رئیس المجلس الشمن ةنشاطاتھا على األقل لرخصىحدإدج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي یخضع 20.000-
.الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا1998نوفمبر سنة 3المؤرخ في 339–98التنفیذي رقم 

نوفمبر سنة 3المؤرخ في 339–98للمرسوم التنفیذي رقموفقا دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي یخضع أحد نشاطاتھا على األقل لتصریح  9.000-
.الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا1998

:تخفض إلىفإن النسب القاعدیة بالنسبة للمنشآت التي ال تشغل أكثر من شخصین، أما 
.الوزیرالمكلف بالبیئةمن ةدج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخص24.000-
.الوالي المختص اقلیمیالرخصة مندج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة 18.000-
.رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیالرخصة مندج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة 3.000-
.دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصریح2.000-

.على كل نشاط من ھذه النشاطات حسب طبیعتھا و أھمیتھا6و 1یطبق المعامل المضاعف المتراوح بین 

.یكون مبلغ الرسم الواجب تحصیلھ عن كل نشاط من ھذه األنشطة الملوثة أو الخطیرة، عن طریق التنظیم

مات حاطئة و ذلك من أجل تحدید تطبق غرامة تحدد نسبتھا بضعف مبلغ الرسم، على من یستعمل المنشأة، الذي ال یقدم المعلومات الضروریة أو یعطي معلو
.نسبة الرسم و تحصیلھا

.یحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للوالیة، على أساس تعداد المنشآت المعنیة التي تقدمھا المصالح المكلفة بحمایة البیئة

.  ذا لم یتم تسدید  المبالغ المطابقة في اآلجال المحددة%10تضاعف نسبة الرسم بـ 

2001المتضمن قانون المالیة لسنة2000دیسمبر 23المؤرخ في 06-2000نون رقم قا
وتحـرر كما 1966المتضمن قانون المالیة لسنــة 1965دیسمبر سنـة 31المؤرخ في 320ــ 65من األمر رقم 106تعدل احكام المـادة : 36المادة 

:یلي 

.بواسطة سند قبض مسلم من طرف البلدیة للطرف الذي قام بالدفع نقدا وذلك  قبل بدایة الحفلیدفع مبلغ ھذا الرسم المثبت: 106المادة"

:تحدد التعریفة كمایلي 

.دج عن كل یوم، عندما ال تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساء800إلى 500من -

.ة لیالدج عن كل یوم، إذا إمتدت مدة الحفل إلى ما بعد السابع1500إلى 1000من -

."السلطة الوصیةفقة مواوتحدد التعریفات بموجب قرار رئیس البلدیة، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي

المؤرخ 12-98من القانون رقم 52من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما ثلة، تمتد احكام المادة 104بغض النظر عن احكام المادة : 37المادة 
إلى المداخیل الناتجة عن السندات واألسھم اوحصص ھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة1999والمتضمن قانون المالیة سنـة 1998دیسمبر 31في 
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والمتضمن قانون المالیة لسنـة 1999دیسمبر 23المؤرخ في 11- 99من قانون رقم 49، و48،  18،  11، 10، 9، 5تلغى احكام المواد : 38المادة 
من قانون الرسوم على 116و115من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادتین 402، و215،  193، 192، 134المعدلة للمواد ، 2000

.رقم األعمال 

الممارسات الریاضیة إلى لإلیرادات الجبائیة للوالیات والبلدیات للصنادیق الوالئیة لمبادرات الشبیبة وتطویر %7تخضع المساھمة التي قدرھا :50المادة 
.2001تخصیص خاص مباشرة في میزانیتھا لنفس الغرض وھدا ابتداء من أول ینایر سنة 

. تحدد كیفیات تطبیق ھذا اإلجراء عن طریق التنظیم

2001لسنة قانون المالیة التكمیليیتضمن2001جویلیة 19مؤرخ في 12-01قانون رقم 
:و تحرر كما یأتي، 2001و المتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 23المؤرخ في 06- 2000رقم من القانون50تعدل أحكام المادة : 17المادة 

:الجماعات المحلیة في الصندوق الوالئي لمبادرات الشبیبة والممارسات الریاضیة كما یأتيمساھمة حددت:50المادة"

؛إلیرادات الجبائیة للوالیاتمن ا7%-

.لبلدیاتلمن اإلیرادات الجبائیة4%-

.لمبادرات الشبیبة والممارسات الریاضیة إلى تخصیص خاص مباشر في میزانیتھا من اإلیرادات الجبائیة للبلدیات%3تخضع حصة  

. "تحدد كیفیات تطبیق ھذا اإلجراء عن طریق التنظیم

دون %40المكلفین بالضریبة المقیمین بالجزائر من تخفیض في الضریبة على الدخل بنسبة تستفید مبالغ الھبات والمدفوعات المقدمة من طرف :18المادة 
.من الدخل الخاضع للضریبة%5أن یتجاوز ذلك 

:یمنح ھذا التخفیض في حالة ما إذا تم تقدیم ھذه الھبات أو المدفوعات لفائدة 

المؤسسات أو الجمعیات ذات المنفعة العامة؛-

وحمایة یئات المنفعة العامة ذات الطابع التربوي والعلمي واإلنساني والریاضي والبیداغوجي  والثقافي ، أو التي تساھم في تثمین التراث الفنياألعمال أو ھ-
.المحیط الطبیعي أو نشر الثقافة 

.تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

، المعدلة 1994و المتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر سنة 29المؤرخ في 18-93لتشریعي رقم من المرسوم ا99تلغى أحكام المادة : 19المادة 
.و المتممة و المتعلقة بالرسم النوعي اإلضافي

المؤرخ 12- 23ي رقم تستفید المعدات المتعلقة بإنجاز االستثمار من االمتیازات الجبائیة و الجمركیة المنصوص علیھا بموجب المرسوم التشریع: 20المادة 
و المتعلق بترقیة االستثمار، عندما یتم شراؤھا من طرف المقرض المؤجر، في إطار عقد االعتماد اإلیجاري المالي المبرم مع 1993أكتوبر سنة 5في 

.متعامل مستفید من االمتیازات المذكورة

2002لسنة متضمن قانون المالیة لوا2001دیسمبر 22المؤرخ في 21-01قانون رقم 
من قانون الضرائب 359و 212المنصوص علیھما في المادتین " رقم بطاقة التعریف الجبائیة"و"رقم التعریف الجبائي"تستبدل العباراتان : 4المادة 

."رقم التعریف اإلحصائي" المباشرة والرسوم المماثلة بعبارة 

اریا الختصاص الھیكل المكلف بتسییر المؤسسات الكبرى المنصوص علیھا بموجب نص یخضع األشخاص المعنویون المذكورون أدناه إجب: 32المادة 
:تنظیمي

، المعدل والمتمم،1986غشت سنة 19المؤرخ في 14-86الشركات العاملة في قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم -

1-156تتوفر على إقامة مھنیة دائمة بالجزائر، كما ھي مذكورة في المادة  الشركات المقیمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبیة  وكذا تلك التي ال-
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،

من قانون 136شركات رؤوس األموال وشركات األشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس األموال كما ھو منصوص علیھ في المادة -
ج،.ملیون د100ة والرسوم المماثلة والتي یفوق أو یساوي رقم أعمالھا السنوي الضرائب المباشر

ج.ملیون د100مجمعات الشركات القانونیة أو الفعلیة عندما یفوق أو یساوي رقم األعمال السنوي إلحدى الشركات العضوي -

أداء كل واجباتھم الجبائیة حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم، لدى یتعین على األشخاص المعنویین المنصوص علیھم في المادة أعاله، : 33المادة 
.مصالح الھیكل المذكور في المادة السابقة

لى یجب على األشخاص الطبیعیین والمعنویین المزاولین نشاطا صناعیا أو تجاریا أر حرا أو تقلیدیا، أن یشیروا إلى رقم التعریف اإلحصائي ع: 34المادة 
المتعلقة بنشاطاتھمكل الوثائق
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دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص علیھا في التشریع الجبائي المعمول بھ، یترتب على عدم تقدیم رقم التعریف اإلحصائي أو التصریح : 35المادة
:بمعلومات خاطئة تعلیق 

تسلیم مختلف شھادات اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة،-

مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 219و 1-219التخفیضات المنصوص علیھا في المادتین -الضرائب، تسلیم مستخرجات من جدول -
المماثلة،

منح تأجیالت قانونیة عن دفع الحقوق والرسوم-

.اكتتاب استحققات للدفع-

من الضریبة على األرباح والرسم على النشاط المھنيعوقین متعفى المؤسسة العمومیة لإلدماج االجتماعي والمھني لألشخاص ال:39المادة 

، 37، 31، 30، 2-27، )5-4-3( 17، )12- 11-10-9-8- 6( 15تلغي األحكام المتعلقة باإلجراءات الجبائیة في المواد : 200االمادة 
، 309،  290، 289، 288، 287، 283، وج191-، 5- 190، 190، 187، 186مكرر، 131، 131، 84، 63، 62، 47، 41، 40، 39، 38

، 396، 395، 394، 393، 392، 391، 390، 379، 353حتي 329، 328، 327-3، 325، 316، 315، 314، 313، 312، 311، 310
، 2(107-108، 97، 96وما یلیھا 8-95، 75، 74، 70من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 405و402-4، 400، 399، 398، 397

، 208، 38، 37، 36من قانون الرسوم على رقم االعمال 160و2-154، 153، 147، 143، 142، 124، 123، 113مكرر، 111، 109) 4، 3
، 141، 140، 139، 122مكرر من قانون الضرائب غیر المباشرة، 494و494، 493، 490، 489، 293، 291، 228، 218، 210، 209
، 28، 27، 24مكرر من قانون التسجیل 365و365، 364، 362، 361، 360، 359، 205حتى 197، 152، 151، 150، 147، 143، 142

.من قانون الطابع وتحول إلى قانون االجراءات الجبائي50و49، 48، 42، 41، 40، 39، 38، 32، 31، 30، 29

والمتضمن 1991دیسمبر سنة 18الموافق 1412مادى الثانیة عام ج11المؤرخ في25- 91من القانون6ةالفقر117تعدل وتتمم المادة:202المادة 
:وتحرركما یأتي،1992قانون المالیة لسنة 

.یؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة:117المادة"
.تحدد طبیعة ھذه النشاطات عن طریق التنظیم

:ما یأتيتحدد المبلغ السنویة للرسم  على النشاطات الملوثة ك

–98للمرسوم التنفیذي رقم دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي یخضع إحدى نشاطاتھا على األقل لرخصة من الوزیر المكلف بالبیئة وفقا 120.000-
.الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا1998نوفمبر سنة 3المؤرخ في 339

–98للمرسوم التنفیذي رقم بة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتھا على األقل لرخصة من الوالي المختص اقلیمیا طبقا دج بالنس90.000-
.الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا1998نوفمبر سنة 3المؤرخ في 339

للمرسوم إحدى نشاطاتھا على األقل لرخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیا طبقا دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي یخضع 20.000-
.الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا1998نوفمبر سنة 3المؤرخ في 339–98التنفیذي رقم 

نوفمبر سنة 3المؤرخ في 339–98للمرسوم التنفیذي رقم اتھا على األقل لتصریح  وفقا دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي یخضع أحد نشاط9.000-
.الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا1998

:أما بالنسبة للمنشآت التي ال تشغل أكثر من شخصین، فإن النسب القاعدیة   تخفض إلى
.المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزیرالمكلف بالبیئةدج بالنسبة للمنشآت24.000-
.دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي المختص اقلیمیا18.000-
.دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیا3.000-
.اضعة لتصریحدج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخ2.000-

.طبیعتھ وأھمیتھ و نوع المرفوضات والنفایات الناجمة وكمیتھالتبعااألنشطة تلككل نشاط من ل10و 1بین مشمولمعامل مضاعف یفھرس

.أو الخطرة/وعن كل طن مخزون من النفایات الصناعیة الخاصةج .د10.500بمبلغ یؤسس رسم لتشجیع عدم التخزین یحدد:203المادة 
:خصص عائدات ھذا الرسم كما یأتي وت
لفائدة البلدیات،10%-
لفائدة الخزینة العمومیة،15%-
.لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث75%-

.شاة االفرازنیذ مشروع مفتنسنوات إلنجاز منشات إزالة ھذه النفایات ابتداء من تاریخ االنطالق في) 3(تمنح مھلة ثالث 
. ج للطن.د24.000ات والعیادات الطبیة بسعر مرجعي قدره فیالمستششطة العالج فينالنفایات المرتبطة بأشجیع علىتللیؤسس رسم :204المادة 

.كل مؤسسة معنیة أو عن طریق قیاس مباشرویضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العالج وأنماطھ في
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:ا یأتي مویخصص حاصل ھذا الرسم ك
بلدیات،لفائدة ال10%-
لفائدة الخزینة العمومیة،15%-
.لفائدة الصندوق ا لوطني للبیئة وإزالة التلوث75%-

.ة أو حیازتھامیات والعیادات الطبیة للتزود بتجھیزات الترمید المالئفسنوات للمستش) 3(تمنح مھلة ثالث 
ویحدد ھذا الرسم بالرجوع . یمقالتي تتجاوز حدود الالكمیات المنبعثةىیؤسس رسم تكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي عل: :205المادة 

ضمن قانون المالیة توالم1999دیسمبر سنة 23ؤرخ ني مال11- 99من القانون رقم 45حكام الماذة األالذي حدد بموجب إلى المعدل األساسي السنوي
. ز حدود القیمحسب نسبة تجاو5و1ومن معامل مضاعف مشمول بین 2000لسنة 

:ویخصص حاصل ھذا الرسم كما یأتي 
لفاندة البلدیات،10%-
لفائدة ا لخزینة العمومیة،15%-
.لفائدة الصندوق الوھلني للبیئة وإزالة التلوث75%-

انون المالیة قوالمتضمن 1995دیسمبر سنة 30ق فوامال1416شعبان عام 8ؤرخ فيمال27-95م قراألمر من 116أحكام المادةتعدل :213المادة 
:یأتيوتتمم وتحرر كما 1996لسنة 

إطار العملیات الموجھة إلى ضمان وعاء الضریبة فيلفائدة المصالح واألشخاص المدعوین لمساعدة المصالح الجبائیة ضیحدث تعوی:116المادة"
.وتحصیلھا

.ن مصاریف المالحقاتتحصیل الضرائب ضمفي تدرج التعویضات المرتبطة بالمساعدة 
مستخدمو الخزینة بھاتقتطع التعویضات المرتبطة باإلعانة من أجل توسیع الوعاء الضریبي والبحث عن الماذة الخاضعة للضریبة، ال سیعا تلك التي یقوم 

.%20حدود فيوالمصالح األخرى المعنیة لوزارة المالیة، من ناتج عقوبات التحصیل وذلك 

.2002على أساس  الخدمات المقدمة فعال ابتداء من أول ینایر سنة یمنح ھذا التعویض

".تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیمط تحدد كیفیات و شرو

2003قانون المالیة لسنة المتضمن2002دیسمبر سنة 24المؤرخ في 11-02قانون رقم 
، مداخیل األسھم واألوراق المماثلة لھا المسجلة 2003نوات إبتداء من أول ینایر سنة س) 5(س تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي لمدة خم: 63المادة 

سنوات مسجلة في التسعیرة الرسمیة ) 5(في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو مداخیل السندات واألوراق المماثلة لھا ذات أقدمیة تساوي أو تفوق خمس 
.ألسھم أو حصص ھیئات التوظیف الجماعیة للقیم المنقولةللبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج ا

من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات فوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل بمقابل عن السندات واألوراق كذلك تعفى 
سنوات مسجلة في ) 5(سندات واألوراق المماثلة لھا ذات أقدمیة تساوي أو تفوق المماثلة لھا المسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو تلك الناتجة عن ال

.التسعیرة الرسمیة للبورصة أو تم تداولھا في سوق منظم

للبورصة ، العملیات المتعلقة بالقیم المكنقولة المسجلة في التسعیرة الرسمیة2003سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
.أو المتداولة في سوق منظم

:دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص علیھا من جھة أخرى، یؤدي عدم الفوتورة أو عدم تقدیمھا، إلى تطبیق غرامة تحدد مبالغھا كما یأتي : 65المادة 

دج بالنسبة لتجار التجزئة،00050.-

دج بالنسبة لتجار الجملة،000500.-

.سبة للمنتجین والمستوردیندج بالن000.0001.-

.في حالة العود یتم تطبیق ضعف ھذه المبالغ

.تصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسیلة نقلھا إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة

.یمكن أیضا أعوان إدارة الضرائب المؤھلین قانونا، والذین لھم على األقل رتبة مفتش، معاینة عدم الفوترة

.ات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفی

ت یؤسس رسم سنوي على السكن یستحق على المحالت ذات الطابع السكني أو المھني الواقعة في البلدیات مقر الدائرة وكذا مجموع بلدیات والیا: 67المادة 
.الجزائر وعنابة وقسنطینة ووھران

:یحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما یأتي 

دج بالنسبلة للمحالت ذات الطابع السكني،300*
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.دج بالنسبلة للمحالت ذات الطابع المھني1.200*

.یحصل ھذا الرسم من مؤسسة سونلغاز، عن طریق فاتورة الكھرباء والغاز، حسب دوریة الدفع

.یدفع ناتج ھذا الرسم إلى البلدیات

.تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

والتابعة 2002دیسمبر سنة 31یمكن إعادة تقییم األموال الثابتة العینیة القابلة لالھتالك وغیر القابلة لالھتالك الواردة في المیزانیة المقفلة في : 71المادة 
.2004دیسمبر سنة31للمؤسسات والھیئات الخاضعة للقانون التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طریق التنظیم وفي أجل ال یتجاوز 

ركة في إطار تقید، دون تطبیق الضریبة، فوائض القیم الناتجة عن ھذه العملییة في حساب فرق إعادة التقییم في خصوم المیزانیة، وتدمج في رأسمال الش
.زیادة رأس المال طبقا لإلجراءات القانونیة الساریة المفعول

مصدر الصناعي، المؤسسة وفقا لحجم المیاه المطروحة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي ینشأ رسم تكمیلي على المیاه المستعملة ذات ال:94المادة 
.یتجاوز حدود القیم المحددة بموجب التنظیم الساري المفعول

و 1420ان عام  رمض15المؤرخ في11- 99من القانون رقم 54یحدد ھذا الرسم بالرجوع إلى المبلغ األساسي السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة 
.القیمحدود معدل تجاوز تبعا ل، 5و 1بین مشمول ، و معامل مضاعف 2000والمتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر سنة 23المزافق لـ 

:ھذا الرسم كما یأتيحاصلخصص ی
.إزالة التلوثللصندوق الوطني للبیئة و % 50-
؛لفائدة میزانیة الدولة% 30-

.دة البلدیاتلفائ% 20-

.».عن طریق التنظیم، عند الحاجة،تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة

2004المتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 28المؤرخ في22-03قانون رقم 
ن الصندوق الخاص لتنمیة والیات تجة في والیات الجنوب والھضاب العلیا والمستفیدة متستفید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المقامة والمن: 8المادة 

ھم المتعلقة الجنوب الكبیر والصندوق الخاص بالتنمیة اإلقتصادیة للھضاب العلیا، من تخفیض في مبلغ الضریبة علي أرباح الشركات المستحقة على أنشطت
لفائدة والیات الجنوب، وذلك لمدة خمس % 20العلیا و لفائدة والیات الھضاب % 15بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى ھذه الوالیات، یقدر بـ 

.2004جانفي 1سنوات، إبتداءا من )05(

.تستثنى من أحكام ھذه المادة المؤسسات العاملة في مجال المحروقات

:یأتيوتتمم وتحرر كما 2003سنة ، والمتضمن قانون المالیة ل2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02من القانون رقم 63تعدل أحكام المادة :26المادة 

، 2003سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة ) 05(تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات لمدة خمس :63ةالماد"
ة وكذا حواصل األسھم أو حصص ھیئات توظیف حواصل وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن األسھم واألوراق المماثلة لھا المسعرة في البورص

.األموال الجماعیة للقیم المنقولة

وراق تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات، حواصل وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن السندات واأل
سنوات ابتداء من ) 05(سنوات وصادرة خالل مدة خمس ) 05(سوق منظمة ألجل أدنى مدتھ خمس المماثلة لھا المسعرة في البورصة أو التي تم تداولھا في

.یشمل ھذا اإلعفاء كامل مدة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المدة. 2003أول جانفي سنة 

لقیم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في ، العملیات المتعلقة با2003سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة ) 05(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
".سوق منظمة

دون المساس باألحكام الواردة في نصوص أخرى، یمنع األشخاص الذین تمت إدانتھم بصفة نھائیة بتھمة الغش الجبائي، من ممارسة النشاط : 29المادة 
.بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، المتعلق1990أوت سنة 18، المؤرخ في 12-90التجاري، حسب مفھوم القانون رقم 

تحال الطعون المعلقة لدى اللجنة المركزیة للطعون في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة، والتي لم تكن محل بحث لدى لجان : 31المادة 
.الختصاص الجدید المنصوص علیھ أعالهالطعن للوالیة أو الدائرة، المختصة إقلیمیا، على ھذه اللجان، وذلك وفق نطاق ا

تحال الطعون المعلقة لدى لجان الطعن الوالئیة التي لم یجر بحثھا، على لجان الطعن للدائرة المختصة إقلیمیا، وذلك وفق نطاق اإلختصاص: 32المادة 
.الجدید المنصوص علیھ أعاله

المؤرخ في 27-95من األمررقم 105بطاقة المھنیة للحرفي المنصوص علیھا في المادة تحدد تعریفة رسم التقیید من أجل الحصول على ال: 33المادة 
.دج بالنسبة للحرفیین500بـ 1996المتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر سنة 30

.مصنوعة محلیاأو ال/دج للكیلوغرام الواحد، یطبق على األكیاس البالستیكیة المستوردة و10,50یؤسس رسم قدره :53المادة 

".الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث"الذي عنوانھ 302-065یدفع حاصل الرسم لحساب التخصیص الخاص رقم 
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.تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم

2005المتضمن لقانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29المؤرخ في 21-04قانون رقم
: وتحرر كما یأتي2000المتضمن لقانون المالیة لسنة 1999دیسمبر 23خ في المؤر99-11من  القانون  رقم 6دل أحكام المادة تع:  16المادة 

تستفید المداخیل العائدة من النشاطات التي یمارسھا األشخاص الطبیعیون أو الشركات في والیة إیلیزي وتندوف وأدرار وتامنغاست ولدیھم :6المادة"
من مبلغ الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات % 50وطن جبائي في ھذه الوالیات ویقیمون بھا بصفة دائمة، من تخفیض قدره م

.2005سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(وذلك بصفة إنتقالیة ولمدة 

