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 الفهرس  

   مواد القانون

 الجزء األول   

إلى 1من  196  الضرائب المحصلة لحساب الدولة 

 الباب األول  

إلى 1من  134  الضریبة على الدخل اإلجمالي 

 .......................................................أحكام عامة : القسم األول  8إلى  1من 

 ...............ألشخاص الخاضعون للضریبة  ا:  القسم الفرعي األول       7إلى  3من 

 ...............................مكان فرض الضریبة : القسم الفرعي الثاني       8

 ......................................... للضریبة الدخل الخاضع: القسم الثاني  98إلى  9من 

 .....    .........لدخل الخاضع للضریبة  تعریف ا:  القسم الفرعي األول       10و  9

84إلى  11من  فیة  لمختلف أصناف تحدید المداخیل أو األرباح الصا: القسم الفرعي الثاني        
 .......................................................................الدخل

 ......................................................... المھنیةاألرباح : أوال مكرر 21إلى  11من 

 ........................................................المھنیة تعریف األرباح . أ 12و  11

 .....................................................................اإلعفاءات . ب 13

 .......................................تحدید األرباح الخاضعة للضریبة  . ج 14

 ..............................................تحدید الربح الخاضع للضریبة  . د  مكرر 21إلى  15من 

 ..).....................ملغى(فرض الضریبة حسب النظام الجزافي   .1 16و   15 

 ..................................الحقیقيفرض الضریبة حسب النظام  .2  20إلى  17من 

2مكرر 20مكرر إلى  20من   ...........)...............ملغى(المبسط فرض الضریبة حسب النظام  .3 

 ................................................................التخفیضات  .4 مكرر 21و  21
 ..................................................ثانیا أرباح المھن غیر التجاریة  مكرر 34إلى   22من  

 .........................................تعریف األرباح الخاضعة للضریبة  . أ 22

 .........................................تحدید األرباح الخاضعة للضریبة  . ب 25إلى  23من 

 ...........................................................نظام فرض الضریبة . ج مكرر 34إلى  26من 

 ..................................................نظام التصریح المراقب. 1  29من إلى  27

 .......................................).....ملغى(نظام التقدیر اإلداري . 2 31و  30

 .............................................................أحكام مشتركة. 3 32

 .................المصدرلي من اقتطاع الضریبة على الدخل اإلجما. 4 مكرر 34إلى  33من 

 ........................................................اإلیرادات الفالحیة: ثالثا  41إلى  35من  

 .....................................................تعریف اإلیرادات الفالحیة  . أ 36و  35

41إلى  37من    )..........................................      ملغى(تحدید اإلیرادات الفالحیة    . ب  
 ..ك المبنیة و غیر المبنيالمداخیل العقاریة الناتجة عن إیجار األمال: رابعا 44إلى  42من 

 ..........................................................العقاریةتعریف الریوع . أ مكرر 42و 42

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

 .............................................ریوع رؤوس األموال المنقولة: خامسا 65إلى  45من 

 ......................ریوع األسھم أو حصص الشركة و اإلیرادات المماثلة لھا. أ 54إلى  45من 

 ..................................................تعریف المداخیل الموزعة . 1 51إلى  46من 
 .....................................................تقدیر المداخیل الموزعة. 2 52
 .................................................................االلتزامات . 3 53
 ..........................اقتطاع الضریبة على الدخل اإلجمالي من المصدر. 4 54

 .............................................إیرادات الدیون و الودائع و الكفاالت. ب 65إلى  55من 

 ........................................تعریف اإلیرادات الخاضعة للضریبة .1  55
 ).............................................................ملغى(إعفاءات . 2 56
 ......................................................المنشئ للضریبة الحدث. 3 57
 ...............................................تحدید الدخل الخاضع للضریبة. 4 58

 ...............................................التزامات المستفیدین من الفوائد. 5 59
 ..........................الضریبة على الدخل اإلجمالي من المصدراقتطاع . 6 61و  60

 )..................................................ملغى(االسترجاع  –التقادم . 7 63و  62

 ...............................................................التزامات الغیر. 8  65و  64

  .............................المرتبات و األجور و المنح و الریوع العمریة: سادسا  76إلى  66من 

  ...................................تعریف المداخیل الخاضعة للضریبة    . أ  68إلى  66من 

  ...........................................تحدید الدخل الخاضع للضریبة  . ب  73إلى  69من 