.لة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزیع المنتجات البترولیة والغازیة وتسویقھا ال تطبق األحكام السابقة على مداخیل األشخاص و الشركات العام

"تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة، عند الحاجة، عن طریق التنظیم

: ر كما یأتيوتحر30المتضمن لقانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02من  القانون  رقم 71تعدل أحكام المادة : 41المادة 

2002دیسمبر سنة 31یمكن إعادة تقییم األموال الثابتة العینیة القابلة لالھتالك وغیر القابلة لالھتالك الواردة في المیزانیة المقفلة في : 71المادة"
.2006دیسمبر سنة 31ل ال یتجاوز والتابعة للمؤسسات والھیئات الخاضعة للقانون التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طریق التنظیم وفي أج

ركة في إطار تقید، دون تطبیق الضریبة، فوائض القیم الناتجة عن ھذه العملییة في حساب فرق إعادة التقییم في خصوم المیزانیة، وتدمج في رأسمال الش
".زیادة رأس المال طبقا لإلجراءات القانونیة الساریة المفعول

.ت كراء قاعات الحفالت و حفالت األسواق و السیرك ، دفع تلقائي بعنوان الضریبة على الدخل اإلجماليیترتب على إیرادا: 42المادة 

.محررة من الضریبة%15ب تحدد نسبة الدفع التلقائي 

.یل المبالغمن الشھر الموالي للشھر الذي تم أثناءه تحص) 20(بالدفع التلقائي إلى قابض الضرائب المختص إقلیمیا قبل العشرین ویقوم 

یجب على المكلقین بالضریبة الذین ینجزون عملیات ضمن شروط البیع بالجملة بما في ذلك المستوردین أن یقدموا عند كل طلب من اإلدارة :45المادة 
.الجبائیة كشفا بقائمة زبائنھم یتم تحیینھ شھریا

.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة1-224یجب أن یشتمل كشف قائمة الزبائن المعلومات المذكورة في المادة 

.دج وفي حالة العود تضاعف الغرامة 400.000دج إلى 30.000و یعاقب على عدم تقدیم ھذا الكشف بغرامة جبائیة قدرھا 

.كشف الزبائن غیر صحیحةو تطبق ھذه الغرامة أیضا عندما یتضح أن المعلومات الواردة في 

2006قانون المالیة لسنة تضمنالم2005دیسمبر 31ؤرخ في م16-05م قانون رق
نسبتھتخفیضمنسنوات،(8)ثماني، لمدة أدناھا)جماعيأوفردي(ن األشخاصتأمیعقدیكتتبون طواعیةالذیناألشخاصیستفید18:الماّدة

.اإلجماليعلى الدخلالصافیةالسنویة الخاضعة للضریبةمنحةمبلغ  المن.دج، 20.000على أن ال یتجاوز مبلغ التخفیض 2%

، المعدلة بأحكام 2003و المتضمن لقانون المالیة لسنة 2002دیسمبر لسنة  24المؤرخ في 11-02من القانون رقم 63تعدل أحكام المادة : 44المادة 
:و تتم وتحرر كما یلي2004المتضمن قانون المالیة لسنة و2003دیسمبر سنة 28المؤرخ في 22-03من القانون رقم 26المادة 

، 2003سنوات، إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباخ الشركات  لمدة خمس : 63المادة"
اثلة لھا المسعرة في البورصة وكذا حواصل األسھم  أو حصص ھیئات حواصل وفوائض القیمة  الناتجة عن عملیات التنازل عن األسھم واألوراق المم

التوظیف األموال الجماعیة للقیم المنقولة

وراق تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات، حواصل وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن السندات واأل
، یشمل 2003سنوات وصادرة ابتداء من أول جانفي سنة ) 5(ة ألجل أدنى مدتھ خمس سوق منظمفي لبورصة أو التي یتم  تداولھا المماثلة لھا المسعرة في ا

. ھذا اإلعفاء مدة صالحیة السند الصادر خالل ھذه الفترة

ان یقوموا خالل سنوات، ) 05(خمس بستخقاق المقدر یجب على حاملي السندات و االوراق المماثلة الذین یختارون التخصیل المسبق لسنداتھم قبل اجل اال
.خالل الفترة المنصرمة لحفظ دیونھم، و تضاف إلیھا فائدة تحدد نسبتھا عن طریق التنظیمالتحصیل بدفع الضریبة على التنائج المحققة 

.الضریبة المدفوعة من قبلسنوات من تسدید ) 05(یستفید حاملوا السندات و األوراق المماثلة التي یقل أجل دفعھا عن خمس

، العملیات المتعلقة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق 2003سنوات، ابتداء من أول جانفي من سنة ) 05(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس
."منظمة

، المعدلة ألحكام 2005ضمن لقانون المالیة لسنة و المت2004دیسمبر لسنة  29المؤرخ في 21-04من القانون رقم 41تعدل أحكام المادة : 45المادة 
:وتحرر كما یلي2003و المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر سنة 24المؤرخ في 11-02من القانون رقم 71المادة 
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2005دیسمبر سنة 31في المیزانیة المقفلة في یمكن إعادة تقییم األموال الثابتة العینیة القابلة لالھتالك وغیر القابلة لالھتالك الواردة : 41ةالماد"
."2006دیسمبر سنة 31والتابعة للمؤسسات والھیئات الخاضعة للقانون التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طریق التنظیم وفي أجل ال یتجاوز 

یبة على الدخل اإلجمالي صنف االرباح الصناعیة و التجاریة ال یمكن أن یقل مبلغ الضریبة المستحق على األشخاص الطبعیین فیما یخص الضر:46المادة 
الشركات، بالنسبة لكل سنة و أرباح المھن غیر التجاریة باستثناء أولئك الخاضعین للنظام الجزافي و كذا على الشركات فیما یخص الضریبة على أرباح

غ األدنى الجزافي المستحق بعنوان الضریبة على الدحل الغجمالي و الضریبة على دج ، یجب تسدید ھذا المبل5000، و مھما یكن الناتج المحقق، عن مالیة
.یوما األولى من الشھر الموالي لشھر تاریخ االجل القانوني إلیداع التصریح السنوي، سواء تم ھذا التصریح أم ال) 20(خالل العشرین أرباح الشركات

والمتضمن قانون المالیة 2003دیسمبر سنة 28الموافق 1424ذي القعدة عام 4المؤرخ في 22-03م من القانون رق52تعدل أحكام المادة : 47المادة 
:و تتم و تحرر كما یلي2004لسنة 

یا سنة من المزا) 50(و خمسین ) 35(تستفید االستثمارات المنجزة من طرف البطالین المرقمین الذین تتراوح أعمارھم بین خمسة و ثالثین:52المادة"
:اآلتیة 

.من الحقوق الجمركیة على التجھیزات والخدمات الداخلة مباشرة في إنجاز اإلستثمار%5تطبیق المعدل المخفض -

.الرسماإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة ، التجھیزات المستوردة و الداخلة مباشرة في إنجاز اإلستثمار و الموجھة لألنشطة الخاضعة لھذا -

.اء من حقوق نقل الملكیة بالنسبة لكل األقتناءات العقاریة المنجزة في إطار االستثمار المعنياإلعف-

.إعفاء عقود إنشاء الشركات من حقوق التسجیل-

".تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

:و تتمم وتحرر كما یلي1998بقانون المالیة لسنة ضمن المت1997دیسمبر 31المؤرخ في 02-97من القانون رقم 68تعدل أحكام المادة :48المادة 

دینارا عن كل شخض وعن مل یوم، اأن ال ) 20(تؤسس تعریفة ھذا الرسم عن كل شخص وعن كل یوم إقامة ویجب أن ال تقل عن عشرین:63المادة"
.دینارا عن كل عائلة ) 60(دینارا دون أن تتجاوز ستین ) 30(تفوق ثالثین 

تحدد تعریفة ھذا الرسم عن كل شخص وعن كل یمو إقامة في المؤسسات المصنفة على النحو اآلتي ك

نجوم ؛ ) 03(دج، بالنسبة للفنادق ذات ثالث 50-

نجوم ؛) 04(دج، بالنسبة للفنادق ذات أربع 150-

200 ."نجوم) 05(دج، بالنسبة للفنادق ذاتخمسة -

.أو المصنوعة محلیا/المطاطیة الجدیدة المستوردة ویؤسس رسم على األطر:60المادة 
:یحدد مبلغ ھذا الرسم  كما یأتي 

دج عن إطار مخصص للسیارات الثقیلة،10-
.دج عن إطار مخصص للسیارات الخفیفة5-

:تخصص مداخیل  ھذا الرسم، كما یأتي
الصندوق الوطني للتراث الثقافي؛٪، لصالح 10-
نة العمومیة؛لصالح الخزی٪، 15-
؛البلدیاتلصالح.٪،25-
.لصالح الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث٪،50-

."تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
و التي ج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، .د12.500یؤسس رسم على الزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم یحدد بـ :61المادة

. تنجم عن استعمالھا زیوت مستعملة
:تخصص مداخیل ھذا الرسم كما یأتي

-15،لصالح الخزینة العمومیة؛
-35،؛البلدیاتلصالح

-50،لصالح الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث.

.تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

2006لسنة قانون المالیة التكمیليتضمنالم2006یة جویل15مؤرخ في 04-06م أمر رق
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:یأتيكماوتحّرر2006المالّیة لسنةقانونمن18الماّدةأحكامتعّدل4 :الماّدة

الضریبةبعنوانسنوات(8)ثماني، لمدة أدناھا)جماعيأوفردي(تأمین األشخاصعقدیكتتبون طواعیةالذیناألشخاصیستفید: 18المادة"
.دج20.000حدودفيسنویا، المدفوعةالصافیةمبلغ  المنحةمن%25نسبتھتخفیضمناإلجمالي،على الدخل

.لّیةلماباكلّفلماالوزیرمنبقرار، الحاجةعند، الماّدةھذهتطبیقكیفیاتتحّدد

والتنظیماتللتشریعاتالخطیرةالفاتلمخاومرتكبيالغشأعمالرتكبيلموطنّیةبطاقیةللضرائبالعاّمةدیریةلمالدىتؤسس:13المادة 
.والجمركیةوالتجاریةالجبائیة

.التنظیمطریقعنالبطاقیةھذهوتسییرتنظیمكیفیاتتحدد

مولة  عن  طریق  ھبة  لملصالح  الدولة  وانشآت  األساسیة والتجھیزات  والسكنات  االجتماعیةلماجازتعفى  من  الحقوق  والرسوم عملیة  إن:14اّدة لما
.خارجیة 

.لّیة لماكلّف  باالماّدة  بقرار  من  الوزیرلمتحدد  كیفیات  تطبیق  ھذه  ا

:بفقرة  جدیدة  تحّرر  كما  یأتي 2003من  قانون المالّیة  لسنة  65تعّدل  وتتمم أحكام  الماّدة  :17الماّدة 

:دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص علیھا من جھة أخرى، یؤدي عدم الفوتورة أو عدم تقدیمھا، إلى تطبیق غرامة تحدد مبالغھا كما یأتي :65المادة"

دج بالنسبة لتجار التجزئة،00050.-

دج بالنسبة لتجار الجملة،000500.-

.بالنسبة للمنتجین والمستوردیندج 000.0001.-

.في حالة العود یتم تطبیق ضعف ھذه المبالغ

.تصادر البضاعة المنقولة بدون فوترة وكذا وسیلة نقلھا إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة

.ھا تیممن  ق% 50مجاملة  یؤدي  إلى  تطبیق  غرامة  جبائیة  تساوي فإن  إعداد  فواتیر  مزورة  أو  فواتیروعلیھ ، 

على  األشخاص  الذین  قاموا  بإعدادھا  وعلى  بائیة  تطبقالجھذه  الغرامة فإن، زورةلمالفواتیر  اتعلّقة  بإصدارلموفیما  یخص    حاالت  الغش  ا
. سمھم إالذین  أعّدت  باألشخاص

.تش، معاینة عدم الفوترةیمكن أیضا أعوان إدارة الضرائب المؤھلین قانونا، والذین لھم على األقل رتبة مف

."تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

2007لسنة قانون المالیةتضمنالم2006دیسمبر26مؤرخ في 24-06رقم قانون
:وتتمم وتحرر كما یأتي2002، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22خ في المؤر21-01من القانون رقم 32تعدل أحكام المادة : 54المادة 

یخضع األشخاص المعنویون المذكورون أدناه إجباریا الختصاص الھیكل المكلف بتسییر المؤسسات الكبرى المنصوص علیھا بموجب نص :32المادة"
:تنظیمي

والمتمم،، المعدل1986غشت سنة 19المؤرخ في 14-86الشركات العاملة في قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم -

1-156مادة  الشركات المقیمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبیة  وكذا تلك التي ال تتوفر على إقامة مھنیة دائمة بالجزائر، كما ھي مذكورة في ال-
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،

من قانون 136ي لشركات رؤوس األموال كما ھو منصوص علیھ في المادة شركات رؤوس األموال وشركات األشخاص التي اختارت النظام الجبائ-
مبلغا محددا بموجب قرار من وزیر المالیة ،الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي یفوق أو یساوي رقم أعمالھا السنوي 

".األعضاء مبلغا محددا بموجب قرار من وزیر المالیةحدى الشركات مجمعات الشركات القانونیة أو الفعلیة عندما یفوق أو یساوي رقم األعمال السنوي إل-

:وتتمم وتحرر كما یأتي2002، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22المؤرخ في 21-01من القانون رقم 38تعدل أحكام المادة : 55المادة 

:یؤسس رسم على الوقود تحدد تعریفتھ كما یلي: 38المادة"

للتر،/ دج0,10) الممتازعادي و (بالرصاص بنزین -

للتر/ دج 0,30: غاز أویل -

:یوزع ناتج الرسم على الوقود كما یأتي 

،الصندوق الوطني للطرق والطرق السریعة"الذي عنوانھ 100-302٪ لحساب التخصیص الخاص رقم 50-

".لصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوثا"الذي عنوانھ 065-302٪ لحساب التخصیص الخاص رقم 50-
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من 41، المعدلة للمادة 2006، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر 31المؤرخ في 16-05من القانون رقم 45تعدل أحكام المادة : 56المادة 
24المؤرخ في 11-02من قانون  رقم 71دلة للمادة ، المع2005و المتضمن قانون المالیة لسنة2004دیسمبر سنة 29المؤرخ في 21-04القانون 

:،  وتحرر كما یأتي2003و المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر سنة 

والتابعة 2006دیسمبر سنة 31یمكن إعادة تقییم األموال الثابتة العینیة القابلة لالھتالك وغیر القابلة لالھتالك الواردة في المیزانیة المقفلة في :45المادة"
. 2007دیسمبر سنة 31للمؤسسات والھیئات الخاضعة للقانون التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طریق التنظیم وفي أجل ال یتجاوز 

الشركة في إطار فوائض القیم الناتجة عن ھذه العملیة في حساب فرق إعادة التقییم في خصوم المیزانیة، و تدمج في رأسمال تقید، دون تطبیق الضریبة، 
".زیادة رأس المال طبقا لإلجراءات القانونیة الساریة المفعول

2008لسنة قانون المالیة التكمیليتضمنالم2008ة جویلی24مؤرخ في 02-08أمر رقم 
الموافق 1418رمضان عام 02في المؤرخ 02–97من القانــون رقم 65و 64،  60،61،63،  59تعدل و تتمم أحكام المواد   : 26المادة  

من القانون رقم 48من نفس القانون  المعدلة و المتممة بموجب أحكام المادة 63و أحكام المادة 1998والمتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر 31لـ 
المتعلقة بالرسم على اإلقامة وتحرر كما 2006نة و المتضمن قانون المالیة لس2005دیسمبر 31الموافق لـ1426ذو القعدة عام29المؤرخ في 16- 05
:یلي

".یؤسس رسم على اإلقامة لفائدة البلدیات :59المادة"

".تلغى أحكام ھذه المادة :60المادة"

"كام القانون المتعلق بالبلدیاتیمكن للبلدیات عن طریق المداولة التصویت على رسم اإلقامة الواجب تحصیلھ لتمویل  میزانیتھا طبقا ألح:61المادة"

دینار على الشخص و على الیوم ) 50(تؤسس تعریفة ھذا الرسم على الشخص وعلى الیوم الواحد من اإلقامة ، ال یمكن أن  تقل عن خمسین :63المادة"
نجوم و أكثر تحدد تعریفة ) 3(للمؤسسات الفندقیة ذات ثالث غیر أنھ بالنسبة . دینار على العائلة) 100(دینار و ال تتجاوز مائة ) 60(الواحد وال تفوق ستین 

: الرسم على اإلقامة على الشخص و على الیوم الواحد من اإلقامة على النحو التالي 

.دینار للفنادق ذات ثالثة نجوم 200-

.دینار للفنادق ذات أربعة نجوم 400–

.دینار للفنادق ذات خمسة نجوم600–

:یعفى من الرسم على اإلقامة :64المادة"

".األشخاص المستفدین من تكفل صنادیق الضمان اإلجتماعي 

یحصل  الرسم عن طریق  مؤجر الغرف المفروشة ، أصحاب الفنادق و مالكي المقرات المستعملة إلسكان المعالجین بالمیاه المعدنیة أو  :65المادة"
".وعة  من طرفھم  و تحت  مسؤولیتھم  لدى أمین خزینة البلدیةالسواح  المقیمین في البلدیة ، و المدف

: وتحرر  كما  یأتي 2001التكمیلي لسنة الیةلممن  قانون  ا25ادة  لمتعدل  أحكام  ا:44ادةلما

وصالونات  الكتاب عارضلمھرجانات  وامالوجھة  للبیع  في  إطارلمتوردة والمسؤلفات  المواالكتب،تعفى  من  كل  الحقوق  والرسوم:25المادة"
.والجامعي درسيلموكذا  الكتاب  ا،كلفة  بالثقافةلمرعایة    الوزارة  انظمة  تحتلما

.إلعفاء  في  شكل  حصصانح یمو

." التنظیم عن طریق،عةالمتابسؤولة عن لمالحصص والھیاكل اوالسیما تحدید،ادةلمھذه اتحدد كیفیات تطبیق

القابلة  لالھتالك وغیر القابلة  لالھتالكالعینیةابتةثالن إعادة  تقییم األموالیمك:45ة ادلما

.ھذا األمرأشھر  بعد  صدور) 3(الیة    في  أجل  أقصاه  ثالثة المؤسسات لمللبنوك  وا2007دیسمبر سنة 31قفلة  في لمزانیة  المیالواردة  في  ا

.یزانیةلمالتقییم  في خصوم االناتجة عن ھذه العملیة  في حساب فرق  إعادةفوائض  القیم، مع  إعفاء  من  الضریبة،تقید

علیھا  في لمنصوص للضریبة  ضمن  الشروط  ا، الناتجة عن  ھذا  التنازل،تخضع فوائض القیم المحتملة، عادة  التقییمالمفي حالة التنازل عن األصول 
.فعوللمالجبائي الساري االتشریع

أحكاموكذا2002لسنةالمالیةمن قانون205إلى203منالموادوأحكام2006لسنةقانون المالیةمن61و60المادتینأحكامتعدل:46مادة ال
:یأتيكماتحررو2003لسنةقانون المالیةمن94المادة

.لمصنوعة محلیاأو ا/المستوردة والمطاطیة الجدیدةاألطرعلىرسمیؤسس60:المادة"

دج عن إطار مخصص للسیارات الثقیلة،10-
.دج عن إطار مخصص للسیارات الخفیفة5-
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:تخصص مداخیل  ھذا الرسم، كما یأتي
الصندوق الوطني للتراث الثقافي؛لفائدة٪، 10-
؛البلدیاتلفائدة. ٪،40-
.الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوثلفائدة٪، 50-

."كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیمتحدد
ج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، و التي .د12.500رسم على الزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم یحدد بـ نشأی:61المادة"

. تنجم عن استعمالھا زیوت مستعملة
:تخصص مداخیل ھذا الرسم كما یأتي

-50،لدیات؛لفائدة الب

-50،.الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوثلفائدة.

.تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

.أو الخطرة/ج عن كل طن مخزن من النفایات الصناعیة الخاصة و .د16.500یؤسس رسم لتشجیع عدم التخزین یحدد بمبلغ :203المادة"
:یأتيو تخصص عائدات ھذا الرسم كما 

-25 ،لفائدة البلدیات؛

-75،.الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوثلفائدة.
."سنوات إلنجاز منشآت إزالة ھذه النفایات ابتداء من تاریخ االنطالق في تنفیذ مشروع منشأة  اإلفراز) 3(تمنح  مھلة  ثالث 

/ ج.د30.000رتبطة بأنشطة العالج في المستشفیات و العیادات الطبیة بسعر مرجعي قدره یؤسس رسم لتشجیع عدم تخزین النفایات الم:204المادة"
.مباشرتدبیرو یضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العالج وأنماطھ في كل مؤسسة معنیة أو عن طریق .  طن

:و یخصص حاصل ھذا الرسم كما یأتي

-25 ،لفائدة البلدیات؛

-75،.الوطني للبیئة و إزالة التلوثالصندوقلفائدة.
. "سنوات للمستشفیات والعیادات الطبیة للتزوید بتجھیزات الترمید المالئمة أو حیازتھا) 3(تمنح  مھلة  ثالث 

ھذا الرسم بالرجوع و یحدد. یؤسس رسم تكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي على الكمیات المنبعثة التي تتجاوز  القیم المحددة:205المادة"
و المتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر سنة 18المؤرخ في 25-91من القانون رقم 117إلى المبلغ األساسي السنوي المحدد بموجب أحكام المادة 

.، حسب معدل تجاوز القیم المحددة5و 1، المعدلة و المتممة، و من المعامل المضاعف الذي یتراوح بین 1992
:خصص حاصل ھذا الرسم كما یأتيو ی

-25 ،لفائدة البلدیات؛

-75،.الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوثلفائدة.«.
ینشأ رسم تكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي، المؤسسة وفقا لحجم المیاه المطروحة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي :94المادة"

.ز حدود القیم المحددة بموجب التنظیم الساري المفعولیتجاو
و 1420رمضان عام  15المؤرخ في11- 99من القانون رقم 54یحدد ھذا الرسم بالرجوع إلى المبلغ األساسي السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة 

. ، تبعا لمعدل تجاوز حدود القیم5و 1مضاعف مشمول بین ، و معامل 2000والمتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر سنة 23المزافق لـ 
:و تخصص عائدات ھذا الرسم كما یأتي

-50 ،لفائدة البلدیات؛

-50،.الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوثلفائدة.«.

2009المتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 30المؤرخ في 21-08رقم قانون
التحریات الجبائیة تكلف،  على المستوى الوطني،  بالقیام بتحقیقات قصد تحدید مصادر تنشأ على مستوى المدیریة العامة للضرائب مصلحة:45المادة 

.التھرب و الغش الجبائیین

.تتوفر مصلحة التحریات الجبائیة المنشأة بوجب مرسوم تنفیذي على فروع جھویة تابعة لھا

.ادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق ھذه الم

وتحرر كما 2003والمتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر سنة 24المؤرخ في 11-02من القانون رقم 63تعّدل وتتمم أحكام المادة :46المادة 
:یأتي 
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، نواتج 2009سنوات ابتداء من أول ینایر سنة )5( تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات، لمدة خمس :63المادة"
التوظیف وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن األسھم والسندات المماثلة المسجلة في تسعیرة البورصة وكذا نواتج األسھم أو حصص ھیئات 

.الجماعیة في القیم المنقولة

باح الشركات، نواتج وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن اإللتزامات والسندات تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أر
سنوات الصادرة خالل فترة خمس ) 5(المماثلة واألوراق المماثلة لھا للخزینة المسجلة في تسعیرة البورصة أو المتداولة في سوق منّظمة ألجل أقل من خمس 

.رحلةلمویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه ا. 2009تداء من أول ینایر سنةابسنوات) 5( 

سجلة في تسعیرة البورصة أو لمنقولة المبالقیم اتعلقةلمالعملیات ا،2009سنوات ابتداء من أول ینایر سنة) 5(دة خمس لمتعفى من حقوق التسجیل و
".تداولة في سوق منظمة لما

واألشخاص طرف األشخاص الطبیعیینجتماعیة المحققة منلقیم الناتجة عن عملیات التنازل عن األسھم أو الحصص اإلتفتح فوائض ا:47ادة لما
.على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركاتبصدد الضریبة،على التواليین، مجاال لإلخضاع،قیمین غیر المعنویلما

.ررة من الضریبةمح% 20ویحدد ھذا اإلخضاع الضریبي بنسبة 

یدي ینمبلغ التنازل ب) 5/ 1( بتبرئة خمس تعلقةلممن قانون التسجیل وا 256ادة لمفإن أحكام ا،من أجل إدخال ھذا اإلخضاع الضریبي حیز التنفیذ 
.تجد مبررا لتطبیقھا،وثقالم

كلف لموجب قرار صادر عن الوزیر ا~المحدد بلغلمستحق المبلغ الموز ادا عندما یتجانقطبیعتھاكانتمھماوالرسومالضرائبتسدیدكنال : 48ادة  لما
.الیة لمبا

مارسةمھام وكیل السفینة ووكیل الحمولة والسمسار لملتسلیم الرخصة ) دج10.000( ینشأ رسم في شكل طابع جبائي قیمتھ عشرة آالف دینار : 49ادة لما
.البحري 

2009لسنةالمتضمن قانون المالیة التكمیلي2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09مر رقم أ
1992الیة التكمیلي لسنة لمقانون اتضمنلموا1992أكتوبر سنة 11ؤرخ في لما04-92رقم من القانون72ادة لمتعدل وتتمم أحكام ا:22ادة لما

:وتحرر كما یأتي 

.الجبائیة لتأخیر المحصل على كافة الضرائب، الحقوق و الرسوم من طرف اإلدارة الناتج الصافي للعقوبات وتعویضات ادفع للخزینةی:72المادة"

الجبائیةالصندوق التكمیلي للدخل لفائدة موظفي اإلدارةیوجھ لتمویل% 70یقتطع معدل سنوي قدره 

".ون من ھذه التعویضاتیستفیدفي جمعھا الذینین ساھملموطبیعة الضرائب وكذا االیة بقرار ھیاكللمكلف بالمیحدد الوزیر ا

طالبةلما،زایالمغیر تلك التي منحوا من أجلھا تلك امن أجل استغالل نشاطاتھمینمنوحة للفالحلمالجبائیة ایترتب على التحویل البّین لالمتیازات: 25ادة لما
%.100تطبیق غرامة قدرھا فروض تسدیدھا معلمبدفع الضرائب والرسوم ا

إلیھ في القانون التجاري أو التشریعات الخاصة وتضافنصوص علیھلمالشركات من الحد األدنى القانوني احد األدنى لرأسمالیتشكل ال: 27ادة لما
.الرأسمالدرجة فيلمات ایمفوائض قیمة إعادة التقو

ت یماالتقورح بھ وتضاف إلیھ فوائض قیمة إعادةصلماألصلي امن الرأسمال،استفادت من التحفیزات الجبائیةبالنسبة للشركات التي،ویساوي الحد األدنى
.درجة في الرأسماللما

ات التنظیمیة إلى دفع حق تسجیل إضافيیمالتقوستفیدة من إعادةلمأو حصص الشركة من الشركات ایترتب على عملیات التنازل عن األسھم: 28ادة لما

.رتؤسس الحقوق على مبلغ فائض القیمة المحر%  50ب یحدد معدلھ 

.مبلغ فائض القیمة الناتج عن إعادة التقییم وتؤسس ھذه الحقوق على. عاد تقییمھالمالتثبیتات اكما تخضع إلى ھذه الحقوق عملیات التنازل عن

تنفیذ قة في إطارستحلمبالضرائب والحقوق والرسوم االتكفل،ؤسسات الخاضعة للقانون الجزائريلمواؤسسات والھیئات العمومیةللمكن یمال:31ادةالم
.عقد یقع قانونا على عاتق الشریك األجنبي

.تاریخ صدور ھذا األمررمة ابتداء منلمبتطبق ھذه األحكام على العقود ا

.بالنسبة لتطبیق ھذه األحكامتعتبر ملحقات العقود األصلیة عقودا جدیدة

منوح من اإلدارةأساس رقم التعریف الجبائي المبعملیات التجارة الخارجیة إال علىتصلةركة الموالجمالبنكيیمكن إتمام إجراءات التوطینال:36ادة الم
. الجبائیة

أو تاریخیةفنیةقیمةذاتوثائقأوتحفأوأو مخطوطاتیمةقدكتبأوفنیةالشرعي، لتحفةأو الوكیلالوارثأوالواھبأوالمقتنيیعفى:38المادة 
.الدولةلصالحتكون موھوبةعندماالملكیةھذهبنقلالمتعلقةحقوق التسجیلمنالوطني، التراثمنعالیة

القیمةذاتأوالوثائقالتحفأوطوطاتلمخأو االقدیمةالكتبأوالفنیةالتحفقائمةتحدد
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.طریق التنظیمعنالتسجیلحقوقمناإلعفاءمنحالوطني وكیفیاتالتراثمنالعالیةالتاریخیةأوالفنیة

.مربعا من الضریبة على الدخل اإلجماليمترا80السكنات الجماعیة التي ال تتجاوز مساحتھا تأتیة من تأجیرلمداخیل المتعفى ا: 41ادة لما

.التسجیلمن حقوق،الالمیعفى تأسیس الشركات في قطاع السیاحة وكذا عملیات رفع رأس ا:43المادة 

بالضریبة الذین یستفیدون من إعفاءات أوینكلفلماعلىینیتع،ماثلةلموالرسوم اباشرةلمالضرائب امن قانون142ادة زیادة على أحكام الم:57المادة 
بإعادة االستثمار حصة،أنظمة دعم االستثمارالجمركیة والرسوم شبھ الجبائیة و غیرھا في إطارتخفیضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق

ویجب أن . خضعت نتائجھا للنظام التحفیزيالیة التيلمأربع سنوات ابتداء من تاریخ قفل السنة ااالعفاءات أو التخفیضات في أجلوافقة لھذهلماألرباح ا
اء من ذكور أعاله ابتدلمیحسب األجل ا،الیةلماوفي حالة تراكم السنوات. سنوات مالیة متتالیةإعادة االستثمار بعنوان كل سنة مالیة أو بعنوان عدةتنجز

.الیة األولىلمالسنة اتاریخ قفل

ؤجلةلموكذا بعنوان النتائج ا،وما یلیھا2010الیة لماادة على النتائج المحققة بعنوان السنواتلمشروط ھذه اتطبق،الفةلمخوبغض النظر عن كل األحكام ا
استرداد التحفیز الجبائي مع تطبیق غرامة رام ھذه األحكام إعادةیترتب على عدم احت. 2009لسنة الیة التكمیليلمالتخصیص عند تاریخ صدور قانون ا

%.30نسبتھا جبائیة

.بإعادة االستثمارستثمر من االلتزاململالستثمار قرارا یرخص بإعفاء الس الوطنيلمجوال یطبق ھذا االلتزام إذا أصدر ا

:وتحرر كما یأتي 2005الیة لسنة لمقانون اتضمنلموا2004دیسمبر سنة 29ؤرخ فيلما21-04من القانون رقم54دة تعدل أحكام الما:65لمادة ا

دیسمبر 28الموافق 1424ذي القعدة عام 4المؤرخ في 22-03من القانون رقم 52المنصوص علیھا في المادة زیادة على االمتیازات- 54المادة"
إنشاء نشاطات االنتاج التي ستثمارات المنجزة من طرف األشخاص المرشحین لنظام دعم ، تستفید اال2004والمتضمن قانون المالیة لسنة 2003سنة 

سنوات ابتداء من اسنة المالیة التي تم حاللھا ) 3(یسیرھا الصندوق الوطني للتأمین على البطالة بعنوان المداخیل و أرباح النشاطات المعتمدة لمدة ثالث 
الرسم العقاري على بة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات  و من الرسم على النشاط المھني والشروع في النشاط، من االعفاء من الضری

.بنیةلماكیاتلملا

".ھذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق

2010دیسمبر سنة31ور ھذا القانون و إلى غایة تاریخ صدابتداء من،لتسییر األصول وشركات تحصیل الدیونالبنوكینتستفید شركات ماب:70ادة لما
:االمتیازات اآلتیة من 

؛اإلعفاء من حقوق التسجیل بعنوان إنشائھا-

؛إطار إنشائھاالعقاري بعنوان االقتناءات العقاریة التي تدخل فياإلعفاء من حقوق التسجیل والرسم على اإلشھار-

لمضافة؛على القیمة ان الرسماإلعفاء من الحقوق الجمركیة واإلعفاء م-

.ارسة النشاطممابتداء من تاریخ بدایة سنوات) 3(ھني خالل مدة ثالثلموالرسم على النشاط ااإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات-

2010تضمن قانون المالیة لسنة الم2009دیسمبر 30مؤرخ في 09-09م قانون رق
11رقمالقانوننم6المادةأحكامتعدل15 :دةلماا - المالیةقانوننوالمتضم1999دیسمبر سنة23الموافق1420عامرمضان15فيالمؤرخ99

:یأتيكماوتحرر2005لسنةالمالیةقانونوالمتضمن2004دیسمبر سنة29فيالمؤرخ21-04رقمالقانونمن16بالمادةالمعدلة2000لسنة

و و أدراروتیندوفإیلیزيفي والیاتالشركاتأوالطبیعیوناألشخاصیمارسھاالتيالنشاطاتمنالعائدةلالمداخیتستفید6 :ة الماد"
أواإلجماليالدخلعلىالضریبةمبلغمن%50قدرهتخفیضدائمة منبصفةبھاویقیمونالوالیاتھذهفيجبائيموطنولدیھمتمنراست
2010.سنةینایرأولمنابتداءسنوات(5)خمسلمدةبصفة انتقالیةوذلكالشركاتأرباحعلىالضریبة

والغازیةالبترولیةالمنتجاتنشاطات توزیعباستثناءالمحروقاتقطاعفيالعاملةاألشخاصوالشركاتمدا خیلعلىالسابقةاألحكامتطبقال
.وتسویقھا

."التنظیمطریقعن،الحاجةعند،المادةھذهتطبیقوكیفیاتشروطتحدد

06رقمالقانونمن48المادةأحكامتعدل:28المادة - 2001لسنةالمالیةوالمتضمن قانون2000سنةدیسمبر23فيالمؤرخ2000
:یأتيكماوتحرر

بالوسائلالمتعلقةاألنشطةلمھنياالنشاط علىوالرسمالشركاتأرباحعلىوالضریبةالمضافةالقیمةعلىالرسممنتعفى48 :المادة"
.الدفاعیةوالمنشآتالكبرى

".التنظیمطریقعن،الحاجةعندھذه المادة،تطبیقكیفیاتتحدد

عنالتنازلعنالناتجةوفوائض القیمةالحواصلالشركاتأرباحعلىالضریبةأواإلجماليالدخلعلىالضریبةمنتعفى32 :المادة
.للبورصةالدخولعملیةإطارفيالمحققةلمماثلةاواألوراقاألسھم

.للبورصةبالدخولالمتعلقةالعملیاتالتسجیلحقوقمنتعفى

.حالتھاعلىبیعھالغرضلألدویة المستوردةالجملةولموزعيلمستورديالصافيالربحعلىیطبق5%قدره،اقتطاعیؤسس33 :المادة
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302رقمالخاصالتخصیصحسابفياالقتطاعھذاناتجیصبّ  - ".االجتماعيالوطني للضمانالصندوق»عنوانھالذي133

موطنلدیھمالذینتألیف الفنانینحقوقأوأتعابشكلفيالمدفوعةالمبالغتخضع،الفةلمخااألحكامكلعنالنظربغض34 :المادة
.من الضریبةمحررة15 %بمعدلاإلجماليالدخلعلىللضریبةالجزائرخارججبائي

05رقمالقانونمن12المادةتعدل44 :المادة - :یأتيكماوتحرر2005لسنةالتكمیليالمالیةقانونوالمتضمن2005سنةیولیو25فيالمؤرخ05

دینارمالیینعشرةعنرقم أعمالھایقلالتيوالشركاتالمحدودةالمسؤولیةوذاتالوحیدالشخصذاتالمؤسساتتخضعال12 :المادة"
".الحساباتمحافظيطرفمنحساباتھاعلىالتصدیق، إلى)دج(10.000.000

18رقمالتشریعيالمرسوممن139المادةأحكاموتتممتعدل45 :المادة - ،1994لسنة المالیةقانونوالمتضمن1993سنة دیسمبر29فيالمؤرخ93
02رقمالقانونمن73بالمادةالمعدلة - :یأتيكماوتحرر1998لسنةالمالیةونقانوالمتضمن1997سنةدیسمبر31فيالمؤرخ97

04رقمالقانونمناألولىالمادةتتمم139 :المادة" - المعدل و المتمم ،المحدد لنسبة االشتراك في ،1985سنةفبرایر2فيالمؤرخ85
:یأتيكمااالجتماعي بفقرة ثالثة  تحررالضمان 

.العاملیتحملھا5 %نسبة)حتىتغییربدون................. (االشتراكنسبتحدد:األولىالمادة"

دائم، و كذا عملمنصبفيمرةوظف ألولعاملكلراتبمنتقتطعالتياالجتماعيالضمانفياالشتراكحصة7%إلى24%منتخفض
باب، في إطار التشغیل المأجور ذي المبادرة  المحلیة، و كذا عقود التشغیل االبتدائي التي تدخل الشتشغیلبالنسبة لألجر المقدم من الصندوق الوطني لدعم

اإلدماجنشاطاتجھازوكذاالشھاداتعلىالحاصلللشباباإلدماج االجتماعيوجھازالشبابتشغیلبدعمالخاصةالترتیباتضمن
".االجتماعي

والموجھةسنوات(3)ثالثلمدةوالرسومالحقوقمنالدولةلصالحالمكتسبةالمستوردةالعرضوتجھیزاتالمسرحیةاتالتجھیزتعفى46 :المادة
.المعارضوأروقةوللمتاحفالفنیةاألنشطةلتنظیم

.التنظیمطریقالمادة عنھذهتطبیقكیفیاتتحدد

03رقم األمرلترتیباتتخضع،المفعولالساریةألنظمةوابالقوانینالمساسدون48 :المادة - ،2001سنةأوت20فيالمؤرخ01
المتعلقةتلكسیماوالالثقافیةالنشاطاتتستھدفالتيالشركاتطرفمنالمحققةاالستثمارات،االستثماربتطویروالمتعلق،والمتممالمعدل

.لكتابوابالسینما

2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010غشت26المؤرخ في 01-10أمر رقم 
:ةداالم .الجزافيالرسمإلى،المحروقاتقطاعخارج،خاصةظروففيالمحققةالكبرىاألرباحتخضعنأكنیم22

.و30%ینبمایتراوحمعدلبتطبیقاالستثنائیةالھوامشعلىالرسمھذایؤسس %80

.التنظیمطریقعنادةالمھذهتطبیقكیفیاتتحدد

08رقم القانونمن47المادةأحكامتعدل:25المادة  - :یأتيكماوتحرر2009لسنةالیةالمتضمن قانونالم2008سنةدیسمبر30فيؤرخالم21

واألشخاصالطبیعییناألشخاصمن طرفالمحققةاالجتماعیةالحصصأوسھماألعنالتنازلعملیاتعنالناتجةالقیمفوائضتفتح:47المادة"
.الشركاتأرباحعلىالضریبةأواإلجماليالدخلالضریبة علىبصدد،التواليلإلخضاع،علىمجاالالمقیمین،غیرالمعنویین

.الضریبةمنمحررة20%بنسبةالضریبياإلخضاعھذاویحدد

."مبررالتطبیقھاتجد، وثقالمیديینبالتنازلمبلغبتبرئة نصفتعلقةالمالتسجیلقانونمن256ادةالمفإن أحكام،الضریبياعاإلخضھذاتطبیقأجلمن

أوالشركاتمیزانیةفيذكورةالموسنوات(5 )خمسعنعمرھایقلالتي)خ.س(الخاصةصنف السیاراتفيسجلةالمالسیاراتتخضع:26ةالماد
فيقیمةالمالشركاتمن طرفالجبائیةالیةالمالسنةخاللأشھر(3 )ثالثةتفوقتساوي أومجمعةفترةخاللالشركاتھذهنفسطرفمنؤجرةالم

:یأتيكمامبلغھسنوي یحددرسمإلىالجزائر

الرسمتعریفة االقتناءعندالسیارةقیمة
دج300.000دج5.000.000ودج2.500.000ینبما

دج500.000دج5.000.000منأكثر

العاديالنشاطالعملیاتھذهتوافقعندماالجمھورلفائدةالنقلبخدمةالقیامأوالتأجیرأوللبیعإماحصریاوجھةالمالسیاراتعلىالرسمیطبقال،أنھغیر
.الكةالمللشركة

.الضریبةإعدادعندالرسمیخصمال

.الشركاتأرباحعلىالضریبةتصفیةصیدرتسدیدبمناسبةالرسمیدفع

إلىانتقالیةبصفةاإلیجاريالقرضعقودفي إطاراالھتالكبقواعدوالمتعلقة2010لسنةالمالیةعلى قانونالسابقةاألحكامتطبیقیستمر:27المادة
2012.سنةدیسمبر31غایة

للملك القانونیةالملكیةعلىیتوفرالجبائیةالناحیةالمقرض المؤجر، مناعتبارفياإلیجاري،القرضإطارعملیاتاستثنائیة، وفيبصورةیستمرعلیھ،و
قاییسالمبمفھومللملكالمالك االقتصاديھوالذيالمستأجرالمقرضیستمرو.الملكھذاممارسة اھتالكفيالحقصاحبالصفةبھذهویكونالمستأجر



103

نھایةغایةإلىاالھتالكممارسؤجر المقرضالمإلىسددةالماإلیجاراتعلىطبقالمللضریبة الخاضعالربحخصمبلیةقاحقاھتالكللمحاسبة فيالجدیدة
.ذكورةالماالستحقاقات 

:المادة األجنبیةؤسساتالمعلىیطبقاقتطاعثل، ینشأالمبعاملةالملقاعدةوتطبیقا، الفةلمخااالتفاقیةالتشریعیة أواألحكامكلعنالنظربغض29
.الجزائریةؤسساتالمعلى الدولة األجنبیةتطبقھالذيبلغالمیساوي مبلغھ

.ھذا االقتطاعمنالشراكةشكلفيشكلةالمالشركاتوتعفى

.للدولةیزانیة العامةالملفائدةاالقتطاعھذاناتجیخصص

.یةالبالمكلفلمامن الوزیرقرارجببموادةالمھذهتطبیقكیفیاتتحدد

:المادة الجریدة فياألمرھذانشرتاریخمنابتداء،التسجیلحقوقوكذاالشركاتأرباحعلىالضریبةأوالدخل اإلجماليعلىالضریبةمنتعفى30
شكلةالمالقدمكرةفيالمحترفةلألندیةوالحصص االجتماعیةاألسھمعنالتنازللعملیةالقیموفوائضریوع،2015سنةدیسمبر31غایةوإلىالرسمیة
.شركةفي شكل

:المادة عداتالمالتجھیزات،2013سنةدیسمبر31غایة وإلىالرسمیةالجریدةفياألمرھذانشرمن تاریخابتداء،والرسومالحقوقمنتعفى31
.شركةفي شكلشكلةالمالقدمكرةفيالمحترفةاألندیةتقتنیھاالریاضیة التي

.ثلممامحليإنتاجعدم وجودقانوناثبتإذاإالّ منحھایمكنالاالستیرادوالرسوم عندالحقوقمناإلعفاءمنادةاالستفأنغیر

.التنظیمطریقعناإلعفاءھذامنستفیدةالمالریاضیة عداتو المالتجھیزاتقائمةتحدد

01رقم األمرمن9ادةالمأحكامتتمم:49المادة - :یأتيكماوتحرر،تممالمعدلالم،االستثمارتعلق بتطویرالمو2001سنةغشت20فيؤرخالم03

:ةالماد" أعاله، 2و1ینادتالمفيالمحددةاالستثماراتالعام، تستفیدالقانونفيعلیھانصوصالموالجمركیةوشبھ الجبائیةالجبائیةالحوافزعلىزیادة9
:یأتيامم

:تیةأدناه، من المزایا اآل13ھي مذكورة في المادة إنجازھا كما بعنوان1-

اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة والمستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار؛-أ

ة محلیا والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار؛االعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة المستوردة أو المقتنا-ب

.المعنياالستثمارإطاراالعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة  التي تدمت في-ج

:سنوات(3 )ثالثإلى(1 )سنةمدةستثمرالممنبطلبالجبائیةصالحالمتعدهالذيالنشاطفيالشروعمعاینةبعد،االستغاللبعنوان2-

،الشركاتأرباحعلىالضریبةمنإعفاء-

.ھنيالمالنشاطعلىالرسممنإعفاء-

انطالقعندشغلمنصب( 100 )مائةمنتنشئ أكثرالتيلالستثماراتبالنسبةسنوات(5 )إلى خمسسنوات(3 )ثالثمندةالماھذهرفعكنیمو
.النشاط

2009.سنةیولیو26من ابتداءاالستثمارلتطویرالوطنیةالوكالةلدىصرح بھاالماالستثماراتلىعاألحكامھذهتطبقكما

.العلیاللجنوب والھضابالخاصالصندوقإعانةمنستفیدةالمناطقالمفيتواجدةالماالستثماراتعلىمناصب الشغلبإنشاءتعلقالمالشرطھذایطبقال