  .................................................طریقة تحصیل الضریبة. ج  74

  ..................................التزامات المستخدمین و المدینین بالراتب. د   76و  75
  فوائض القیمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة و غیر المبنیة: سابعا  مكرر 80إلى  77من 

  .......................................مجال التطبیق  .أ   77

  :تحدید فائض القیمة الخاضع للضریبة.ب  79و 78

  .............................وجوب تحصیل و دفع المبالغ الخاضعة للضریبة. ھـ  مكرر 80و  80

  ..................................الدخلاألحكام المشتركة بین مختلف أصناف : ثامنا  84إلى  81من 

  ....فوائض القیمة المحققة في نطاق نشاط تجاري أو حرفي أو فالحي أو حر  . أ  81

  ....................................عدم خصم الضریبة على الدخل اإلجمالي  . ب  82

  ....................................التجارالتزامات المنتجین و الحرفیین و . ج  83

  )ملغى(المكلفون بالضریبة المتوفرون على مداخیل مھنیة من أصناف مختلفة . د  84

  ..............................................الدخل اإلجمالي: القسم الفرعي الثالث  98إلى  85من 

  .....................................................للضریبةالدخل الخاضع : أوال  91إلى  85من 

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

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

  95إلى  93من 
ن ال یوجد مقرھم الجبائي بالنسبة لألجانب و األشخاص الذیالدخل الخاضع للضریبة : ثالثا

   ..................................................................................ئربالجزا

  .....................................دخل سنة اكتساب مسكن في الجزائر:  رابعا  96

  .......مكان اإلقامة إلى الخارج أو مغادرة الجزائرمداخیل سنة تحویل : خامسا  97

98  
التقدیر الجزافي األدنى للدخل الذي تفرض علیھ الضریبة حسب طریقة : سادسا
  ...........................................................................المعیشة

 .......................................بالضریبةتصریحات المكلفین : القسم الثالث 103إلى  99من 

 ..................................................حساب الضریبة: القسم الرابع مكرر 107إلى  104من 

 .......................................................المعدالت القابلة للتطبیق  . أ  104

 ................................................االقتطاعات من المصدرخصم   . ب مكرر107إلى  105من 

 ....................اقتطاع الضریبة على الدخل اإلجمالي من المصدر: القسم الخامس 130إلى  108من 

 ........................33االقتطاع من  المداخیل المنصوص علیھا في المادة   . أ 117إلى  108من 

  
 120إلى  118 من

االقتطاع من  المصدر الذي تخضع لھ األتعاب المدفوعة للمحامین من قبل الدولة و   . ب
 )........ ملغى(الجماعات المحلیة و الھیئات العمومیة و المؤسسات 
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 ............االقتطاع الذي تخضع لھ ریوع رؤوس األموال المنقولة الموزعة  . ج 127إلى  121من 
 ..........................................................القیم المنقولةریوع  .1 122و  121

 ........................................ریوع الدیون و الودائع و الكفاالت .2 127إلى  123من 
 ................العمریةاالقتطاع الذي تخضع لھ المرتبات و المعاشات و الریوع .  د  130إلى  128من 

  ..........................الضریبة المؤقتة على الدخل اإلجمالي: القسم الخامس مكرر  مكرر  130
 )..............................ملغى.(نظام فرض الضریبة التلقائي: القسم السادس   131

 ) ........ملغى(الوضعیة الجبائیة التحقیق المعمق في مجمل : القسم السادس مكرر مكرر  131
 ........أحكام خاصة للتطبیق في حالة التنازل أو وقف النشاط أو الوفاة: القسم السابع  133و  132

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

  167إلى  135من 

  الباب الثاني

  الضریبة على أرباح الشركات 

  ................................................................عمومیات: القسم األول  135
  .............................................. مجال تطبیق الضریبة : القسم الثاني   136
 ........................................للضریبةالمجال اإلقلیمي : القسم الثالث  137

 .......................................اإلعفاءات و األنظمة الخاصة: القسم الرابع   1مكرر 138إلى  138من 

 ........................................األرباح الخاضعة للضریبة: القسم الخامس  140و  139

 ...............................................تحدید الربح الصافي: القسم السادس   مكرر147إلى  141من 

 ..................................نظام فرض الضریبة على الشركات : القسم السابع  148