.سحبھااالمتیازاتھذهبمنحتصلةالمشروطالاحترامعدمعلىویترتب

."التنظیمعن طریق،الحاجةعند، األحكامھذهتطبیقكیفیاتتحدد

:المادة وتحرركما2006لسنةالتكمیليالیةالمقانونمن17ادة المبأحكامتممةو المعدلةالم2003لسنةالیةالمقانون من65ادةالمأحكامتعدل51
:یأتي

:دةالما" .من قیمتھا50%تساويجبائیةغرامةتطبیقاملةلمجاأو فواتیرمزورةفواتیرإعدادعلىیترتب65

الذین األشخاصكذلكبلفحسببتحریرھاالذین قاموااألشخاصعلىلیسزورةالمالفواتیربإعدادلھا صلةالتيالغشحاالتفيالغرامةھذهوتطبق
.بأسمائھمأعدت

.الفوترةعدممعاینة،  والذین لھم على األقل رتبة مفتش،قانوناینؤھلالمالضرائبإدارةأعوانأیضایمكن

."الیةبالمكلفالمالوزیرمنقرارجببموعلیھاالعقوباتتطبیقكیفیاتوكذااملةلمجاأو فواتیرزورةالمالفواتیرإعدادفعلمفھومیحدد

11رقمقانون - 2011التكمیلي لسنة المالیةقانونضمنتالم2011سنةلیویو18فيمؤرخ11
من األولیتینالسنتینخاللالمحلیةالجماعاتمن طرفمھیأةأماكنفيحدیثاالمقامةالصغیرةةالنشاطات التجاریانتقالیة،بصفةتستفید،12 :المادة

.الوحیدةالجزافیةالضریبةمناإلعفاءمنالنشاط،

اإلخضاع مناألولىسنوات(3)الثالثخاللالمستحقة، وذلكالوحیدةالجزافیةالضریبةمنتخفیضاإلعفاء منمرحلةنھایةعندلنشاطاتاھذهتستفید
.الضریبي
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:یأتيكماالتخفیضھذاویكون

؛70 %تخفیض قدره:الضریبياإلخضاعمناألولىالسنة-

؛50%تخفیض قدره:ریبيالضاإلخضاعمنالثانیةالسنة-

25% .تخفیض قدره :الضریبياإلخضاعمنالثالثةالسنة-

و"الشبابتشغیللدعمالوطنيالصندوق"إعانة منلالستفادةالمشاریع المؤھلونذووالتي یمارسھا الشبابالنشاطاتتستفید13 :المادة
الضریبةأواإلجماليعلى الدخل الضریبةمنتخفیضمن،"القرض المصغرالوطنیة لتسییرالوكالة"و"ةالبطالعلىللتأمینالصندوق الوطني"

في التشریععلیھاالمنصوصاإلعفاءاتفترةنھایةعندالمھني  المستحقالنشاطعلىالرسممنوكذاالحالة،الشركات، حسبأرباحعلى
.الضریبياإلخضاعمناألولىسنوات(3)الثالثخاللوذلكبھ،ولالمعمالجبائي

:یأتيكماالتخفیضھذاویكون

،70 %تخفیض قدره:الضریبياإلخضاعمناألولىالسنة-

،50%تخفیض قدره:الضریبياإلخضاعمنالثانیةالسنة-

.25%تخفیض قدره:الضریبياإلخضاعمنالثالثةالسنة-

مدة استفادتھا من التخفیض، زالتالتي ماومن اإلعفاءاستفادتالتيأعالهالمذكورةالنشاطاتللمرحلة المتبقیة،التخفیضاتھذهمنتستفیدكما
.دفعھتمماباستردادالمطالبةإمكانیةدون

16رقمقانون - 2012لسنة المالیة قانونتضمنالم2011سنة سمبردی28فيمؤرخ11
لدفعموجھةكمبالغالجبائیةالدیونبعنوان تسدیدالمدفوعةالمبالغتعتبرالغش،محاربةجالمفيالتشریعیةاألحكاممراعاةمع51:المادة
.األولالمقامفياألصليالدین

.الوالئيبالطعنالمكلفةاللجنةمن طرفالمراجعةبعدالوقتنفسفياألصليالدینمعالغراماتتسددالعندماالتحصیلإجراءویمكن

.البیئةعلىأو الخطیرةالملوثةالنشاطاتعلىالرسممنالخبزصناعةنشاطیعفى53:المادة

05رقماألمرمن2المادةتعدل62:المادة - المعدلة2005لسنةالمالیة الّتكمیليقانونوالمتضّمن2005سنةیولیو25فيالمؤّرخ05
01األمرمن63بالمادة - التكمیليالمالیةقانونالمتضمنو2009سنةیولیو22الموافق1430عامرجب29فيالمؤرخ09

:یأتيكماوتحّرر2009لسنة

:المادة" .الخدماتأوالّسلعاستیرادعملیاتعلىالبنكيللّتوطینرسمیؤّسس2

.أو البضائعالسلعاستیرادلعملیةالّتوطینملففتحطلبكلعنددج10.000قدرھابتعریفةالّرسمیسّدد

بیعھاإلعادةالموّجھةغیراألّولیةوالموادسلع الّتجھیزاتالّرسممنوتعفى.الخدماتالستیرادبالّنسبةالّتوطینمبلغمن3%بـالّرسمتعریفةتحّدد
.عملیة استیرادكلقبلتعّھداكتتاببشرطحالتھاعلى

.الّتأمینإعادةإطار عملیاتفيالمنجزةالخدماتاستیرادالرسم،ھذامنویعفى

.بذلكإیصالتسلیموشھادةمنحعلیھویترّتبالّضرائبقابضيلدىالرسمیسدد

."الّتنظیمطریقعنالحاجة،عندالمادةھذهتطبیقكیفیاتتحّدد

12رقمقانون - 2013لسنة المالیةقانونتضمنالم2012سنة دیسمبر26فيمؤرخ12
99رقمالقانونمن6المادةأحكامتعدل:21المادة  - المالیةقانونوالمتضمن1999دیسمبر سنة23الموافق1420عامرمضان15يفالمؤرخ11

-21رقمالقانونمن16المادةالمعّدلة بموجب،2000لسنة المعدلة ،2005لسنةالمالیةقانونوالمتضمن2004سنةدیسمبر29فيالمؤرخ04
09رقمالقانونمن15المادةبموجب - 2010لسنةالمالیةقانونوالمتضمن 2009سنةدیسمبر30الموافق1431عاممحرم13المؤرخ في09
:یأتيكماوتحرر

وتمنراستو أدراروتیندوفإیلیزيفي والیاتالشركاتأوالطبیعیوناألشخاصیمارسھاالتيالنشاطاتتستفید المداخیل العائدة من:6المادة"
الضریبةأواإلجماليالدخلعلىالضریبةمبلغمن%50قدرهتخفیضدائمة منبصفةبھاویقیمونوالیاتالھذهفيجبائيموطنولدیھم

2010.سنةینایرأولمنابتداءسنوات(05)خمسلمدةبصفة انتقالیةوذلكالشركاتأرباحعلى

والغازیةالبترولیةالمنتجاتتوزیعنشاطاتالمناجم باستثناءوقطاعالمحروقاتقطاعفيالعاملةكاتوالشراألشخاصمداخیلعلىالسابقةاألحكامتطبقال
.وتسویقھا

."التنظیمطریقعنالحاجة،عندالمادة،ھذهتطبیقوكیفیاتشروطتحدد

والمتعلق2001سنةغشت20الموافق1422عام نیةالثاجمادىأّولفيالمؤرخ03-01رقم األمرمن9المادةأحكامتتمموتعّدل: 36المادة 
:یأتيكماوتحرروالمتمماالستثمار، المعدلبتطویر

2و1المادتینفيالمحددةاالستثماراتالعام، تستفیدالقانونفيعلیھاالمنصوصوالجمركیةوشبھ الجبائیةالجبائیةالحوافزعلىزیادة9 :المادة"
:اآلتیةأعاله، من المزایا
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:أدناه، من المزایا اآلتیة13إنجازھا كما ھي مذكورة في المادة بعنوان1-

اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة والمستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار؛-أ

ر المستثناة المستوردة أو المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار؛اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غی-ب

المعني؛االستثمارإطاراإلعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة  التي تمت في-ج

منة حق االمتیاز على األمالك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف اإلشھار العقاري ومبالغ األمالك الوطنیة المتض-د
.الممنوحة الموجھة إلنجاز المشاریع االستثماریة

.تطبق ھذه المزایا على المدة الدنیا لحق االمتیاز الممنوح

.ستثماریةالمشاریع االلفائدةالوزراءمجلسقراربموجبكما تستفید من ھذه األحكام االمتیازات الممنوحة سابقا 

:سنوات(03)ثالثإلى(01)سنةالمستثمر مدةمنبطلبالجبائیةالمصالحتعدهالذيفي النشاطالشروعمعاینةبعداالستغالل،بعنوان2-

الشركات،أرباحعلىالضریبةمنإعفاء-

.المھنيالنشاطعلىالرسممنإعفاء-

انطالقعندشغلمنصب(100)مائةمنتنشئ أكثرالتيلالستثماراتبالنسبةسنوات(05)خمسإلى سنوات(03)ثالثمنالمدةھذهرفعویمكن
.النشاط

2009.سنةیولیو26من ابتداءاالستثمارلتطویرالوطنیةالوكالةلدىالمصرح بھااالستثماراتعلىاألحكامھذهتطبقكما

.العلیاللجنوب والھضابالخاصالصندوقإعانةمنالمستفیدةالمناطقفيالمتواجدةاالستثماراتعلىمناصب الشغلبإنشاءالمتعلقالشرطھذایطبقال

.سحبھااالمتیازاتبمنح ھذهالمتصلةالشروطاحترامعدمعلىویترتب

."التنظیمعن طریقالحاجة،األحكام، عندھذهتطبیقكیفیاتتحدد

و المتعلق2001سنةغشت20الموافق لـ  1422عامالثانیةجمادىأّولفيالمؤرخ03- 01رقماألمرمن11المادةأحكامتتمموتعّدل:38المادة 
:یأتيكماوتحرروالمتمم،المعدلاالستثمار،بتطویر

،أعاله10المادةمناألولىالفقرةفيالمذكورةالمناطقفيوالمنجزةالمزایامنالمستثناةغیرللنشاطاتالمتضمنةاالستثماراتتستفید11 :المادة"
:اآلتیةالمزایامن

- :االستثمارإنجازبعنوان1

اإلعفاء من دفع حقوق الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار االستثمار؛-

ود التأسیسیة للشركات و الزیادات في رأس المال؛فیما یخص العق) ‰2(تطبیق حق التسجیل بنسبة مخفضة قدرھا اثنان في األلف  -

؛تثمارتكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف، بعد تقییمھا من الوكالة، فیما یخص األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسیة الضروریة إلنجاز االس-

تثناة- ر المس دمات غی ا یخص السلع و الخ ة المضافة فیم ى القیم ن الرسم عل اء م ت اإلعف واء كان از االستثمار، س ي إنج رة ف دخل مباش ي ت ا و الت ن المزای م
مستوردة أو مقتناة من السوق المحلیة؛

؛االستثمارفي إنجازاإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة و غیر المستثناة من المزایا و التي تدخل مباشرة-

اء- ناإلعف وقم اريھاراإلشمصاریفوالتسجیلحق الغالعق ةاألمالكومب ازحقالمتضمنةالوطنی ى األمالكاالمتی ةعل ةالعقاری رالمبنی ةوغی المبنی
.االستثماریةإلنجاز المشاریعالموجھةالممنوحة

.الممنوحاالمتیازلحقالدنیاالمدةعلىالمزایاھذهتطبق

.المشاریع االستثماریةلفائدةالوزراءمجلسقرارببموجسابقاالممنوحةاالمتیازاتاألحكامھذهمنتستفیدكما

:المستثمرمنبطلبالجبائیةتعدھا المصالحالتياالستغاللمباشرةمعاینةبعد-2

،المھنيالنشاطعلىومن الرسمالشركاتأرباحعلىالضریبةمنالنشاط الفعلي،منسنوات(10)عشراإلعفاء، لمدة-

.ابتداء من تاریخ االقتناء، من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار االستثمارسنوات(10)عشراإلعفاء، لمدة-

-03رقماألمرمن1مكرر12المادةأحكامتتمموتعدل:39المادة  يالمؤرخ01 ادىأّولف ةجم ام الثانی ـ الموافق1422ع 2001سنةغشت20ل
:یأتيكماوتحرروالمتمم،المعدلاالستثمار،بتطویروالمتعلق

ّرر12المادة" اتخصّ أنیمكن1:مك االتيالمزای ن منحھ ذكورةلالستثماراتیمك يالم ادةف ّرر12الم امنجزءاأوأعاله كالمك المزای
:ةاآلتی

- :سنوات(05)خمس أقصاھااإلنجاز، لمدةمرحلةفي1

اءاتعلىالمطبقةالجبائيذات الطابعاألخرىاالقتطاعاتمنوغیرھاوالرسوم والضرائبالحقوقخلوصأو/وفاءإع)أ عن طریقسواءاالقتن
االستثمار؛إلنجازوالخدمات الضروریةللسلعالمحلیة،السوقمنأواالستیراد
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علیھا؛یطبقأنیجبالّذياإلشھار القانونيوكذالإلنتاجّصصةلمخاالعقاریةملكیاتبنقل الالمتعلّقةالتسجیلحقوقمنإعفاء)ب

المال؛رأسفيوالزیاداتللشركاتالعقود التأسیسیةیخصفیماالتسجیلحقوقمنإعفاء)ج

.لإلنتاجصصةلمخاالملكیات العقاریةیخصفیماالعقاريالرسممنإعفاء)د

ارياإلشھارمصاریفوالتسجیلحقوقمناإلعفاء) ھـ الغالعق ةاألمالكومب ازحقالمتضمنةالوطنی ى األمالكاالمتی ةعل ةالعقاری رالمبنی ةوغی المبنی
.االستثماریةإنجاز المشاریعبعنوانالممنوحة

.الممنوحاالمتیازلحقالدنیاالمدةعلىالمزایاھذهتطبق

.المشاریع االستثماریةلفائدةالوزراءمجلسقراربموجبسابقاالممنوحةاالمتیازاتاألحكامھذهمنتفیدتسكما

- ةتاریخمنابتداءسنوات(10)عشرأقصاھاولمدةاالستغالل،مرحلةفي2 يالشروعمعاین يف ّدھااالستغالل الت ةالمصالحتع منبطلبالجبائی
:المستثمر

الشركات؛أرباحعلىالضریبةمنإلعفاءا)أ

المھني؛النشاطعلىالرسممناإلعفاء)ب

ا إضافیةمنحلالستثمارالوطنيلسلمجایقّررأن، یمكنأعاله2و1الفقرتینفيالمذكورةالمزایاعلىزیادة امزای المعمولللتشریعطبق
.بھ

اءاتسنوات، (05)خمستتجاوزاللمدةلالستثمار، والوطنيلسلمجایؤھلالمنافسة، اعدبقوالمساسدون-3 نح إعف ىتخفیضاتأولم وقعل أوالحق
يبماالرسوم،أوالضرائب كف ىالرسمذل ةعل روضالمضافةالقیم ى أسعارالمف ياالستثمارعنناتجةسلععل دخلوالت يت الصناعیةاألنشطةإطارف

.الناشئة

."التنظیمطریقعنالمادةھذهتطبیقكیفیاتتحدد

والمتضمن  قانون المالیة 2009یولیو سنة 22الموافق 1430رجب عام 29المؤرخ في 01-09من القانون رقم 57تعدل أحكام المادة :40المادة 
:،  كما یأتي 2009التكمیلي لسنة  

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من إعفاءات أو 142زیادة على أحكام المادة :57المادة"
ر حصة تخفیضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركیة والرسوم شبھ الجبائیة و غیرھا في إطار أنظمة دعم االستثمار، بإعادة االستثما

ویجب أن . العفاءات أو التخفیضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاریخ قفل السنة المالیة التي خضعت نتائجھا للنظام التحفیزياألرباح الموافقة لھذه ا
من وفي حالة تراكم السنوات المالیة، یحسب األجل المذكور أعاله ابتداء. تنجز إعادة االستثمار بعنوان كل سنة مالیة أو بعنوان عدة سنوات مالیة متتالیة

.تاریخ قفل السنة المالیة األولى

وما یلیھا، وكذا بعنوان النتائج المؤجلة 2010الفة، تطبق شروط ھذه المادة على النتائج المحققة بعنوان السنوات المالیة لمخوبغض النظر عن كل األحكام ا
م ھذه األحكام إعادة استرداد التحفیز الجبائي مع تطبیق غرامة یترتب على عدم احترا. 2009التخصیص عند تاریخ صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

%.30جبائیة نسبتھا 

.لس الوطني لالستثمار قرارا یرخص بإعفاء المستثمر من الزامیة إعادة االستثمارلمجوال یطبق ھذا االلتزام إذا أصدر ا

میة إعادة االستثمارعندما تدمج المزاایا الممنوحة في سعر السلع والخدمات التامة یبقى المتعاملون األجانب الشركاء مع الشركات الوطنیة ، معفیین من إلزا
.ویتعین على الشركات المعنیة، قصد االستفادة من تحویل األرباح أن ترفق طلبھا بكشف مبرر یحدد مبالغ وفترات تحقیق األرباح  المعنیة. المنتجة

".الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بترقیة االستثمارجب قرار مشترك بین تحدد كیفیات تطبیق ھذه الفقرة،عند الحاجة ، بمو

.2014تضمن قانون المالیة لسنةالم2013دیسمبر سنة 30مؤرخ في13-08قانون رقم  
يالالسترجاعالقابلةاألخرىالنفایاتاوكذنزلیةلماوالنفایاتستعمللماالورقجمعأنشطةتماثل:32المادة  وناألشخاصارسھایملت النشاطات، الطبیعی

:كاآلتيالضریبیةوالتسھیالتاإلعفاءمنتستفید%5عدلبمالوحیدةالجزافیةللضریبةالخاضعةالحرفیة

.إعفاء:األولیانالسنتان-

.%70قدرهتخفیض:الضریبياإلخضاعمنالثالثةالسنة-

.%50قدرهتخفیض:الضریبياإلخضاعمنالرابعةالسنة-

.%25قدرهتخفیض:الضریبياإلخضاعمنالخامسةالسنة-

.التنظیمطریقعندةلمااھذهتطبیقكیفیاتوكذالالسترجاعالقابلةوادالمتحدد

ةلسوقافيللبیعوجھةلموا،محلیاجةالمنت) كواألمونیاالیوریا(األزوتیة األسمدةإنتاجعملیاتتستفید:33المادة  ن،الوطنی اءم ناإلعف ىالضریبةم عل
.2013یةلمالاالسنةمنابتداءوذلك،نواتس) 3(ثالثدةلمالشركاتأرباح

.التنظیمطریقعنشروطھتحددشروطدفترباكتتاباإلعفاءھذامناالستفادةترتبط

:یأتياكموتحرر2010لسنةالیةلماقانونمن34ادةلماأحكامتتمم:34المادة 



107

الغتخضع،الفةلمخااألحكامكلعنالنظربغض:34المادة" يدفوعةالمالمب وقأوأتعابشكلف ألیفحق انت ذینینللفن دیھمال ائيموطنل خارججب
.الضریبةمنمحررة%15قدرهبمعدل اإلجماليالدخلعلىالضریبةإلى،الجزائر

ادلاتفاقاتإطارفيمشاركتھمعندنیالفنانلنفسفوعةلمدابالغلماأنغیر افيالتب ي، الثق ادف ةاألعی اتلمواالوطنی ةوالتظاھراتھرجان ةالثقافی ي،والفنی الت
."اإلجماليالدخلعلىالضریبةوعاءضمنتدخلال، الوصایةتحتواإلعالمللثقافةالوطنيوالدیوانالثقافةوزارةوصایةتحتتنظم

ىلضریبةامنتعفى: 44المادة دخلعل الي، ال الغاإلجم وانالمستحقة، المب وقبعن ریینحق انین الجزائ بأوالفن ذیناألجان يشاركواال اءف ذكرىإحی ال
.االستقالللعیدالخمسین

.العیدھذادشینلتالرسمياالحتفالالدیكور بمناسبةوتجھیزاتالتقنیةالتجھیزاتاستیرادبعنوانالمستحقةالجمركیةالحقوقمنتعفىكما

د،اليلماالمحاسبيبالنظاماإلخاللدون:53ادةلما رلمایع اؤجَّ اجبائی ي،جرةالمؤینللعمالك اتف اداإلعملی ومالتياإلیجاريعتم اتق وكبھ البن
ةلماؤسساتلموا ھین ویتع،اإلیجاريالقرضوشركاتالی ھویطبقثابتكأصلتسجیلھعلی ائياالھتالكعلی ىالجب للقرضاليلمااالھتالكأساسعل

.كناتجقبوضةلمااإلیجارمبالغوتسجل.اإلیجاري

.كتكلفةؤجرلمالصالحستأجرلمایدفعھاالتيبالغلماوتسجل،ؤجرةلماینللعمستأجًراجبائیاستأجرالمیعد

:یأتيكماوتّحرروالمتمم، عدللمابتطویر االستثمارقوالمتعل2001سنةغشت20فيالمؤرخ03-01األمرمن9ةلماداأحكامتعدل58:المادة

ةالحوافزعنفضال: 9المادة" ةوشبھالجبائی ةالجبائی اصوصلمناوالجمركی انونفيعلیھ تفیدالق ام، تس يالمحددةاالستثماراتالع ااف 2و1دتینلم
:یأتيأعاله، كماا

:أدناه، من المزایا اآلتیة13إنجازھا كما ھي مذكورة في المادة بعنوان1-

اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة والمستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار؛-أ

اشرة في إنجاز االستثمار؛اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة المستوردة أو المقتناة محلیا والتي تدخل مب-ب

المعني؛االستثمارإطاراإلعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة  التي تمت في-ج

ةراتلالستثمابالنسبةسنوات(3 )ثالثالمستثمر ، لمدةمنبطلبالجبائیةالمصالحتعدهالذيالنشاطفيالشروعمعاینةاالستغالل، بعدبعنوان-2 المحِدث
:شغلمنصب( 100 )مائةحتى

الشركات،أرباحعلىالضریبةمناإلعفاء-

.المھنيالنشاطعلىالرسممناإلعفاء-

.النشاطانطالقعندشغلمنصب( 100 )مائةمنتحدث أكثرالتيلالستثماراتبالنسبةسنوات،(5 )خمسإلىسنوات(3 )ثالثمنالمدةھذهوتمدد

2009 .سنة یولیو26من، ابتداء"االستثمارلتطویرالوطنیةالوكالة"لدىبھاالمصرحاالستثماراتعلىاألحكامھذهتطبقاكم

قالشرطھذایطبقال ىالشغل،مناصببإحداثالمتعل يالمتواجدةاالستثماراتعل تفیدةف اطق المس ةمنالمن اصندوقالإعان والھضابلجنوبالخاص ب
.العلیا

.االمتیازاتھذهسحباالمتیازاتھذهبمنحلمتصلة االشروطاحترامعدمعلىیترتب

ىوالرسمالشركاتأرباحعلىالضریبةمنعفاء، االقائمتھالالستثمارالوطنيلسلمجایحددالتياالستراتیجیةالقطاعاتفياالستثماراتتستفید النشاطعل
."شغلمناصبإحداثدون اشتراطسنوات) 5(خمسدةلملمھني، ا

ةأسھمھاتسعرالتيالشركاتتستفید:66المادة نالبورصة، فيالعادی ىتخفیضم ىعل احالضریبة عل تحمعدلیساويالشركاتأرب فيرأسمالھاف
.2014سنةینایرمن أّولابتداءوذلكسنوات،(5 )خمسدةلمالبورصة

اوتحرر2003لسنةالمالیةقانونوالمتضمن2002سنة دیسمبر24فيالمؤرخ11-02رقمالقانونمن63أحكام المادةتتمموتعدل: 67المادة كم
:یأتي

ادة" نتعفى:63الم ىالضریبةم دخلعل اليال ىوالضریبةاإلجم احعل دةأرب 5)خمسالشركات لم داءسنوات، ( نابت ایرأولم ، 2014سنة ین
وق خمس مداخیل األسھم واألوراق  ة تساوي أو تف ا ذات أقدمی ة لھ داخیل السندات واألوراق المماثل ي التسعیرة الرسمیة للبورصة أو م المماثلة لھا المسجلة ف

.ةسنوات مسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج األسھم أو حصص ھیئات التوظیف الجماعیة للقیم المنقول) 5(

المماثلة السندات وعن االلتزاماتفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل الضریبة على أرباح الشركات نواتج ون الضریبة على الدخل اإلجمالي وتعفى م
سنوات ) 5(مسوالصادرة خالل فترة خسنوات) 5(بخمس یقدرأدنىألجلمنظمةسوقفيأو المتداولةلبورصة الخزینة المسعرة فيواألوراق المماثلة ل

.ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المرحلة. 2014من أول ینایر 

العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسجلة في تسعیرة البورصة أو المتداولة ،2014سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
".في سوق منظمة 

.محلیاالمصنعةالمواددمجمعدلمعبالتناسبدعم التشغیلاالستثمار وجھازدعمجھازإطارفيللمستثمرینالممنوحةالجبائیةالحوافزتمنح: 74المادة 

.التنظیمطریقعنالمادةھذهتطبیقكیفیاتتحدد

2015لسنة تضمن قانون المالیة الم2014دیسمبر سنة 30فيمؤرخ10-14قانون رقم 
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11رقمالقانونمن6المادةأحكامتعدل:17المادة  - من16بالمادةالمعدلة،2000لسنةالمالیةقانونوالمتضمن1999دیسمبر سنة23المؤرخ99
21رقمالقانون - المؤرخ في 09-09نون رقم القامن15بالمادة المعدلة2005لسنة المالیةقانونوالمتضمن2004دیسمبر سنة29فيالمؤرخ04

2013دیسمبر سنة26في المؤرخ12-12رقمالقانونمن12بالمادةالمعدلة،2010لسنةالمالیةوالمتضمن قانون2009دیسمبر سنة 26
:یأتيكماوتحرر

و أدراروتیندوفإیلیزيفي والیاتالشركاتأوالطبیعیوناألشخاصیمارسھاالتيالنشاطاتمنالعائدةالمداخیلتستفید6 :المادة"
اإلجماليالدخلعلىالضریبةمبلغمن%50قدره تخفیضدائمة منبصفةبھاویقیمونالوالیاتھذهفيجبائيموطنولدیھمتامنراستو
. 2015سنةینایرأولمنابتداءسنوات(5)خمسلمدةبصفة انتقالیةوذلكالشركاتأرباحعلىالضریبةأو
.وتسویقھاوالغازیةالبترولیةالمنتجاتنشاطات توزیعباستثناءالمحروقاتقطاعفيالعاملةوالشركاتاألشخاصمدا خیلعلىالسابقةاألحكامتطبقال

."التنظیمطریقعنالحاجة،عندالمادة،ھذهتطبیقوكیفیاتشروطتحدد
قانونوالمتضمن2005سنة دیسمبر31الموافق 1426ذي القعدة عام 29المؤرخ16- 05رقمالقانونمن46أحكام المادة تتمموتعدل:52دة الما

:یأتيكماوتحرر،2006لسنةالمالیة

ى الدخل اإلجمالي صنف االرباح الصناعیة و ال یمكن أن یقل مبلغ الضریبة المستحق على األشخاص الطبعیین فیما یخص الضریبة عل:46المادة"
ات، بالنسبة لكل التجاریة و أرباح المھن غیر التجاریة باستثناء أولئك الخاضعین للنظام الجزافي و كذا على الشركات فیما یخص الضریبة على أرباح الشرك

جمالي والضریبة ل اإلخدنى الجزافي المستحق بعنوان الضریبة على الدیجب تسدید ھذا المبلغ األ. دج10.000سنة مالیة ، و مھما یكن الناتج المحقق، عن 
یوما األولى من الشھر الموالي لشھر تاریخ االجل القانوني إلیداع التصریح السنوي، سواء تم ھذا التصریح أم ) 20(على أرباح الشركات خالل العشرین 

."ال
، المعدلة بموجب المادة 2003والمتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر سنة 24المؤرخ في 11- 02من القانون رقم 63تعدل أحكام المادة :73المادة 

:، وتحرر كما یأتي2014المتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30المؤرخ في 08- 13من القانون رقم 67

داخیل 2013سنة ینایرأولمنابتداءسنوات، ( 5)خمس الشركات لمدةباحأرعلىأوالضریبةاإلجماليالدخلعلىالضریبةمنتعفى:63المادة" ، م
اوي أو  ة تس ا ذات أقدمی ة لھ ندات واألوراق المماثل داخیل الس ة أو م میة للبورص عیرة الرس ي التس جلة ف ا المس ة لھ ھم واألوراق المماثل س األس وق خم ) 5(تف

.ولة في سوق منظم، وكذا نواتج األسھم أو حصص ھیئات التوظیف الجماعیة للقیم المنقولةسنوات مسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو متدا
السندات المماثلة تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن االلتزامات و

سنوات ) 5(سنوات والصادرة خالل فترة خمس ) 5(یقدر بخمس أدنىألجلمنظمةسوقفيفي البورصة أو المتداولةواألوراق المماثلة للخزینة المسعرة
.ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المرحلة. 2013من أول ینایر 

لعملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسجلة في تسعیرة البورصة أو المتداولة ، ا2013سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
".في سوق منظمة 

والمتعلق بتطویر اإلستثمار، المعدل والمتمم، المعدلة بموجب أحكام 2001غشت سنة 20المؤرخ في 03- 01من األمر 9تعدل أحكام المادة : 74المادة 
:وتحرر كمایأتي2014والمتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30الموافق 1435صفر عام 27مؤرخ في ال08- 13من القانون رقم 58المادة 

أعاله 2و1فضال عن الحوافز الجبائیة وشبھ الجبائیة والجمركیة المنصوص علیھا في القانون العام، تستفید اإلستثمارات المحددة في المادتین :9المادة"
:مما یأتي 

:أدناه، من المزایا اآلتیة13بعنوان انجازھا على النحو المذكور في المادة .1
؛االستثماراتإنجازفيمباشرةتدخلوالتيوالمستوردةالمستثناةغیرالسلعیخصفیماالجمركیة،الحقوقمناإلعفاء)أ

إنجازفيمباشرةتدخلالتيمحلّیاالمقتناةأوالمستوردةالمستثناةیرغوالخدماتالسلعیخصفیماالمضافةالقیمةعلىالرسممنباإلعفاءالشراء )ب
.االستثمارات

.المعنياالستثمارإطارفيتمتالتيالعقاریةالمقتنیاتكلعنعوضلقاءالملكیةنقلحقدفعمناإلعفاء)ج
ة المتضمنة حق االمتیاز على األمالك العقاریة المبنیة و غیر المبنیة اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف اإلشھار العقاري ومبالغ األمالك الوطنی) د

.إنجاز المشاریع اإلستثماریةبعنوان الممنوحة 
.الممنوحاالمتیازیطبق ھذا االمتیاز على المدة الدنیا لحق 

ریع االستثماریة وكذا االستثمارات المصرحة من طرف الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشااالمتیازاتكما تستفید من ھذه األحكام، 
.الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار

الُمحِدثة لالستثماراتسنوات، بالنسبة ) 3(بعنوان االستغالل، بعد معاینة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر، لمدة ثالث . 2
:    منصب شغل) 100(حتى مائة 

اإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات.

 اإلعفاء من الرسم على النشاط المھني                                                           .

.النشاطالقانطمنصب شغل عند ) 100(التي ُتنشأ أكثر من مائة لالستثماراتسنوات، بالنسبة ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(وتمدد ھذه المدة من ثالث 
.2009یولیو سنة 26من ابتداء، "االستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر"المصرح بھا لدى االستثماراتكما تطبق ھذه األحكام على 

.ضاب العلیاالجنوب والھالخاص بصندوق الالمتواجدة في المناطق المستفیدة من إعانة االستثماراتال یطبق ھذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب العمل على 
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.سحب ھذه األخیرةاالمتیازاتالشروط المتصلة بمنح ھذه احترامعدم لىیترتب ع
قائمتھا، من إعفاء من الضریبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط لالستثمارتستفید االستثمارات في القطاعات اإلستراتجیة التي یحدد المجلس الوطني 

.»ل شغون اشتراط خلق مناصب سنوات د) 05(المھني، لمدة خمس 
:أتيما یالمنجزة ضمن النشاطات التابعة للفروع الصناعیة المذكورة أدناه متستفید االستثمارات: 75المادة 
سنوات؛) 05(إعفاء مؤقت من الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل اإلجمالي والرسم على النشاط المھني لمدة خمس -
.نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكیة من %3درهقمنح تخفیض -

:إلستفادة من األحكام السابقة ھي في االقطاعات الصناعیة التي لھا الحق 
صناعة الحدید والتعدین؛-
اللدائن الھیدرولیكیة ؛-
الكھربائیة و الكھرومنزلیة؛-
الكیمیاء الصناعیة؛-
المیكانیك و قطاع السیارات؛-
الصیدالنیة؛-
عة الطائرات؛صنا-
بناء السفن و إصالحھا؛-
التكنولوجیا المتقدمة؛-
صناعة االغذیة؛-
النسیج و االلبسة و الجلود و المواد المشتقة؛-
الجلود و المواد المشتقة؛-
.الخشب و صناعة االثاث-

.یحدد المجلس الوطني لإلستثمار االنشطة المرتبطة بھذه القطاعات 
.عند الحاجة، عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة ، 

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة وشركات اإلستثمار والصنادیق المشتركة للتوظیف وشركات التأمین وكل شركة أو ھیئة مالیة أن تقدم : 79المادة 
المنتمین للدول التي أبرمت مع الجزائر إتفاق تبادل للمدیریة العامة للضرائب، حسب األشكال واآلجال المطلوبة، المعلومات التي تخص الخاضعین للضریبة 

.المعلومات ألغراض جبائیة

.تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2010غشت سنة 26الموافق 1431رمضان عام 16الموافق 01- 10من األمر رقم 30تعدل أحكام المادة :80المادة 

:، و تحرر كما یأتي2010ة لسن

تعفي من الضریبة على الدخل اإلجمالي أوالضریبة على أرباح الشركات وكذا حقوق التسجیل، ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة :30المادة"
الجتماعیة لألندیة المحترفة لكرة القدم المشكلة ، النواتج وفوائض القیم لعملیة التنازل عن األسھم والحصص ا2020دیسمبرسنة 31الرسمیة و إلى غایة 

.كشركة
2015جانفي سنة كما تعفى من الضریبة على أرباح الشركات، األرباح التي تحققھا األندیة المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركات ذات أسھم، ابتداء من أول

.»2020دیسمبرسنة 31إلى غایة 

.2015لسنةالتكمیليالمالیةقانونضمنالمت2015سنةیولیو23يفمؤرخ15-01رقمأمر
واستفادوا منالمتبقیة%50لـ بالنسبةللتسدیدجدول استحقاقواكتتابالجبائيدینھممن%50قاموا بتسدیدالذینبالضریبةالمكلفینیمكن40:المادة 
انون اإلجراءات الجبائیة، أن یستفیدوا، عن  طریق  تقد یمھم لطعن َوالئي حسب قمكرر من104المادة أحكامتطبیقإطارفيالشكوىسحبإجراء

من قانون اإلجراءات الجبائیة، من تخفیض الزیادات المتعلقة باألعمال التدلیسیة التي فُرضت علیھم  قبل سنة 93و92الشروط  المقررة في لمادتین  
.مجال الرسوم على رقم األعمالفي 2009في مجال الضرائب المباشرة وقبل سنة 2012

من قانون الضرائب المباشرة 2-193ادتین الموجبیجب أن یتطابق تخفیض الزیادات مع الفرق بین العقوبة الجبائیة المطبقة سابقا وتلك المنصوص علیھا 
.من  قانون الرسوم على رقم األعمال2- 116والرسوم المماثلة  و 

:،  وتحرر كما  یأتي2003من قانون المالیة لسنة 67مادة تعدل  أحكام ال:41المادة 
.یؤسس رسم سنوي على السكن ُیستحق على المحالت ذات الطابع السكني  أوالمھني:67المادة"

: ویحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما یأتي
2باستثناء تلك المذكورة في النقطة ،ھني  الواقعة  في  جمیع البلدیاتملدج على التوالي بالنسبة للمحالت ذات الطابع السكني وا1200دج و300-) 1

أدناه؛  
دج على التوالي بالنسبة للمحالت ذات الطابع السكني والمھني  الواقعة في البلدیات مقر الدائرة وكذا مجموع بلدیات والیات 2400دج  و600-) 2

.الجزائر وعنابة وقسنطینة ووھران
.عن طریق فاتورة الكھرباء والغاز، حسب دوریة الدفع " سونلغاز" سم من طرف مؤسسة یحصل ھذا الر
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.یدفع ناتج ھذا الرسم إلى الصندوق المكلف بإعادة االعتبار للحظیرة العقاریة
.ھذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق 

كانت مھماطبیعيشخصكلطرفمنالبنوكلدى،اإلطارھذافيالمودعة،األموالونوتك.الجبائي اإلراديلالمتثالبرنامجیؤسس43 :المادة
.%7نسبتھیحرر معدلجزافيإخضاعمحل،وضعیتھ

لمنظم لمكافحةاوالتشریعالعقوباتقانونیجّرمھفعلبأيترتبطوالمشروعمصدراألصل منفيالمعامالتأواألموالھذهتكونأنیجب
.اإلرھاباألموال وتمویلغسل
2016.سنةدیسمبر31بـاإلجراءھذالتنفیذالفعليالدخولیحدد

معالعامالقانونشروطحسبالتقییممحل إعادةاكتتابھایتمولم،البرنامجلھذامؤھلةالحائزون أمواالاألشخاصیكونالفترة،ھذهوبانتھاء
.اللمجاھذافيعلیھاالمنصوصوالعقوباتتطبیق الغرامات

.طریق التنظیمعناألحكامھذهتطبیقكیفیاتتحدد
ماذجللنتنتميوالتيالصناعیةإنتاج السیاراتشركاتطرفمنمنفردةبصفةوالمكونات المستوردةوالملحقاتاألجزاءتستفید:49المادة 

المعمولطبقا للتشریعالنماذجھذهعلىالمطبقةالجبایةمن)معةلمجاالضروریة غیرCKD (المسماةتلكأوالتجمیعیةالموجھة للصناعات
.ھب

طبقابالصناعةالمكلفةالوزارةرھاالتي تصدالمفعولساریةالتقنيالتقدیرمقرراتیمالجمركة  تقدعندالجبایةھذهمنلالستفادةیشترط
.بھللتنظیم المعمول

2015.سنةینایرأولمنسنوات ابتداء(3)ثالثالمادة لمدةھذهأحكامتطبق
.التنظیمعن طریق،الحاجةعندالمادة،ھذهتطبیقكیفیاتتحدد

إطار تدابیرفيوذلكالمستوردة،وكذا الكسبوالمكررةالخامةالزیوتعلىالمطبقینوالجمركيالنظامین الجبائي تكییفسیتم72 :المادة
.الزیتیةالبذورلدرسالصناعياالستغاللفور بدایةالحمایة،

.الصناعة والمالیةوزیريبینمشتركقرارالحاجة بموجبعندالمادةھذهتطبیقكیفیاتتحدد
:المادة المعدلة2005لسنة،التكمیليالمالیةقانونو المتضمن2005سنةیولیو25المؤرخ في05-05رقماألمرمن2تعدل المادة73

:یأتي، وتحرر كما2009لسنةالتكمیليالمالیةمن قانون63بالمادةوالمتممة
.الخدماتأوالسلعاستیرادعملیاتعلىصرفي یطبقالمللتوطینخاصرسمیؤسس2 :المادة"

مبلغیقلأندونالبضائعأوالسلعلعملیة استیرادالتوطین ملفلفتحطلبكلعندعملیة االستیرادمبلغمن0,3  %الرسم بمعدلیسدد
.دینار20.000عن الرسم
%بـ الرسمتعریفةتحدد التوطین مبلغمن3

.الخدماتالستیرادبالنسبة
.استیرادعملیةكلقبلاكتتاب تعھدبشرطحالتھاعلىبیعھاإلعادةالموجھةاألولیة غیروالموادالتجھیزاتسلع،الرسممنتعفى
.بذلكإیصالتسلیموشھادةعلیھ منحویترتبالضرائبقابضيلدىالرسمیسدد
".التنظیمعن طریق،الحاجةعند،المادةھذهتطبیقكیفیاتتحدد

الموجھةغیراألولیةوالمواداستیراد التجھیزاتیخصفیماالمصرفيللتوطینالخاصمن الرسمالمعفییناألشخاصعلىیترتب74 :المادة
.الوارداتقیمة ھذه) 2(مرتین تساويغرامةطرفھم تطبیقمنالمكتتبالتعھداحترامعدمحالةفيعلى حالھاالبیعإلعادة

2016لیة لسنة ماقانون التضمنالم2015دیسمبر سنة 30مؤرخ في18-15قانون رقم 
:، وتحرر كما یأتي2005المتضمن قانون المالیة لسنة و2004دیسمبر سنة  29المؤرخ في 21-04من القانون رقم 45تتمم أحكام المادة : 35المادة 

للھاتف النقال ن ون والمتعاملویجب على المكلفین بالضریبة الذین ینجزون عملیات ضمن شروط البیع بالجملة، بما في ذلك المستورد:45المادة"
.كشفا بقائمة زبائنھم یتم تحیینھ شھریا،عند كل طلب من اإلدارة الجبائیة،ن وكذا تجار الجملة، أن یقدموا والموزعو

.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة1-224قائمة الزبائن المعلومات المذكورة في المادة یجب أن یشتمل كشف

.دج وفي حالة العود تضاعف الغرامة 400.000دج إلى 30.000و یعاقب على عدم تقدیم ھذا الكشف بغرامة جبائیة قدرھا 

."ردة في كشف الزبائن غیر صحیحةو تطبق ھذه الغرامة أیضا عندما یتضح أن المعلومات الوا

بغض النظر عن جمیع األحكام المنصوص علیھا بموجب التشریع الجبائي، تجبر الحقوق و الغرامات عند تحصیلھا، بالدینار األعلى بالنسبة :36المادة 
.إھمالھاسنتیم فیتم) 50(أما األجزاء التي تقل عن خمسین . اسنتیم) 50(ن یلألجزاء التي تساوي أو تفوق خمس

:، وتحرر كما یأتي 2003من قانون المالیة لسنة المعدلة والمتممة ، ،67تعدل و تتمم أحكام المادة : 37المادة 

یؤسس رسم سنوي على السكن یستحق على المحالت ذات الطابع السكني أو المھني الواقعة في البلدیات مقر الدائرة وكذا مجموع بلدیات :67المادة"
.الجزائر،عنابة،  قسنطینة  ووھرانوالیات
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.على وصوالت الكھرباء والغاز حسب دوریة الدفع " وكالء شركات توزیع الكھرباء و الغاز"یتم اقتطاع ھذا الرسم من طرف 

."تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم.یدفع ناتج ھذا الرسم إلى البلدیات
2009والمتضمن قانون  المالیة التكمیلي  لسنة ، 2009یولیو سنة  22المؤرخ  في 01-09القانون  رقم  من 57تعدل أحكام المادة :51المادة 

، كما 2013والمتضمن  قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر سنة 26المؤرخ في  12-12من  القانون  رقم 40جب  أحكام  المادة  والمعدلة  والمتممة  بم
: یأتي 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من إعفاءات أو 142زیادة على أحكام المادة :57ةالماد"
% 30تثمار حصةاالستثمار، بإعادة االسغیرھا في إطار أنظمة دعم الجمركیة والرسوم شبھ الجبائیة وتخفیضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق 

. ابتداء من تاریخ قفل السنة المالیة التي خضعت نتائجھا للنظام التحفیزيسنوات)  4(التخفیضات  في  أجل  أربع  من األرباح الموافقة  لھذه  اإلعفاءات أو
كم السنوات المالیة، یحسب األجل المذكور أعاله وفي حالة ترا. ویجب أن تنجز إعادة االستثمار بعنوان كل سنة مالیة أو بعنوان عدة سنوات مالیة متتالیة

.ابتداء من تاریخ قفل السنة المالیة األولى

وما یلیھا، وكذا بعنوان النتائج المؤجلة 2010الفة، تطبق شروط ھذه المادة على النتائج المحققة بعنوان السنوات المالیة لمخوبغض النظر عن كل األحكام ا
یترتب على عدم احترام ھذه األحكام إعادة استرداد التحفیز الجبائي مع تطبیق غرامة . 2009ون المالیة التكمیلي لسنة التخصیص عند تاریخ صدور قان

%.30جبائیة نسبتھا 

.بإعادة  االستثمارلس الوطني لالستثمار قرارا یرخص بإعفاء المستثمر من الزامیة إعادة استثمارلمجوال یطبق ھذا االلتزام إذا أصدر ا

لع والخدمات التامة یبقى المتعاملون األجانب الشركاء مع الشركات الوطنیة ، معفیین من إلزامیة إعادة االستثمارعندما تدمج المزاایا الممنوحة في سعر الس
.قیق األرباح  المعنیةویتعین على الشركات المعنیة، قصد االستفادة من تحویل األرباح أن ترفق طلبھا بكشف مبرر یحدد مبالغ وفترات تح. المنتجة