  ................ مكان فرض الضریبة –األشخاص الخاضعون للضریبة :القسم الثامن  149

  .....................................................حساب الضریبة: القسم التاسع  150
  ..................................................التزامات الشركات: القسم العاشر  153إلى  151من 
  .............المصدراقتطاع الضریبة على أرباح الشركات من : القسم الحادي عشر  167إلى  154من 

  ...........................اقتطاع الضریبة على أرباح الشركات من المصدر  . أ  155و  154

  ) ....................................................ملغى(ریوع القیم المنقولة  .1  154

  .............................................الكفاالتعائدات الدیون و الودائع و  .2  155

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

  ......................................................بالجزائر
  .....................................................للضریبةإجراء اإلخضاع . 1  مكرر 156و  156

  ..........................................................كیفیات دفع االقتطاع. 2  160إلى  157من 

  مكرر 162إلى  161من 
االلتزامات الخاصة بالمؤسسات األجنبیة التي تمارس نشاطھا مؤقتا بالجزائر والتي تتوفر  .3

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

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

  196إلى  168من 

  الباب الثالث
  أحكام مشتركة بین الضریبة على الدخل اإلجمالي  

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

  ................................................نظام فوائض القیم: القسم الثاني  173و  172
 ...............................................نظام االھتالك المالي : القسم الثالث  174

 ..........................................البحریة أو الجویةالمؤسسة : القسم الرابع  175

  مكرر 182إلى  176من 
التصریحات بالعموالت والمكافآت عن الوساطة واإلنقاصات واألتعاب :القسم الخامس

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

 ..................................................التصریح بالوجود: القسم السادس   مكرر  183و  183
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 .........................................الضریبةتغییر مكان  فرض : القسم السابع  184

  ................................................... إعادة تقییم األصول: القسم الثامن  1 مكرر 186و  185
  ..................................................المراقبة الجبائیة: القسم التاسع  مكرر191إلى  187من 

  ..................................التحقیق في التصریحات: القسم الفرعي األول       189إلى  187من 
  .................................التحقیق في المحاسبات: القسم الفرعي الثاني       مكرر 190و  190

  ....................................حالة رفض المحاسبة: القسم الفرعي الثالث       191
  مكرر 191

  
اإلحصاء السنوي للمكلفین بالضریبة والنشاطات واألمالك : القسم الفرعي الرابع     

  ...............................................................................العقاریة
 ...............................................الزیادات في الضریبة: القسم العاشر 1مكرر 194إلى  192من 

  ......الزیادات بسبب عدم التصریحات أو التأخر في تقدیمھا: القسم الفرعي األول       192
  ........................الزیادات بسبب نقص في التصریح : القسم الفرعي الثاني       193

  ..........................................الغرامات الجبائیة: القسم الفرعي الثالث       1مكرر 194إلى  194من
  ..............................التنازل أو التوقف عن النشاط : القسم الحادي عشر        196و  195

  ..................................................عمومیات: القسم الفرعي األول       195

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

  267إلى 197من 
  الــــجزء الثــــــانــــــي

  الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة

  207إلى  197من 
  البـــــــــاب األول
  أحكــــــام عامـــــة

  216إلى   208من 
  الثـــــــــانيالبـــــــــــاب 

  ) ملغى(الدفع الجزافي 
    

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

 ............................................نظام تحصیل الدفع الجزافي: القسم الرابع   213و  212

 .......................................التسویة و العقوبات و التصریح: القسم الخامس  216إلى  214من 

  240إلى  217 من
  الباب الثالث

  الرسم على النشاط المھني
  ...........................................................مجال التطبیق ::القسم األول  218و  217

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

  مكرر 222و  222 

  .................................................الحدث المنشئ: القسم الثاني مكرر
 ..........................................................حساب الرسم: القسم الثالث

 ..........................فرضھااألشخاص الخاضعون للضریبة ومكان : القسم الرابع  223

 ..........................................................التصریحات: القسم الخامس  225و  224

 ........................................الزیادات و الغرامات الجبائیة: القسم السادس   228إلى  226من 

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

  
  238إلى  232من 

  الباب الفرعي الثاني 
  )ملغى(الرسم على نشاط المھن غیر التجاریة 

  240و  239
  الفرعي الثالثالباب 

  )ملغى(أحكام مشتركة  

  247إلى  241من 

  الباب الرابع 
الحق النوعي على البنزین الممتاز والعادي و الغاز أویل والبترول وكذا على الزیوت و 

  )ملغى(المواد الصیدلیة 
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  266إلى  248من 
  الباب الخامس

  الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات دون سواھا 

  262إلى  248من 
  الباب الفرعي األول

  الرسم العقاري 

  ج  261إلى 248من 
  الفصل األول

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

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

  ...........................................األراضي الملحقة بالملكیات المبنیة  - ج    أ 261و  261 
  ........................................................حساب الرسم : القسم الخامس  ب  261
  .....................................................خاصةتخفیضات : القسم السادس  ج 261
  الفصل الثاني  

  الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة  ح 261د إلى 261من 
  .........................................الملكیات الخاضعة للضریبة: القسم األول   د 261
  ...........................................................اإلعفاءات: القسم الثاني  ھـ    261
  ...................................................أساس فرض الضریبة: القسم الثالث  و    261
  .................................األراضي الموجودة في قطاعات عمرانیة - 1  و    261

  و    261
الموجودة في قطاعات معدة للتعمیر في المدى المتوسط وقطاع التعمیر  األراضي - 2

  ................................................المستقبلي

  و    261
المحاجر مواقع استخراج الرمل والمناجم في الھواء الطلق ومناجم الملح و  - 3

  ..........................................................السبخات 
  ..........................................................األراضي الفالحیة - 4  و    261
  ............................................................حساب الرسم: القسم الرابع  ز   261
  ..................................................... تخفیضات خاصة : القسم الخامس  ح 261

   262ط إلى   261من 
      الثالث   الفصل 

  مشتركة   أحكام
 ....................................................بالضریبة    المدینون :األول   القسم  ك 261ط إلى   261من 

 ...................................................الضریبة   فرض   مكان: الثاني   القسم  ل  261   المادة
 ...........................................................الملكیات   نقل : الثالث   القسم  ش 261م إلى 261من 

  262ص إلى    261من 
 التخصیص   أو   الھیكل   في   التغییرات   الجدیدة وكذا   بالبنایات   الخاصة   التصریحات: الرابع   القسم

................................. 
1مكر ر 262مكررو 262   ............... البلدیات  ومصالح  الجبائیة  المصالح بین  التعاون   : الخامس  القسم 

  266إلى   263من 
  الثاني   الفرعي   الباب
  رسم التطھیر 

 ...........................................رسم رفع  القمامات المنزلیة: القسم األول   2مكرر 264إلى  263من 
 ..............................................................اإلعفاءات: القسم  الثاني  265
 ................................................................الشكاوي: القسم الثالث  266

  273إلى  267من
  الباب السادس

 المحلیة توزیع حاصل الضرائب المباشرة

  6مكرر 282إلى  274من
  الجزء الثالث 

  مختلف الضرائب و الرسوم ذات التخصیص الخاص

   282إلى  274من
  الباب األول

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

  ..........................................................وعاء الضریبة: القسم الثاني  277إلى  275من 
  .............................................المعفاة من الضریبةاألمالك : القسم الثالث  281إلى  278من 
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 281إلى 1مكرر 281من
  3مكرر

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

 281إلى  4مكرر 281من
  7مكرر

  ...................................................للحسمالدیون القابلة : القسم الخامس

 281و  8مكرر 281
  9مكرر

  .......................................................حساب الضریبة: القسم السادس

  281إلى 10مكرر  281من
  13مكرر

  ............................................بالضریبةالتزامات المدینین : القسم السابع 

  ...............................................................العقوبات: القسم الثامن  14مكرر 281

  ..........................................................أحكام مختلفة : القسم التاسع  282و 15مكرر 281

 282مكرر إلى  282نم
  6مكرر

  الباب الثاني
  الضریبة الجزافیة الوحیدة

  ............................................................أحكام عامة: القسم األول  مكرر 282

 .................................................مجال تطبیق الضریبة: القسم الثاني  1مكرر 282

 282و  2مكرر 282
  3مكرر

 .......................................تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة: القسم الثالث
 

 مكرر282 و 4مكرر 282
  أ  4

 ......................................................معدالت الضریبة: القسم الرابع

 مكرر  282و 5مكرر 282
  أ 5

  ................................توزیع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة: القسم الخامس

  ..........................................اإلعفاءات و االستثناءات : القسم السادس  6مكرر 282
  الجزء الرابع  

  احتجاجات -سجالت الضرائب –أحكام مختلفة   348إلى  283من
 الباب األول  

  أحكام عامة  323إلى  283من

  ...................................فرض الضریبة على الحقوق المغفلة : القسم األول  284و  283