".تحدد كیفیات تطبیق ھذه الفقرة،عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بترقیة االستثمار

.نفسھیمكن أن تودع التصریحات الشھریة المتعلقة بمختلف الضرائب و الرسوم دون أن یتم دفع الحقوق المستحقة في الوقت:56المادة 
ریع في حالة ما إذا تجاوز تسدید الضرائب و الرسوم المستحقة األجل المنصوص علیھ، تطبق غرامات التأخر عن الدفع المنصوص علیھا بموجب التش

.المعمول بھ، حیث تحسب ھذه األخیرة ابتداء من التاریخ الذي كان من المفروض أن تسدد بحلولھ

2017تضمن قانون المالیة لسنة الم2016مبر سنة دیس28مؤرخ في 14-16قانون رقم 
، والمتضمن قانون المالیة 2009یولیو سنة 22الموافق 1430رجب عام 29ي المؤرخ ف01- 09من االمر رقم 41تلغى أحكام المادة : 64المادة 

.2009التكمیلي  لسنة 
، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 7المؤرخ في01- 15مر رقم من األ43تعدل أحكام المادة : 66المادة 
:، و تحرر كما یأتي2015لسنة 

مھماطبیعيشخصكلطرفمنالبنوكلدى،اإلطارھذافيالمودعة،األموالوتكون.الجبائي اإلراديلالمتثالبرنامجیؤسس43 :المادة"
.%7نسبتھیحرر معدلجزافيإخضاعمحلكانت وضعیتھ،

األموال غسلالمنظم لمكافحةوالتشریعالعقوباتقانونیجّرمھفعلبأيترتبطوالمشروعمصدراألصل منفيالمعامالتأواألموالھذهتكونأنیجب
.اإلرھابوتمویل

.2017دیسمبر سنة 31یحدد أخر أجل لدخول ھذا النظام حیز التنفیذ بـ 
تطبیق معالعامالقانونشروطحسبالتقییممحل إعادةاكتتابھایتم،ولمالبرنامجلھذامؤھلةالحائزون أمواالاألشخاصیكونالفترة،ذهھوبانتھاء

.اللمجاھذافيعلیھاالمنصوصوالعقوباتالغرامات
. "طریق التنظیمعناألحكامھذهتطبیقكیفیاتتحدد

في المواد " تقدم اإلدارة الجبائیة استمارة التصریح الممكن تسلیمھا إلكترونیا " بعبارة " م اإلدارة الجبائیة استمارة التصریحتقد" تستبدل عبارة :67المادة 
.ذات الصلة في مختلف القوانین الجبائیة 

، لتأخیر خارج عن إرادة المكلف بالضریبة و ال تستحق غرامات التأخیر عندما تتعرض عملیات الدفع االلكترونیة المنجزة في االجال المحددة:68المادة 
.أیام تحسب إبتداء من تاریخ الدفع) 10(إرادة المؤسسة المالیة، شریطة أن ال یتجاوز ھذا التأخیرعشرة 

المالیة ، المعدل، المتضمن قانون 2009جویلیة 22الموافق 1430رجب 29المؤرخ في 01-09من األمر رقم 28تلغى أحكام المادة : 69المادة 
.2009التكمیلي لسنة 

الملیةقانونوالمتضمن2009سنةیولیو22الموافق1430عامرجب29فيالمؤرخ09-01رقماألمرمن32المادةأحكامتعدل76 :المادة
:یأتيكماوتحرر،2009لسنة التكمیلي

.التعبئةإعادةطریقةتكنمھماالنقالالھاتفمتعامليعلىشھریاالرسمھذاویستحقالمسبق،الدفعتعبئةعلىیطبقرسمیؤسس32:المادة"
.الشھرخاللالتعبئةإعادةمبلغعلىویطبق،7%ـبالرسمھذامعدلیحدد
.المواليرالشھمناألولىیوما(20)العشرینخاللإقلیمیاتصلمخاالضرائبقابضإلىالمعنیینالمتعاملینطرفمنالرسمھذاناتجیدفع

:یأتيكما،التعبئةإعادةمبلغعلىالرسممن2%حاصلیوزع
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35 البلدیات،لصالح%-
35 الدولة،میزانیةلصالح%-

%30 ".الوطنيللتضامنالخاصالصندوقلصالح-
،2003والمـتضـمن قانـون المالـیة لـسنة2002ــمـبـر ســنـة دیـس24المـؤرخ في 02-11من الـقـانـون رقم 63تـعـدل وتـتـمم أحكـام المـدة :83المادة 

والمتضمن قانون المالیة 2013دیسمبر سنة 30الموافق 1435صفر عام 27المؤرخ في 13-08من الـقانون رقم 67المعـدلة بموجب أحـكام المادة 
:وتحرر كما یأتي،2014لسنة

، 2014سنة ینایرأولمنابتداءسنوات، ) 5(خمس الشركات لمدةأرباحعلىوالضریبةاإلجماليالدخلعلىالضریبةمنتعفى:63ةالماد"
اوي أو تفوق خمس مداخیل األسھم واألوراق المماثلة لھا المسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو مداخیل السندات واألوراق المماثلة لھا ذات أقدمیة تس

.رة الرسمیة للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج األسھم أو حصص ھیئات التوظیف الجماعیة للقیم المنقولةسنوات مسجلة في التسعی) 5(

لسندات المماثلة تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي و الضریبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن االلتزامات وا
سنوات ) 5(سنوات والصادرة خالل فترة خمس ) 5(یقدر بخمس أدنىألجلمنظمةسوقالمماثلة للخزینة المسعرة في البورصة أو المتداولة فيواألوراق

.ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المرحلة. 2014من أول ینایر 

الرسمیة للبورصة تسعیرة ال، العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسجلة في 2014من أول ینایر سنة سنوات إبتداء) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
.أو متداولة في سوق منظم

ـنـة الـقـروض الـوطـنـیـة الصادرة من طـرف الخـزیسـنوات والـتي تـنـدرج في إطار5إلى 3كما تستفـید مداخیل الـسـندات المالیـة الـتي تـسـتحق خالل 
."سنوات) 5(لمدة خمس والضریبة على الدخل اإلجمالي،من إعـفاء من الـضریـبة عـلى أرباح الـشركات،الـعـمـومـیـة

.المحررةالعقودحسبین وثقالمأتعابمبلغیسقف84:دةالما
.التنظیمطریقعناألتعابلھذهسقفالمبلغالمیحدد

الخروج من االقلیم أو ما شابھھا على / أو على سیارات رعایا الدول التي تطبق رسوم للدخول/ یطبق على رعایا وینشأ رسم للمعاملة بالمثل:85المادة 
. یقتطع الرسم وفق نفس التعریفة المطبقة على الرعایا الجزائرین. الرعایا الجزائریین

.یخصص ناتج ھذا الرسم للمیزانیة العامة للدولة
.المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه

تستفید مؤسسات اإلنتاج التي تنشط في میدان التجمیع و التركیب، من النظام الجبائي التفضیلي المنصوص علیھ بموجب التشریع المعمول بھ،: 88المادة 
.CKDوذلك حسب المنتوج المعني، لفائدة المجموعات الموجھة  للصناعات التركیبیة و المسماة 

مناصب عمل، ترتبط االستفادة من النظام الجبائي المذكور في الفقرة أعاله باحترام المؤسسات المعنیة لمعدل إدماج استحداثانجاز اسثمار وفضال عن 
.المكلفون بالصناعة والمالیةین ریزوالمنتوج النھائي یحدد بموجب قرار مشترك صادر عن ال

ر أعاله، األجزاء والمكونات المستوردة بشكل منفصل من طرف المؤسسات المذكورة في الفقرة األولى من كما تستفید من النظام الجبائي التفضیلي المذكو
.ال یتجزأ من المجموعات الموجھة للصناعات التركیبیةجزء ھذه المادة، و التي تمثل

لف بالصناعة، یتضمن تعھد المؤسسة المستفیدة باحترام معدل اإلدماج المكیسلمھ الوزیرُتمنح االستفادة من النظام الجبائي التفضیلي بناء على قرار تقییم تقني 
.      أعاله، والذي تصرح المؤسسة بموجبھ بأن القطع و المكونات التي استوردتھا تمثل مجموعة كاملة أو جزءا منھا2المذكور في الفقرة 

. تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
.شھرا36ركات التي تمر بوضعیة مالیة صعبة إعادة جدولة الدیون الجبائیة التي تكون على عاتقھا لمدة ال تتجاوز یمكن للش:90المادة 

.یكون منح أجل الدفع مقترنا دائما بإسقاط عقوبات التأخیر دون أن یطلب الخاضع ذلك، بشرط احترام أجل االستحقاق
.كان النظام الجبائي التابعین لھیطبق ھذا التدبیر على كل الخاضعین للضریبة مھما 

22المؤرخ في 1432رجب عام 20المؤرخ في 10- 11من القانون رقم 208یمكن أن تتولى وكاالت اإلیرادات المنصوص علیھا في المادة :91المادة 
.تي یقع تحصیلھا على عاتق خزینة البلدیةالمتعلق بالبلدیة، تحصیل الضرائب والرسوم واألتاوى والحقوق وغیرھا من اإلیرادات ال2011یونیو سنة 

.تحـدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
:وتحرر كمایأتي2003من قانون المالیة لسنة 103تعدل و تتمم أحكام المادة :92المادة 

:اآلتينیة، رسم یحدد مبلغھ وفقا لإلطار ینشأ على كل طلب تسجیل منتوج صیدالني وكل مراقبة لكمیة من المنتوجات الصیدال:103المادة"
دج12.000: المنتوجات الصیدالنیةحصةمراقبة -
دج30.000: مراقبة و خبرة المنتوجات الخاضعة للتسجیل-
.دج15.000: تحلیل ومراقبة المواد االولیة للمنتجات الخاضعة للتسجیل-

:یأتيیخصص ناتج ھذا الرسم كما

50،لفائدة میزانیة الدولة

50لفائدة میزانیة المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدالنیة.
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."تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم 
ق لى تطبییؤدي اإلعتراض على المراقبة التجاریة أو على تسلیم الوثائق التنظیمیة التي تطلبھا المصالح المؤھلة لوزارة التجارة، بقوة القانون،إ:106المادة 
أیام إبتداء من تاریخ الطلب الصریح المقدم من طرف ھذه المصالح مقابل ) 08(بعد أجل ثمانیة ) دج10.000(شرة آالف دینار عإلزامیة قدرھاغرامة 

.إشعار باالستالم
.یترتب عن عدم دفع مبلغ اإللزامیة تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا المجالو

. ادة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالتجارةتحدد كیفیات تطبیق ھذه الم
و المتضمن 2005دیسمبر سنة 31الموافق 1426ذو القعدة عام 29المؤرخ في 16- 05من القانون رقم 60تعدل و تتمم أحكام المادة : 112المادة 

:ما یأتيكوتحرر ، المعدلة و المتممة، 2006قانون المالیة لسنة 
.یؤسس رسم على األطر المطاطیة الجدیدة المستوردة :60المادة"

:یحدد مبلغ ھذا الرسم  كما یأتي 
دج عن إطار مخصص للسیارات الثقیلة،750-
.دج عن إطار مخصص للسیارات الخفیفة450-

:كما یأتي،ھذا الرسمیوزع حاصل
، لصالح البلدیات،35٪-
نیة الدولة،٪، لصالح میزا35-
.٪، لصالح الصندوق الوطني للتضامن الوطني30-

".عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة 

2018تضمن قانون المالیة لسنة الم2017دیسمبر سنة 27مؤرخ في 11-17قانون رقم 
المتضمن قانون المالیة 2010غشت سنة  26الموافق 1431ان رمض16المؤرخ في 01-10من األمر رقم 26تعدل و تتمم أحكام المادة :60لمادة ا

:، و تحرر كما یأتي 2010التكمیلي لسنة 
سنوات و المذكورة في میزانیة الشركات، مھما ) 5(التي یقل عمرھا عن خمس ) خ.س(تخضع السیارات المرقمة في صنف السیارات الخاصة : 26المادة "

:المنشأة في الجزائر، إلى رسم سنوي یحدد مبلغھ كما یأتيكان نظام إخضاعھا، من طرف الشركات 

تعریفة الرسم قیمة السیارة عند االقتناء
دج350.000 دج6.000.000دج و 3.500.000ما بین 

دج600.000 دج6.000.000أكثر من 

أشھر خالل ) 3(لفترة  إجمالیة تساوي أو تفوق ثالثة كذلك، تخضع إلى الرسم على مركبات الشركات، المركبات المؤجرة من طرف نفس ھذه الشركات
:في ھذه الحالة، یحدد مبلغ الرسم وفقالسعر اقتناء المركبة،على النحو التالي. السنة المالیة الجبائیة

تعریفة الرسم قیمة السیارة عند االقتناء
دج250.000 دج6.000.000دج و 3.500.000ما بین 

دج500.000 دج6.000.000أكثر من 

العملیات مع النشاط غیر أنھ، ال یطبق الرسم على السیارات الموجھة حصریا إما للبیع أو للتأجیر أو للقیام بخدمة النقل لفائدة الجمھور، عندما تتوافق ھذه
.العادي للشركة المالكة

.نفس الوقت الذي یتم فیھ التصریح السنوي للمداخیألو للربحال یكون الرسم قابال للخصم من أجل إعداد الضریبة و ال بد أن یتم التصریح بھ في
:یدفع الرسم بمناسبة

تسدید رصید تصفیة الضریبة على أرباح الشركات؛-
تسدید رصید تصفیة الضریبة على الدخل اإلجمالي؛-
.تسدید سنوي أو تسدید الثالثي األخیر بعنوان الضریبة الجزافیة الوحیدة-

یوما ابتداء من تاریخ اإلشعار بظرف موصى علیھ مع إشعار باالستالم، تطبیق غرامة بمبلغ) 30(صریح و تسدید الرسم في أجل ثالثین یترتب عن عدم الت
.»تساوي ضعف قیمة الرسم المستحق
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والمتضمن 1991سمبر سنة دی18الموافق  1412جمادى الثانیة عام 11المؤرخ في25-91من القانون 117تعدل وتتمم أحكام المادة : 61المادة 
:،و تحرر كما یأتي1992قانون المالیة لسنة 

.یؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة:117المادة "
.تحدد طبیعة ھذه النشاطات عن طریق التنظیم

:یحدد مبلغ الرسم السنوي كما یأتي
د نشاطاتھا على األقل لترخیص الوزیر المكلف بالبیئة وفقا للتنظیم الساري المفعول و المطبق دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي یخضع أح180.000-

،الذي یحدد التنظیم المطبق على 2006مایو سنة 31المؤّرخ في 198- 06على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،ال سیما المرسوم التنفیذي رقم 
.المؤسسات المصّنفة  لحمایة البیئة

المطبق ا وفقا للتنظیم الساري المفعول ودج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي تخضع إحدى نشاطاتھا على األقل لترخیص  الوالي المختص اقلیمی135.000-
بق على ، الذي یحدد التنظیم المط2006مایو سنة 31مؤّرخ في 198-06على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ال سیما المرسوم التنفیذي رقم 

.المؤسسات المصّنفة  لحمایة البیئة
اري دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي یخضع أحد نشاطاتھا على األقل لترخیص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیا وفقا للتنظیم الس30.000-

، الذي یحدد التنظیم 2006مایو سنة 31مؤّرخ في 198- 06رقم المفعول و المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ال سیما المرسوم التنفیذي
.المطبق على المؤسسات المصّنفة  لحمایة البیئة

نفة دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي یخضع أحد نشاطاتھا على األقل للتصریح  وفقا للتنظیم الساري المفعول و المطبق على المؤسسات المص13.500-
، الذي یحدد التنظیم المطبق على المؤسسات المصّنفة  لحمایة 2006مایو سنة 31مؤّرخ في 198-06ال سیما المرسوم التنفیذي رقم لحمایة البیئة،

.البیئة
:بالنسبة للمنشآت التي ال تشغل أكثر من شخصین، یحدد مبلغ الرسم األساسي  كما یأتي

.رخیص الوزیر  المكلف بالبیئةدج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لت34.000-
.دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخیص الوالي المختص اقلیمیا25.000-
.دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخیص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیا4.500-
.دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة للتصریح3.000-

.على كل نشاط من ھذه األنشطة حسب طبیعتھا و أھمیتھا10و 1ق المعامل المضاعف المتراوح بین یطب
.من الرسم على األنشطة الملوثة)GPL/C(وقود /تعفى منشآت استرجاع الزیوت المستعملة واستغالل و تخزین غاز البترول الممیع

.طة الملوثة أو الخطیرة، عن طریق التنظیمیكون مبلغ الرسم الواجب تحصیلھ عن كل نشاط من ھذه األنش
أجل تحدید تطبق غرامة تحدد نسبتھا بضعف مبلغ الرسم، على من یستعمل المنشأة، الذي ال یقدم المعلومات الضروریة أو یعطي معلومات حاطئة و ذلك من

.نسبة الرسم و تحصیلھا
.تعداد المنشآت المعنیة التي تقدمھا المصالح المكلفة بحمایة البیئةیحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للوالیة، على أساس 

.  ذا لم یتم تسدید  المبالغ المطابقة في اآلجال المحددة%10تضاعف نسبة الرسم بـ 
.یكون مبلغ الرسم الواجب تحصیلھ عن كل نشاط من ھذه األنشطة مساویا لحاصل المبلغ األساسي و المعامل المضاعف

.عامل المضاعف، المطبق على كل نشاط من  ھذه األنشطة الملوثة أو الخطیرة، عن طریق التنظیمیحدد الم
أجل تحدید تطبق غرامة یحدد مبلغھا بضعف مبلغ الرسم، على من یستغل المنشأة، الذي ال یقدم المعلومات الضروریة أو یعطي معلومات خاطئة و ذلك من 

.مبلغ الرسم و تحصیلھ
.قبل قابض الضرائب المختص إقلیمیا، على أساس تعداد المنشآت المعنیة الذي تقدمھ المصالح المكلفة بحمایة البیئةیحصل الرسم من 

. من مبلغ الرسم  إذا لم یتم تسدید المبالغ المطابقة في اآلجال المحددة%10تطبق زیادة تقدر بـ 
:یخصص حاصل ھذا الرسم كاآلتي

.لمیزانیة الدولة% 33-
.».للصندوق الوطني للبیئة والساحل67%-

والمتضمن قانون 2001دیسمبر سنة 22الموافق 1422شوال عام  07المؤرخ في 21-01من القانون 203تعدل وتتمم أحكام المادة :62المادة 
:، و تحرر كما یأتي2002المالیة لسنة 

.أو الخطرة/ج عن كل طن مخزن من النفایات الصناعیة الخاصة و .د16.500یؤسس رسم لتشجیع عدم التخزین یحدد بمبلغ :203المادة "
:و تخصص عائدات ھذا الرسم كما یأتي

.للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 48-
.لفائدة میزانیة الدولة% 36-
.لفائدة البلدیات16%-
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."ن تاریخ االنطالق في تنفیذ مشروع منشأة  اإلفرازسنوات إلنجاز منشآت إزالة ھذه النفایات ابتداء م) 3(تمنح  مھلة  ثالث 
والمتضمن قانون 2001دیسمبر سنة 22الموافق 1422شوال عام  07المؤرخ في 21-01من القانون 204تعدل وتتمم أحكام المادة :63المادة 

:، و تحرر كما یأتي2002المالیة لسنة 
/ ج.د30.000فایات المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفیات و العیادات الطبیة بسعر مرجعي قدره یؤسس رسم لتشجیع عدم تخزین الن:204المادة"

.و یضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العالج وأنماطھ في كل مؤسسة معنیة أو عن طریق قیاس مباشر.  طن
:و یخصص حاصل ھذا الرسم كما یأتي

.للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 60-
.لفائدة میزانیة الدولة% 20-
.لفائدة البلدیات% 20-

. "سنوات للمستشفیات والعیادات الطبیة للتزوید بتجھیزات الترمید المالئمة أو حیازتھا) 3(تمنح  مھلة  ثالث 
والمتضمن قانون 2001ة دیسمبر سن22الموافق 1422شوال عام  07المؤرخ في 21-01من القانون 205تعدل وتتمم أحكام المادة :64المادة 

:، و تحرر كما یأتي2002المالیة لسنة 
و یحدد ھذا الرسم بالرجوع . یؤسس رسم تكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي على الكمیات المنبعثة التي تتجاوز  القیم المحددة:205المادة"

و المتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر سنة 18المؤرخ في 25-91ن القانون رقم م117إلى المبلغ األساسي السنوي المحدد بموجب أحكام المادة 
.، حسب معدل تجاوز القیم المحددة5و 1، المعدلة و المتممة، و من المعامل المضاعف الذي یتراوح بین 1992

:و یخصص حاصل ھذا الرسم كما یأتي
.للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 50-
.فائدة میزانیة الدولةل% 33-
.»لفائدة البلدیات% 17-

والمتضمن قانون المالیة 2002دیسمبر سنة 24الموافق 1423شوال عام  20المؤرخ في 11- 02من القانون 94تعدل وتتمم أحكام المادة : 65المادة 
:، و تحرر كما یأتي2003لسنة 

عملة ذات المصدر الصناعي، المؤسسة وفقا لحجم المیاه المطروحة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي ینشأ رسم تكمیلي على المیاه المست:94المادة"
.یتجاوز حدود القیم المحددة بموجب التنظیم الساري المفعول

1991دیسمبر سنة 18رخ في المؤ25-91من القانون رقم 117یحدد ھذا الرسم بالرجوع إلى المبلغ األساسي السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة 
.، حسب معدل تجاوز القیم المحددة5و 1، المعدلة و المتممة، ومن المعامل المضاعف الذي یتراوح بین 1992والمتضمن قانون المالیة لسنة 

:و تخصص عائدات ھذا الرسم كما یأتي
.للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 34-
.لصندوق الوطني للمیاهل16%-
.لفائدة البلدیات% 34-
.»لفائدة میزانیة الدولة% 16-

والمتضمن قانون 2005دیسمبر سنة 31الموافق 1426ذو القعدة عام 29المؤرخ في 16-05من القانون 61تعدل وتتمم أحكام المادة :66المادة 
:،المعدلة،  و تحرر كما یأتي2006المالیة لسنة 

ج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، و التي .د18.750الزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم یحدد بـ یؤسس رسم على :61المادة"
. تنجم عن استعمالھا زیوت مستعملة

:تخصص مداخیل ھذا الرسم كما یأتي

-34و لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات لفائدة البلدیات بالنسبة للزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني ،
.المحلیة بالنسبة للزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم المستوردة

-34لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و الساحل.