 ..........تصریح أصحاب األمالك العقاریة و المستأجرین األساسیین لھا: القسم الثاني  285

 ..عملیات جمع التبرعاتإلزامیة الدمغ الواقعة على الجمعیات التي تنظم : القسم الثالث  286

  ........................................إجراء اإلشھار –السر المھني : القسم الرابع  293إلى  287من

  .........................................................أحكام أخرى: القسم الخامس  299إلى  294من 

  ) .....ملغى(الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة لجان : القسم السادس  302إلى  300من 

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

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

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

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

302  
اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة : القسم الفرعي الثالث
  .....................................................................المضافة

  .................................الغرامات الجبائیة و العقوبات الجنحیة: القسم السابع  308إلى  303من 

  )..................................................ملغى(حق اإلطالع : القسم الثامن  316إلى  309من 

  .................................................اإلدارات العمومیة لدى   -  أ  311إلى  309من 
  .................................................لدى المؤسسات الخاصة   -  ب  314إلى  312من 

  .............................................................أحكام مشتركة - ج  316و  315

  .........................................................وعاء الضریبة: القسم التاسع  323إلى  317من 

  328إلى  324من 
  الباب الثاني

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

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

  353إلى  329من 
  الباب الثالث

  الشكاوى و التخفیضات
 )...........................................ملغى(المنازعات الضریبیة : القسم األول  344إلى  329من 

  ..................................................................الشكاوى   -  أ  334إلى  329من 
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  ..............................................اإلجراءات أمام لجان الطعن  -  ب  336و  335
  ...............اإلجراءات أمام الغرفة اإلداریة التابعة للمجلس القضائي  - ج   343إلى  337من 

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

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

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

  الجـزء الخـامس  
  تحصــــــیل الضـــــــرائب و الرسوم   408إلى  354من 

  3مكرر 371إلى  354من 
  الباب األول 

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

 ...........................................نظام التسبیقات على الحساب: القسم الثاني  356و  355
  ....................نظام األقساط المطبق على المؤسسات األجنبیة: القسم الثاني مكرر  مكرر 356
  .........األقساط المؤقتة المطبق على مؤسسات العروضنظام : 3القسم الثاني مكرر   1مكرر 356

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

 ................................التسبیقات على الحساب : القسم الفرعي الثاني  مكرر 364إلى  362من 
 .............................نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة: القسم الفرعي الثالث  مكرر 365و  365

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

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

  
  مكرر 371

 371و  2مكرر 371
  3مكرر

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

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

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

  ...........................................................................المالحقات  408إلى  389من 
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 األول   الباب
 اإلجمالي   الدخل على   ضریبةال

 األول   القسم
  عامة   أحكام

  الضریبة   ھذه   وتفرض   »اإلجمالي الدخل على   ضریبةال«   تسمى   الطبیعیین   األشخاص   دخل   على   وحیدة   سنویة   ضریبة   تؤسس : األولى  المادة
   .المباشرة والرسوم المماثلة من قانون الضرائب  98  إلى   85   من   المواد   ألحكام   وفقا   المحدد   بالضریبة،   للمكلف   اإلجمالي   الصافي   الدخل   على 

   :اآلتیة   الصافیة لألصناف  المداخیل    مجموع  من   اإلجمالي   الصافي  الدخل    یتكون : 2  المادة
 مھنیة ؛   أرباح -
 المستثمرات الفالحیة ؛  عائدات -
 من قانون  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛ 42   المادة   علیھا تنص   كما   المبنیة،   وغیر   المبنیة   الملكیات   إیجار   من   المحققة   اإلیرادات -
 المنقولة ؛   األموال   رؤوس   عائدات  -
 العمریة؛   والریوع   والمعاشات   واألجور   المرتبات -
 (1). 77أو غیر المبنیة المشار إلیھا في المادة  المبنیة العقارات عن بمقابل التنازل عن الناتجة القیمة فوائض -

 األول   الفرعي   القسم
  للضریبة   الخاضعون   األشخاص

  . الجزائر   في   تكلیفھم   موطن   یوجد   الذین  األشخاص   مداخلھم   كافة   على   الدخل،   لضریبة   یخضع  ) 1  : 3   المادة
  . الجزائر   خارج   تكلیفھم   موطن   یوجد   الذین   األشخاص   جزائري،   مصدر   من   تھماعائد  على   الدخل   لضریبة   ویخضع 
   : إلى   بالنسبة   الجزائر   في   موجود   التكلیف   موطن   أن   یعتبر  )2 
إتفق یكون اإلیجار في ھذه الحالة األخیرة قد  تفعین بھ، أو مستأجرین لھ، عندمااألشخاص الذین یتوفر لدیھم مسكن بصفتھم مالكین لھ، أو من )أ