-32لفائدة میزانیة الدولة.
صالح البلدیات، لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات بصفة انتقالیة، یصب حاصل ھذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك و الذي لم یدفع ل

.المحلیة الذي یتولى توزیعھ على البلدیات المعنیة
."     عن طریق التنظیمھذه المادةتحدد كیفیات تطبیق 

المتضمن قانون 2003دیسمبر سنة 28الموافق 1424ذو القعدة عام 04المؤرخ في 22-03من القانون رقم 53تعدل وتتمم أحكام المادة : 67المادة 
:،و تحرر كما یأتي2004المالیة لسنة 

.أو المصنوعة محلیا/دج للكیلوغرام الواحد، یطبق على األكیاس البالستیكیة المستوردة و40یؤسس رسم قدره :53المادة"
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:تخصص عائدات ھذا الرسم كما یأتي
.للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 27-
.فائدة میزانیة الدولةل% 73-

".تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم 
والمتضمن قانون المالیة 2009یولیو سنة 22الموافق 1430رجب عام 29المؤرخ في 01-09من األمر رقم 32تعدل أحكام المادة :70المادة 

:، و تحرر كما یأتي2009التكمیلي لسنة 
.التعبئةإعادةطریقةتكنمھماالنقالمتعاملي الھاتفعلىس رسم یطبق على تعبئة الدفع المسبق، و یستحق شھریا یؤس:32المادة"

.الشھرخاللالتعبئةإعادةمبلغعلىویطبق،7%ـبالرسمھذامعدلیحدد
.المواليالشھرمناألولىیوما(20)العشرینخاللیمیاإقلتصلمخاالضرائبقابضإلىالمعنیینالمتعاملینطرفمنالرسمھذاناتجیدفع

:یوزع حاصل الرسم على مبلغ إعادة التعبئة كما یلي
لصالح میزانیة الدولة؛ 98%-
لصالح صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة؛01 %-
. "لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني01 %-

والمتضمن قانون المالیة 2001دیسمبر سنة 22الموافق 1422شوال عام 07المؤرخ في 21-01من القانون رقم 32م المادة تعدل أحكا:71المادة 
والمتضمن 2006دیسمبر سنة 26الموافق 1427ذو الحجة عام 06المؤرخ في 24-06من القانون رقم 54، المعدلة بموجب أحكام المادة 2002لسنة 

:، وتحرر كما یأتي2007ة قانون المالیة لسن
یخضع األشخاص المعنویون المذكورون أدناه إجباریا الختصاص الھیكل المكلف بتسییر المؤسسات الكبرى المنصوص علیھا بموجب نص :32ة الماد"

:تنظیمي
الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات الذي یخضع للتشریع المتعلق بالمحروقات؛

دا بموجب ات األجنبیة الناشطة بالجزائر مؤقتا في إطار تعاقدي یخضع للنظام الحقیقي عندما یكون مبلغ العقد أو العقود یساوي أو یفوق مبلغا محدالشرك-
قرار من وزیر المالیة؛

136ھو منصوص علیھا في المادة شركات رؤوس األموال وكذا شركات األشخاص الذین اختاروا الخضوع للنظام الجبائي لشركات رؤوس األموال كما -
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة التي یكون رقم أعمالھا یساوي أو یفوق مبلغا محددا بموجب قرار  من وزیر المالیة؛

."الیةتجمعات الشركات عندما یكون رقم أعمال أحد الشركات العضوة یساوي أو یفوق مبلغا محددا بموجب قرار  من وزیر الم-
. ینشأ رسم على نشاط الموزعین بالجملة للتعبئات االلكترونیة للرصید الھاتفي:72المادة 

على اقتطاع أرصدة المواصالت 0,5%تحدد نسبة الرسم على نشاط التوزیع بالجملة للتعبئات اإللكترونیة لرصید المواصالت السلكیة و الالسلكیة  بـ 
.لدى متعاملي المواصالت السلكیة و الالسلكیةالسلكیة و الالسلكیة التي تجري 

.لكیة والالسلكیةیتم جمع ھذا الرسم من طرف متعاملي المواصالت السلكیة و الالسلكیةأثناء كل اقتطاع، ویتم دفعھ إلى سلطة الضبط للبرید والمواصالت الس
دفع المبالغ المدفوعة من طرف متعاملي المواصالت السلكیة و الالسلكیةإلى تقوم سلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة بصفة منتظمة بإعادة

صــنــدوق تــمـلّك االستعمال وتطویر تكنولوجیات اإلعالم واالتصال وإعادة توزیع طیف "الذي عــنــوانھ 302-128حساب التخصیص الخاص رقم 
. 1، السطر"الذبذباتالالسلكیة الكھربائیة

. أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیمتحدد تدابیر تطبیق
، على المداخیل التي تحققھا المؤسسات األجنبیة التي لیس لھا منشآت مھنیة دائمة في الجزائر، عند كل %2ینشأ اقتطاع من المصدر بنسبة :76المادة 

.ثابتة و نقالة وفضائیةعملیة استیراد سلع وخدمات موجھة إلقامة واستغالل شبكـات للمواصالت السلكیة والالسلكیة
صــنــدوق تــمـلّك االستعمال وتطویر تكنولوجیات اإلعالم "الذي عــنــوانھ 302-128یدفع عائد ھذا االقتطاع إلى حساب التخصیص الخاص رقم 

".واالتصال وإعادة توزیع طیف الذبذبات الالسلكیة الكھربائیة
یستحق بمناسبة منح و تجدید المصالح المختصة لوزارة العدل ) دج50.000( خاص قدره خمسون ألف دینار ینشأ لفائدة میزانیة الدولة، رسم:100المادة 

.لختم الدولة لفائدة الضباط العمومیین
:، وتحرر كمایأتي2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 76تعدل و تتمم أحكام المادة :104المادة 

كل مستفید من قطعة أرض مھیئة ذات استعمال صناعي متواجدة على مستوى المناطق الصناعیة أو مناطق النشاط، ینشأ رسم على عاتق :76المادة"
سنوات ابتداءا من تاریخ ) 03(المعروضة في السوق عن طریق التنازل من طرف الجھات المكلفة بالتھیئة العمومیة، و التي بقیت غیر مستغلة لمدة تفوق 

.ا بموجب محضر تعده مصالح الصناعة المختصة إقلیمیاتخصیصھا، المثبتة قانون
.٪من قیمتھا التجاریة5یحدد مبلغ ھذاالرسمالمحصل سنویا  بـ 

.  ال یعفي تحصیل ھذا الرسم، المستفید من األرض من المتابعة القضائیة لفسخ الصفقة
:یوزع  ناتج ھذا الرسم  كما یلي
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لفائدة  البلدیات مكان تواجد األرض؛60٪-
الصندوق الوطني لدعم  تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دعم " الذي عنوانھ 302-124٪ لفائدة  حساب التخصیص الخاص رقم 40-

".االستثمار و ترقیة التنافسیة الصناعیة
.»تحدد شروط و كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

، وتحرر كما 2000والمتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر سنة 23المؤرخ في 11- 99ن القانون رقم م64تعدل وتتمم أحكام المادة :107المادة 
: یأتي

.یؤسس رسم على عملیات بیع المنتوجات الطاقویة للصناعیین و كذا على عملیات اإلستھالك الذاتي للقطاع الطاقوي:64المادة"
:تحدد مبالغ الرسم كما یأتي

وحدة الحراریة بالنسبة للغاز الطبیعي ذي الضغط العالي و المتوسط ؛لل/دج0,0023
.كیلواط ساعي بالنسبة للكھرباء ذات التیار العالي و المتوسط/ دج 0,030

»"للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ومن أجل الطاقات المتجددة و المشتركة" یخصص ناتج ھذا الرسم 
.لالستھالك بالجزائرالمطروحةالبضائعاستیرادعملیاتعلىتطبق1%بنسبةتضامنمساھمةتنشأ:109المادة
.الجمركیةللحقوقبالنسبةذلكیتمكماالمساھمةھذهوتحّصلتجمع

.للتقاعدالوطنيالصندوقلفائدةالمساھمةھذهناتجیحّصل
الذي یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة 23لمــؤرخ فــي ا04-02یتعین على كل متعامل اقتصادي، بمفھوم القانـون رقم :111المادة 

أن یضع في متناولھم وسائل دفع إلكتروني تسمح لھم بدفع ثمن مشتریاتھم أو خدمات للمستھلكین،/، یقدم سلعا والممارسات التجاریة،  المعدل والمتمم
.باستعمال بطاقات الدفع اإللكتروني، بناء على طلبھم

).دج50.000(بھذا االلتزام یشكل مخالفة ألحكام ھذه المادة ویعاقب علیھا بغرامة قدرھا خمسون ألف دیناركل إخالل 
:یخول الموظفون اآلتي بیانھم، في إطار مھامھم، بمعاینة مخالفة ھذا االلتزام

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون اإلجراءات الجزائیة،–
خدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالرقابة التابعة لإلدارة المّكلفة بالتجارة،المست–
.األعوان المعنیون المنتمون لمصالح اإلدارة الجبائیة–

."الجریدة الرسمیة، ابتداء من تاریخ نشر ھذا الحكم في )1(یتعین على المتعاملین االقتصادیین أن یمتثلوا ألحكام ھذه المادة في أجل أقصاه سنة واحدة 

2018لسنةالتكمیليالمالیةقانونتضمنالم2018جویلیة 11فيمؤرخ13-18رقمقانون
المعدلة ،2000لسنةالمالیةقانونوالمتضمن1999سنةدیسمبر23فيالمؤرخ11-99رقم القانونمن64المادةأحكاموتتممتعدل:3الماّدة

:یأتيكماوتحرر،2018لسنةالمالیةقانونوالمتضمن2017سنة دیسمبر27فيالمؤرخ11-18رقمالقانونمن107المادةبموجبوالمتممة
.یؤسس رسم على عملیات بیع المنتوجات الطاقویة للصناعیین و كذا على عملیات اإلستھالك الذاتي للقطاع الطاقوي:64المادة"

:تحدد مبالغ الرسم كما یأتي
دة الحراریة بالنسبة للغاز الطبیعي ذي الضغط العالي و المتوسط ؛للوح/دج0,0023

.كیلواط ساعي بالنسبة للكھرباء ذات التیار العالي و المتوسط/ دج 0,030
،”ركةوالمشتالمتجددةوالطاقاتالطاقةفي للتحكمالوطنيالصندوق”عنوانھالذي302- 131رقم فيالخاصالتخصیصلحسابالرسمھذاناتجیخصص

."الطاقةالتحكم في":2السطر
:یأتيكماوتحرر،2018المالیة لسنة قانونمن72المادة أحكامتتمم: 7المادة 

. ینشأ رسم على نشاط الموزعین بالجملة للتعبئات االلكترونیة للرصید الھاتفي:72المادة"
على اقتطاعات أرصدة المواصالت %1,5رونیة لرصید المواصالت السلكیة و الالسلكیة  بـ تحدد نسبة الرسم على نشاط التوزیع بالجملة للتعبئات اإللكت

.رئیسيموزعبصفةالنشاطھذایمارسونالسلكیة و الالسلكیة التي تجري لدى متعاملي المواصالت السلكیة و الالسلكیة الذین
.أثناء كل اقتطاع، ویتم دفعھ إلى سلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیةیتم جمع ھذا الرسم من طرف متعاملي المواصالت السلكیة و الالسلكیة

ومبلغالمعنیینبالضریبةالمدینینرقم األعمال، قائمةتضمنكشفيإرسالوالالسلكیةوالمواصالت السلكیةالبریدبضبطالمكلفةالسلطةعلىیتعّین
كلمنأبریل3٠بحلولإقلیمیاالجبائیة المختصةالمصالحإلىالھاتفیة،لألرصدةللتعبئات اإللكترونیةبالجملةالتوزیعنشاطبعنوانتمتاالقتطاعات التي

.كحد أقصىسنة
إلى و الالسلكیةتقوم سلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة بصفة منتظمة بإعادة دفع المبالغ المدفوعة من طرف متعاملي المواصالت السلكیة

صــنــدوق تــمـلّك االستعمال وتطویر تكنولوجیات اإلعالم واالتصال وإعادة توزیع طیف "الذي عــنــوانھ 302-128حساب التخصیص الخاص رقم 
. 1، السطر "الذبذباتالالسلكیة الكھربائیة

. تحدد تدابیر تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم

2019تضمن قانون المالیة لسنة الم2018بر سنة یسمد27مؤرخ في 18-18قانون رقم 
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المالیةقانونوالمتضمن2002سنةدیسمبر24الموافق لـ1423عام شّوال20فيالمؤرخ1-02رقمالقانونمن63المادةأحكامتعدل:44المادة
:یأتيكماوتحرروالمتممة،المعدلة2003لسنة

، مداخیل 2019سنة ینایرأولمنابتداءسنوات، ) 5(خمس الشركات لمدةأرباحعلىوالضریبةاإلجماليالدخلعلىالضریبةمنتعفى:63المادة"
) 5(تفوق خمس األسھم واألوراق المماثلة لھا المسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو مداخیل السندات واألوراق المماثلة لھا ذات أقدمیة تساوي أو 

.للقیم المنقولةي التسعیرة الرسمیة للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج األسھم أو حصص ھیئات التوظیف الجماعیة سنوات مسجلة ف
السندات الخزینة وتعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي و الضریبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن سندات

من ابتداء سنوات ) 5(سنوات والصادرة خالل فترة خمس ) 5(یقدر بخمس أدنىألجلمنظمةسوقوراق المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة فيواأل
.ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المرحلة. 2019أول ینایر 

ألجلالبنوكودائع،2019سنةجانفيأولمنابتداءسنوات،(5 )خمسلمدةالشركاتأرباحعلىریبةوالضاإلجماليالدخلعلىالضریبةمنتعفىكما
.فأكثرسنوات(5 )خمسلمدة

صة ، العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسجلة في التسعیرة الرسمیة للبور2019سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
.أو متداولة في سوق منظم

القروض الوطنیة الصادرة من طرف الخزیـنـة سـنوات والتي تـندرج في إطار5إلى 3كما تستفـید مداخیل السـندات المالیـة الـتي تـسـتحق خالل 
."نواتس) 5(لمدة خمس والضریبة على الدخل اإلجمالي،من إعـفاء من الـضریـبة على أرباح الـشركاتrالعـمومـیة

كماوتحرر،2018لسنة المالیةقانونوالمتضمن2017سنةدیسمبر27المؤرخ في 11- 17رقم القانونمن111المادةأحكاموتتممتعدل:47المادة
:یأتي

حدد القواعد المطبقة على الذي ی2004یونیو سنة 23المــؤرخ فــي 04-02یتعین على كل متعامل اقتصادي، بمفھوم القانـون رقم :111المادة"
أن یضع في متناولھم وسائل دفع إلكتروني تسمح لھم بدفع ثمن مشتریاتھم أو خدمات للمستھلكین،/الممارسات التجاریة،  المعدل والمتمم، یقدم سلعا و

.باستعمال بطاقات الدفع اإللكتروني، بناء على طلبھم
).دج50.000(المادة ویعاقب علیھا بغرامة قدرھا خمسون ألف دیناركل إخالل بھذا االلتزام یشكل مخالفة ألحكام ھذه 

:یخول الموظفون اآلتي بیانھم، في إطار مھامھم، بمعاینة مخالفة ھذا االلتزام
ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون اإلجراءات الجزائیة،–
رقابة التابعة لإلدارة المّكلفة بالتجارة،المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بال–
.األعوان المعنیون المنتمون لمصالح اإلدارة الجبائیة–
."2019سنة دیسمبر31أقصاهأجلفيالمادةھذهألحكامیمتثلواأناالقتصادینالمتعاملینعلىیتعین.

المتعلقةالمعطیاتتسلمأنالسلع،نشاطا إلنتاجتمارسالصناعةلقطاعتابعةيالجزائرللقانونخاضعةاقتصادیةمؤسسةكلعلىیتعّین:48المادة 
.بالصناعةالمكلفةالوالئیةللمدیریةیوجھنشاطھا،حولأشھر) 6(ستة كلتقریراتعدوأنالمستعملةالداخلةوالعناصرالطبیعيباإلنتاج

االمتیازاتمناالستفادةخسارةعنالنظربغضدج،1.000.000قدرھاغرامةفرضعنھیترتبمغلوطةمعلوماتتسلیمأوااللتزامبھذاإخاللكل
.االستثماربتطویرالمتعلقالقانونبموجبعلیھاالمنصوصاالمتیازاتمناالستفادةمنواإلقصاءالصناعةدعمبأنظمةالمرتبطة

الوطنیةالبطاقیةفيتسجیلھویتمیوما،30أجلغضونفيوضعیتھبتسویةفالمخالالشخصإعذاروبعدالعودحالةفيالغرامةھذهقیمةوتضاعف
.الغشأعماللمرتكبي

.الدولةمیزانیةلفائدةالغرامةھذهحاصلیصبّ 
.المالیةووزیروالمناجمالصناعةوزیربینمشتركقراربموجبالمادةھذهتطبیقكیفیاتتحدد

و المتضمن 2016دیسمبر سنة 28الموافق 1438ربیع األول عام 28المؤرخ في 14-16من القانون رقم 112ة تعدل و تتمم أحكام الماد:54المادة 
:، وتحرر كما یأتي2017قانون المالیة لسنة 

.یؤسس رسم على األطر المطاطیة الجدیدة المستوردة :112المادة"
:یحدد مبلغ ھذا الرسم  كما یأتي 

للسیارات الثقیلة،دج عن إطار مخصص 750-
.دج عن إطار مخصص للسیارات الخفیفة450-

:یوزع حاصل ھذا الرسم، كما یأتي
المحلیة،للجماعاتوالضمانالتضامنصندوقلصالح٪، 35-
٪، لصالح میزانیة الدولة،34-
،للتضامن الوطنيالخاص ٪، لصالح الصندوق الوطني 30-

."والساحلللبیئةالوطنيالصندوقلصالح،–%1

2020تضمن قانون المالیة لسنة الم2019دیسمبر سنة 11مؤرخ في 14-19قانون رقم 
:كما یأتي2017من قانون المالیة لسنة 67تتمم أحكام المادة:65المادة 

تقدم " بعبارة " اإلدارة الجبائیة استمارة التصریحتقدم " تستبدل عبارة "التصریحاستمارةالجبائیةاإلدارةتقدم"عبارةتستبدل:67المادة"
.في المواد ذات الصلة في مختلف القوانین الجبائیة " اإلدارة الجبائیة استمارة التصریح الممكن تسلیمھا إلكترونیا 

تصریحاتھا الجبائیة و تسدید الضرائب و باإلضافة إلى ذلك، یمكن لألشخاص و الھیئات التابعة لمراكز الضرائب و المراكز الجواریة للضرائب، اكتتاب 
.الرسوم المدینة بھا الكترونیا
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».كورةو كتدبیر انتقالي، تطبق أحكام الفقرة السابقة تدریجیا، و ذلك حتى االنتشار الكلي و الكامل للحل المعلوماتي على مستوى المراكز المذ

:، وتحرر كما یأتي2005المتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29مؤرخ في ال21-04من القانون رقم 42تعدل أحكام المادة: 66المادة 

.یترتب على إیرادات تنظیم حفالت األسواق و السیرك ، دفع تلقائي بعنوان الضریبة على الدخل اإلجمالي:42المادة"

.محررة من الضریبة%15ب تحدد نسبة الدفع التلقائي 
".من الشھر الموالي للشھر الذي تم أثناءه تحصیل المبالغ) 20(قابض الضرائب المختص إقلیمیا قبل العشرین ویقوم بالدفع التلقائي إلى

والمعدلةالمتممة،2005لسنةالتكمیليالمالیةقانون والمتضمن2005سنة یولیو25فيالمؤّرخ05-05رقم األمرمن2المادةأحكامتعّدل67:المادة
لسنةالتكمیليالمالیةقانونوالمتضمن2009سنةیولیو22لـ22الموافق1430عام رجب29المؤّرخ في01-09رقماألمرمن63المادةبموجب
01-15رقماألمرمن73والمادة،2012لسنةالمالیةقانونوالمتضمن2011سنةدیسمبر28فيالمؤّرخ16-11رقم القانونمن62والمادة،2009
:یأتيكماوتحرر،2015لسنةالتكمیليالمالیةقانونوالمتضمن2015سنةیولیو23فيالمؤّرخ

.الخدماتأوالسلعاستیرادعملیاتعلىیطبقالبنكيللتوطینخاصرسمیؤسس:2المادة"
لھا،حاعلىالبیعدةإلعاالموجھةئعاالبضأوالسلعاستیرادلعملیةالتوطینملفلفتحطلبلكلاالستیراد،عملیةمبلغمن،%0,5بمعدلالرسمیسدد

SKD/CKD .دینار20.000عن الرسممبلغیقلأندونإطارفيالمنجزةاالستیرادلعملیاتبالنسبة1%وبمعدل
.الخدماتاستیرادلعملیاتبالنسبةالتوطینمبلغمنالرسمتعریفةتحدد
.استیرادعملیةكلقبلاكتتاب تعھدبشرطحالتھاعلىبیعھاإلعادةالموجھةلیة غیراألووالموادالتجھیزاتسلع،الرسممنتعفى
.بذلكإیصالتسلیموشھادةعلیھ منحویترتبالضرائبقابضيلدىالرسمیسدد
".التنظیمعن طریق،الحاجةعند،المادةھذهتطبیقكیفیاتتحدد

.لى أرباح الشركات و الرسم على القیمة المضافة بالنسبة للمعامالت التجاریةتعفى الشركات الناشئة من الضریبة ع:69المادة 

.تحدد شروط استفادة الشركات الناشئة من ھذا التدبیر و كیفیات تطبیقھ عن طریق التنظیم

لسیارات من قبل صاحب السیارة أو اآللة و یستحق ھذا الرسم عند اكتتاب عقد تأمین ا. ینشأ رسم سنوي یطبق على السیارات واآلالت المتحركة: 84المادة 
.المتحركة

:تحدد معدالت ھذه الرسم على النحو التالي
دج بالنسبة للسیارات السیاحیة؛1500- 
.دج للمركبات األخرى والمركبات ذات العجالت3.000- 

.یتم جمعھا من قبل شركات التأمینال یندرح مبلغ ھذه الرسم قاعدة ضریبة القیمة المضافة، 
:تم توزیع عائدات ھذا الرسم على النحو التاليی
لصالح میزانیة الدولة ؛%  70- 
.لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة% 30- 

تحدد كیفیات تطبیق  ھذا الرسم عن طریق التنظیم

المتضمن قانون 1991دیسمبر سنة 18الموافق 1412جمادى الثانیة عام 11المؤرخ في 25- 91من القانون رقم 117تعدل أحكام المادة :88المادة 
، 2017دیسمبر سنة 27الموافق 1439ربیع الثاني عام 8المؤرخ في 11-17من القانون رقم 61، المعدلة بموجب أحكام المادة 1992المالیة لسنة 

:، و تحرر كما یلي2018المتضمن قانون المالیة لسنة 

.لنشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئةیؤسس رسم على ا:117المادة "

.تحدد طبیعة ھذه النشاطات عن طریق التنظیم

:یحدد مبلغ الرسم السنوي كما یلي

بق دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي تخضع إحدى نشاطاتھا على األقل لترخیص الوزیر المكلف بالبیئة وفقا للتنظیم الساري المفعول و المط360.000- 
نة مایو س31الموافق 1427جمادى األولى عام 4المؤّرخ في 198- 06سسات المصنفة لحمایة البیئة،  ال سیما  المرسوم التنفیذي رقم على المؤ

.، المحدد للتنظیم المطبق على المؤسسات المصّنفة  لحمایة البیئة2006

قل لترخیص  الوالي المختص اقلیمیا وفقا للتنظیم الساري المفعول و دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي تخضع إحدى نشاطاتھا على األ270.000- 
مایو سنة 31الموافق 1427جمادى األولى عام 4مؤّرخ في 198-06المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،  ال سیما  المرسوم التنفیذي رقم 

.البیئة، المحدد للتنظیم المطبق على المؤسسات المصّنفة  لحمایة2006

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي تخضع إحدى نشاطاتھا على األقل لترخیص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیا وفقا للتنظیم 60.000- 
1427األولى عام جمادى 4مؤّرخ في 198-06الساري المفعول و المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،  ال سیما  المرسوم التنفیذي رقم 

.، المحدد للتنظیم المطبق على المؤسسات المصّنفة  لحمایة البیئة2006مایو سنة 31الموافق 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي تخضع إحدى نشاطاتھا على األقل للتصریح  وفقا للتنظیم الساري المفعول و المطبق على المؤسسات 27.000- 
، المحدد للتنظیم 2006مایو سنة 31الموافق 1427جمادى األولى عام 4مؤّرخ في 198-06سیما  المرسوم التنفیذي رقم المصنفة لحمایة البیئة،  ال

.المطبق على المؤسسات المصّنفة  لحمایة البیئة
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:بالنسبة للمنشآت التي ال تشغل أكثر من شخصین، یحدد مبلغ الرسم األساسي  كما یأتي

.منشآت المصنفة و الخاضعة لترخیص الوزیر  المكلف بالبیئةدج بالنسبة لل68.000- 

.دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخیص الوالي المختص اقلیمیا50.000- 

.دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخیص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیا9.000- 

.الخاضعة للتصریحدج بالنسبة للمنشآت المصنفة و 6.000- 

.على كل نشاط من ھذه األنشطة حسب طبیعتھا و أھمیتھا10و 1یطبق المعامل المضاعف المتراوح بین 

.من الرسم على األنشطة الملوثة)GPL/C(وقود /تعفى منشآت استرجاع الزیوت المستعملة واستغالل و تخزین غاز البترول الممیع

.كل نشاط من ھذه األنشطة الملوثة أو الخطیرة، عن طریق التنظیمیكون مبلغ الرسم الواجب تحصیلھ عن 

أجل تحدید تطبق غرامة تحدد نسبتھا بضعف مبلغ الرسم، على من یستعمل المنشأة، الذي ال یقدم المعلومات الضروریة أو یعطي معلومات حاطئة و ذلك من
.نسبة الرسم و تحصیلھا

.ة للوالیة، على أساس تعداد المنشآت المعنیة التي تقدمھا المصالح المكلفة بحمایة البیئةیحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلف

.  ذا لم یتم تسدید  المبالغ المطابقة في اآلجال المحددة%10تضاعف نسبة الرسم بـ 

.مل المضاعفیكون مبلغ الرسم الواجب تحصیلھ عن كل نشاط من ھذه األنشطة مساویا لحاصل المبلغ األساسي و المعا

.یحدد المعامل المضاعف، المطبق على كل نشاط من  ھذه األنشطة الملوثة أو الخطیرة، عن طریق التنظیم

أجل تحدید تطبق غرامة یحدد مبلغھا بضعف مبلغ الرسم، على من یستغل المنشأة، الذي ال یقدم المعلومات الضروریة أو یعطي معلومات خاطئة و ذلك من 
.صیلھمبلغ الرسم و تح

.یحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختص إقلیمیا، على أساس تعداد المنشآت المعنیة الذي تقدمھ المصالح المكلفة بحمایة البیئة

. من مبلغ الرسم  إذا لم یتم تسدید المبالغ المطابقة في اآلجال المحددة%10تطبق زیادة تقدر بـ 

:یخصص حاصل ھذا الرسم كاآلتي

.زانیة الدولةلمی% 50- 

».للصندوق الوطني للبیئة والساحل50%- 

والمتضمن قانون المالیة 2001دیسمبر سنة 22الموافق 1422شوال عام  07المؤرخ في 21- 01من القانون 203تعدل وتتمم أحكام المادة : 89المادة 
، المتضمن 2017دیسمبر سنة 27الموافق 1439ربیع الثاني عام 8في المؤرخ11- 17من القانون رقم 61، المعدلة بموجب أحكام المادة 2002لسنة 

:، و تحرر كما یلي2018قانون المالیة لسنة 

.أو الخطرة/ج عن كل طن مخزن من النفایات الصناعیة الخاصة و .د30.000یؤسس رسم لتشجیع عدم التخزین یحدد بمبلغ : 203المادة"

:تيو تخصص عائدات ھذا الرسم كما یأ

لفائدة میزانیة الدولة؛% 46- 

للصندوق الوطني للبیئة و الساحل؛% 38- 

.لفائدة البلدیات% 16- 

."سنوات إلنجاز منشآت إزالة ھذه النفایات ابتداء من تاریخ االنطالق في تنفیذ مشروع منشأة  اإلفراز) 3(تمنح  مھلة  ثالث 

والمتضمن قانون المالیة 2001دیسمبر سنة 22الموافق 1422شوال عام  07المؤرخ في 21- 01من القانون204تعدل وتتمم أحكام المادة : 90المادة 
، المتضمن 2017دیسمبر سنة 27الموافق 1439ربیع الثاني عام 8المؤرخ في 11- 17من القانون رقم 63، المعدلة بموجب أحكام المادة 2002لسنة 

:ي، و تحرر كما یل2018قانون المالیة لسنة 

/ ج.د60.000یؤسس رسم لتشجیع عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفیات و العیادات الطبیة بسعر مرجعي قدره :204المادة"
.طن

.و یضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العالج وأنماطھ في كل مؤسسة معنیة أو عن طریق قیاس مباشر

:تيو یخصص حاصل ھذا الرسم كما یأ

.للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 50- 

.لفائدة میزانیة الدولة% 30- 

.لفائدة البلدیات% 20- 

. "سنوات للمستشفیات والعیادات الطبیة للتزوید بتجھیزات الترمید المالئمة أو حیازتھا) 3(تمنح  مھلة  ثالث 
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والمتضمن قانون المالیة 2001دیسمبر سنة 22الموافق 1422شوال عام  07ي المؤرخ ف21- 01من القانون 205تعدل وتتمم أحكام المادة : 91المادة 
، المتضمن 2017دیسمبر سنة 27الموافق 1439ربیع الثاني عام 8المؤرخ في 11- 17من القانون رقم 64، المعدلة بموجب أحكام المادة 2002لسنة 

:، و تحرر كما یلي2018قانون المالیة لسنة 

. یؤسس رسم تكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي على الكمیات المنبعثة التي تتجاوز  القیم المحددة:205المادة"

و 1991دیسمبر سنة 18المؤرخ في 25-91من القانون رقم 117و یحدد ھذا الرسم بالرجوع إلى المبلغ األساسي السنوي المحدد بموجب أحكام المادة 
.، حسب معدل تجاوز القیم المحددة5و 1، المعدلة و المتممة، و من المعامل المضاعف الذي یتراوح بین 1992یة لسنة المتضمن قانون المال

:و یخصص حاصل ھذا الرسم كما یأتي

لفائدة میزانیة الدولة % 50- 

.للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 33- 

.»لفائدة البلدیات% 17- 

والمتضمن قانون المالیة 2002دیسمبر سنة 24الموافق 1423شوال عام  20المؤرخ في 11- 02من القانون 94مادة تعدل وتتمم أحكام ال:92المادة 
، المتضمن 2017دیسمبر سنة 27الموافق 1439ربیع الثاني عام 8المؤرخ في 11-17من القانون رقم 65، المعدلة بموجب أحكام المادة 2003لسنة 

:، و تحرر كما یلي2018قانون المالیة لسنة 

ي ینشأ رسم تكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي، المؤسسة وفقا لحجم المیاه المطروحة  و عبء التلوث الناجم عن النشاط الذ:94المادة"
.یتجاوز حدود القیم المحددة بموجب التنظیم الساري المفعول

1991دیسمبر سنة 18المؤرخ في 25-91من القانون رقم 117ساسي السنوي المحدد بموجب أحكام المادة و یحدد ھذا الرسم بالرجوع إلى المبلغ األ
.، حسب معدل تجاوز القیم المحددة5و 1، المعدلة و المتممة، و من المعامل المضاعف الذي یتراوح بین 1992المتضمن قانون المالیة لسنة و

:تخصص عائدات ھذا الرسم كما یأتيو

لفائدة میزانیة الدولة؛% 34- 

لفائدة البلدیات؛%  34- 

٪  للصندوق الوطني للبیئة و الساحل؛16- 

.»للصندوق الوطني للمیاه % 16-

قانونسنة والمتضمندیسمبر31الموافق1426عامالقعدةذي29فيالمؤّرخ16-05رقمالقانونمن61المادةأحكاموتتّممتعّدل:93المادة
، 2017دیسمبر سنة 27الموافق 1439ربیع الثاني عام 8المؤرخ في 11-17من القانون رقم 66المعدلة بموجب أحكام المادة 2006لسنةیةالمال

:، و تحرر كما یلي2018المتضمن قانون المالیة لسنة 
ل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، و التي ج عن ك.د37.000یؤسس رسم على الزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم یحدد بـ :61المادة "

. تنجم عن استعمالھا زیوت مستعملة
:تخصص مداخیل ھذا الرسم كما یأتي

-42 الدولة؛میزانیةلفائدةلفائدة

-34ضامن والضمان للجماعات المحلیةصندوق التولفائدةالوطني،الترابداخلالمصنوعةالشحوموتحضیروالشحومللزیوتبالنسبةالبلدیاتلفائدة
؛المستوردةالشحومروتحضيوالشحومللزیوتبالنسبة

-24لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و الساحل.
عات لجمابصفة انتقالیة، یصب حاصل ھذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك و الذي لم یدفع لصالح البلدیات، لفائدة صندوق التضامن و الضمان ل

.المحلیة الذي یتولى توزیعھ على البلدیات المعنیة

."   عن طریق التنظیمھذه المادةتحدد كیفیات تطبیق

المتضمن 2003دیسمبر  سنة 28الموافق 1424ذو القعدة عام 04المؤرخ في 22-03من القانون رقم 53تعدل وتتمم أحكام المادة :  94المادة 
دیسمبر سنة 27الموافق 1439ربیع الثاني عام 8المؤرخ في 11-17من القانون رقم 61، المعدلة بموجب أحكام المادة 2004قانون المالیة لسنة 

:، و تحرر كما یلي2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 2017

.أو المصنوعة محلیا/ة ودج للكیلوغرام الواحد، یطبق على األكیاس البالستیكیة المستورد200یؤسس رسم قدره :53المادة"

:تخصص عائدات ھذا الرسم كما یأتي

لفائدة میزانیة الدولة؛ % 73- 

.للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 27- 

.»تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم 

.2016من قانون المالیة لسنة 56تلغى أحكام المادة : 95المادة 
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في2843.30.90.00و2843.30.10.00رقمالتعریفة الجمركیةضمنالمدرجة”أوروسیانید”المسّماةالكیمیائیةالمادةاداستیریخضع:104المادة
.الجبائیةاإلدارةمنمسبقترخیصإلىالكیمیائیة،حاالتھاجمیع

.التنظیمطریقعنالمادةھذهأحكامتطبیقكیفیاتتحدد

:یأتيكماوتحرر،2018لسنةالمالیةقانونوالمتضمن2017سنة دیسمبر27فيالمؤرخ11- 17رقمالقانونمن109المادةأحكامتعدل:105المادة
.لالستھالك بالجزائرالمطروحةالبضائعاستیرادعملیاتعلىتطبق%2بنسبةتضامنمساھمةتنشأ:109المادة"

.الجمركیةللحقوقبالنسبةذلكیتمكماالمساھمةھذهوتحّصلتجمع
".للتقاعدالوطنيالصندوقلفائدةالمساھمةھذهناتجیحّصل
طرحھاأجلمنالخاص،االستعمالذاتوكذا السیاراتالجراراتذلكفيبماوالبضائع،األشخاصلنقلالجدیدةالسیاراتبجمركةیرخص:110المادة

.لالستھالك
حسابعلىسنوات(3 )ثالثكلمرةالخواص المقیمین،طرفمنوالمستوردةسنوات،(3 )ثالثعنتقلالتيالسیاحیةالسیاراتبجمركةیرخصكما

المنصوصوالرسومالحقوقجمیعدفعمعلالستھالكطرحھاأجلمنوذلكبالجزائر،تم فتحھالذياألجنبیةبالعملةبرصیدھمالمتواجدةالخاصةعملتھم
.العامالقانوننظامبموجبعلیھا
.حمایة البیئةمجالفيالدولیةللمعاییرمطابقةالمستعملةحالتھاعلىالمستوردةالسیاراتتكونأنیجب
سنةدیسمبر29فيالمؤّرخ18- 93رقم التشریعيالمرسوممن134المادةسیماالأعاله،المذكورةالسیارات،باستیرادمتعلقمخالفحكمكلیلغى

قانونوالمتضمن1997سنةدیسمبر31فيالمؤّرخ 02-97رقم القانونمن68، والمادةوالمتّممالمعدل،1994لسنةالمالیةقانونوالمتضمن1993
.والمتّمم، المعّدل1998لسنةالمالیة

أوالدبلوماسیةالممثلیاتطرفمنالمقیمینعنھا للخواصالمتنازلالسیاحیةالسیاراتعلىالمادةھذهأحكامتطبقبالمثل،المعاملةقواعدمراعاةمع
.أعوانھموكذابالجزائرالدولیة المعتمدةالمنظماتوممثلیاتاألجنبیةالقنصلیة

الخارجیةالشؤونوزیربینمشتركقراربموجبھذه المادة،فيالمذكورةالمستعملةالسیاحیةالسیاراتمطابقةمراقبةوكذاالمادةھذهتطبیقكیفیاتتحدد
.المناجمووزیرالمالیةووزیریةالداخلووزیر

، و تحرر كما 2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27المؤرخ في 11- 17من القانون رقم 111تعدل و تتمم أحكام المادة :111المادة 
:یأتي

الذي یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة 23المــؤرخ فــي 04- 02یتعین على كل متعامل اقتصادي بمفھوم القانـون رقم -111المادة"
أو خدمات للمستھلكین، أن یضع تحت تصرف المستھلك وسائل الدفع اإللكتروني، قصد السماح لھ، بناء /المعدل والمتمم، یقدم سلعا والممارسات التجاریة،

.نونا على مستوى بنك معتمد، أو برید الجزائرعبر حسابھ البنكي أو البریدي الموطن قاعلى طلبھ، بتسدید مبلغ مشتریاتھ
).دج50.000(أي إخالل بھذا االلتزام یشكل مخالفة ألحكام ھذه المادة ویعاقب علیھا بغرامة قدرھا خمسون ألف دینار

:یخول الموظفون اآلتي بیانھم، في إطار مھامھم، بمعاینة مخالفة ھذا االلتزام

لمنصوص علیھم في قانون اإلجراءات الجزائیة،ضباط وأعوان الشرطة القضائیة ا–

المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالرقابة التابعة لإلدارة المّكلفة بالتجارة،–

.األعوان المعنیون المنتمون لمصالح اإلدارة الجبائیة–

.كأقصى حد2020دیسمبر 31على المتعاملین االقتصادیین االمتثال ألحكام ھذه المادة بتاریخ 

من قانون الجمارك، المعدلة والمتممة 202تحدد سعة أسطوانات السیارات المستوردة في إطار االمتیازات الجبائیة الممنوحة  طبقا ألحكام المواد :112المادة 
من قانون المالیة لسنة 110لمعدلة والمتممة و، ا1983من قانون المالیة التكمیلي لسنة 16-178، المعدلة والمتممة و1979من قانون المالیة لسنة     59و

:، المعدلة، كما یأتي1990
،)بنزین(بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد شرارة 3سم1800أقل أو تٌساوي - 
).الدیازال(بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد بمكبس ³سم2000أقل أو تٌساوي - 

.2020تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة الم2020سنة یونیو4مؤرخ في 07-20قانون رقم 
11رقمالقانونمن6المادةأحكامتعدل: 32المادة  - من16بالمادةالمعدلة،2000لسنةالمالیةقانونوالمتضمن1999دیسمبر سنة23خالمؤر99
21رقمالقانون - المؤرخ في 09- 09القانون رقم من15بالمادة المعدلة2005لسنة الیةالمقانونوالمتضمن2004دیسمبر سنة29فيالمؤرخ04

2012دیسمبر سنة26في المؤرخ12- 12رقمالقانونمن21بالمادة، المعدلة2010لسنةالمالیةوالمتضمن قانون2009دیسمبر سنة 30
2015نون المالیة لسنة االمتضمن ق2014دیسمبر سنة30في المؤرخ10- 14رقم من القانون17المعدلة بالمادة ،2013المتضمن قتنون المالیة لسنة و

:یأتيكماوتحرر

وكذاوتامنغستوأدراروفدوتنإیلیزيوالیاتفيالشركاتأوالطبیعیوناألشخاصیمارسھاالتيالنشاطاتمنالعائدةالمداخیلتستفید: 6المادة"
مندائمة،بصفةبھاویقیمونالوالیاتھذهفيجبائيموطنلدیھموالذینوجانت،قزاموعینصالحوعینمختارباجيجوبرلتیمیموناإلداریةالمقاطعات

أولمنابتداءسنوات،) 5(لخمستمتدانتقالیةلفترةوذلكالشركات،أرباحعلىالضریبةأواإلجماليالدخلعلىةالضریبمبلغمن%50قدرهتخفیض
."2020سنةجانفي
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قانونوالمتضمن2019دیسمبر سنة 11الموافق1441عامالثانيربیع14فيالمؤرخ14-19رقمالقانونمن69المادةأحكامتعّدل: 33الماّدة
:یأتيكماوتحرر،2020لسنة المالیة

)3(ثالث لمدةاإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات،م على النشاط المھني والضریبة على الدخلستعفى الشركات الناشئة من الر: 69المادة"
.النشاطبدایةمن تاریخابتداءسنوات،

.الوحیدةالضریبة الجزافیةلنظامالخاضعةالناشئةالشركاتنفس الشروط،وضمنالوحیدةالجزافیةالضریبةمنتعفىكما

.االستثماریةمشاریعھاإنجازبعنوانالناشئةا الشركاتتقتنیھالتيالمعداتالمضافة،القیمةعلىالرسممنتعفى

.”طریق التنظیمعندةاالمتطبیق ھذهوكیفیاتشروطتحدد

: 2020لسنةاستثنائيوكتدبیر) 19-كوفید (كورونا فیروسعن جائحةنتجتالتيالصحیةاألزمةإلىبالنظر: 35الماّدة

بھا،المتعلقةوالرسومالضرائبدفعوكذاالجبائیة،التصریحاتتقدیمآجالتمدد–

.الجمركیةوالرسومالحقوقدفعآجالوكذاالجمارك،مصالحطرفنمھاوتسویتالجمركیةالتصریحاتالكتتابالقانونیةاآلجالتمدد–
.حقوق المستحقةالدفعمعذلكیتزامنأندونوالرسوملمختلف الضرائبالشھریةالتصریحاتإیداعیجوز: 42الماّدة

ویتمبھ،المعمولالتشریعفيالمنصوص علیھاالسدادعنالتأخرعقوباتفرضیتماآلجال المحددة،المستحقةوالرسومالضرائبدفعتجاوزحالوفي
.فیھدفعھاینبغيكانالذيمن التاریخابتداءاحتسابھا

قانونالمتضمن2016دیسمبرسنة 28الموافق1438عاماألولربیع28فيالمؤرخ14-16رقم القانونمن88المادةأحكامتلغى:  43الماّدة
.2017لسنةالمالیة

.القانونھذانفاذبتاریخالمضموناألدنىالوطنياألجرأساسعلىالمحددةالمداخیلمرجعي،أجرأساسعلىتحسب،:44الماّدة

.التنظیمطریقعنالمرجعياألجرمبلغیحدد

.2020سنةیونیوأولمنابتداءالتنفیذحیزالتدبیرھذالیدخ

:اآلتیةالقطاعاتاالستراتیجي،الطابعتكتسي:50الماّدة

غیرالموادمحاجرباستثناءتحت األرض،أوالسطحعلىاستخراجبنشاطمتعلقةسطحیةجوفیة أوثروةأيوكذاللمناجم،الوطنيالقطاعاستغالل–
المعدنیة،

الغازیةاألسالك، والمحروقاتبواسطةالطاقة الكھربائیةونقلتوزیعشبكةاستغاللوكذالقانون المحروقات،یخضعآخرنشاطوأيالطاقةلقطاعلمنبعا–
الجوفیة،أوالعلویةاألنابیببواسطةأو السائلة

الوطني، دفاعاللوزارةالعسكریة التابعةبالصناعاتالمتعلقةأوبھاالمبادرالصناعات–

والمطارات،والموانئالحدیدیةالسككخطوط–

معقدةتكنولوجیاتتطلبوالتيالعالیة،القیمة المضافةذاتالمبتكرة،األساسیةالمنتجاتالمرتبطة بتصنیعاالستثماراتباستثناءالصیدالنیة،الصناعات–
.وللتصدیرالمحلیةللسوقومحمیة، الموجھة

.التنظیمعن طریقاالقتضاء،عندالتدبیر،ق ھذاتطبیكیفیاتتحدد

لھیئةاالجتماعيالمالرأسیشملأجنبیة أخرى،أطرافلصالحأجنبیةأطرافبھتقومعن حصصتنازلأيالحكومة،منلرخصةیخضع:52الماّدة 
.القانونھذامن51المادةفيالمحددةاالستراتیجیةالنشاطاتأحدفيتمارسللقانون الجزائريخاضعة

فيالصرفلمراقبةالمنظمةلألحكامبذلكوتستجیبخدمة،أولسلعةاستیرادبمثابةمقیم،وطنيلطرفمقیمغیرأجنبيطرفأصولعنتنازلأيیعتبر
.التنازلعملیاتعائداتتحویلمجال
.التنظیمطریقعنالمادةھذهتطبیقكیفیاتتحدد