  .علیھ إما باتفاق وحید، أو باتفاقات متتالیة لفترة متواصلة مدتھا سنة واحدة على األقل
  . األساسیة   مصالحھم   مركز أو   الرئیسیة   إقامتھم   مكان   الجزائر  في   لھم   الذین   األشخاص ) ب
  .ال   أم   أجراء   أكانوا   سواء  بالجزائر  مھنیا   نشاطا   یمارسون   الذین األشخاص  )ج

  یخضعون   ال   والذین   أجنبي   بلد   في   بمھام   یكلفون   أو   وظائفھم   یمارسون   الذین   الدولة   أعوان   الجزائر،   في   یوجد   تكلیفھم   موطن   أن   كذلك   یعتبر  ) 3 
  . دخلھم   عمجمو   على   شخصیة   لضریبة   البلد   ھذا   في 

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 في الجزائر على أرباح أو مداخیل یحول فرض الضریبة علیھا إلى الجزائر بمقتضى 

   :اإلجمالي  الدخل على   ضریبةال  من   یعفى :   5   المادة
  الضریبة   جدول   في   علیھ   المنصوص  الجبائي   لإلخضاع   األدنى   الحد   عن   یقل   أو   الصافي   السنوي   اإلجمالي   دخلھم   یساوي   الذین   األشخاص  ) 1

  . اإلجمالي   الدخل   على 
  اإلمتیازات   نفس   یمثلونھا   التي   البلدان   تمنح   عندما   أجنبیة   جنسیة   من   القنصلیون   واألعوان   والقناصل   الدبلوماسیون   واألعوان   السفراء  ) 2 
  (2). الجزائریین   والقنصلیین   الدبلوماسیین   لألعوان 
  معھ   الذین   واألشخاص   أوالده   ومداخیل   الخاص،   دخلھ   حسب   بالضریبة   مكلف   كل   على   اإلجمالي الدخل على   ضریبةال  تفرض  ) 1  :  6   المادة 
  . كفالتھ   في   والمعتبرین 

  المعتمدة  لكت   عن   متمیزة   مداخیل   على   یتوفر   أال   شریطة   بالضریبة   المكلف   كفالة   في   یعتبر   السابقة   الفقرة   تطبیق   أجل   ومن
  :  بھا   المكلف  على  الضریبة  لفرض  أساسا 
  .إذا أثبتوا مزاولتھم للدراسة أو یثبتون نسبة عجز محددة بنص تنظیمي  عاما   25   عن   أو   عاما   18   عن   عمرھم   قل   إذا   أوالده  )أ 

   . بیتھ   في   یأویھم   الذین   األوالد   الشروط،   لنفس   وفقا  )ب
  عن   مستقلة   ثروة   من   أو   الخاص   عملھم   من   دخال   یتقاضون   عندما   أوالده   على   متمیزة   ضرائب   بفرض   یطالب   أن   بالضریبة   مكلفلل   یمكن  )2 
  . ثروتھ 
  . للضریبة   الخاضع   الدخل   من    %  10   نسبة   تخفیض   في   الحق   یمنح   مشتركة،   ضریبة   فرض   إن  )3 
  الشركاء   : فیھا   حقوقھم   مع   تناسبیا   ةالشرك   من   لھم   العائدة   الفوائد   حصة   على   شخصیة   بصفة  اإلجمالي  الدخل على   لضریبةل  یخضع :  7   المادة 
 ؛األشخاص   شركات   في 
 ؛أعضائھا   لمھنة   المشتركة  الممارسة   أجل  من   المشكلة   المھنیة   المدنیة   الشركات   شركاء  -  

أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع لھ الشركات بإسم جماعي شریطة أال تشكل ھذه الشركات في شكل شركة أسھم  - 
 ؛وانینھا األساسیة على المسؤولیة غیر المحدودة للشركاء فیما یخص دیون الشركةتنص قشركة محدودة المسؤولیة، وأن  أو

  . فیھا   محددة   وغیر   تضامنیة   مسؤولیة   لھم   الذین   المساھمة   شركات   أعضاء  -  
 الثاني   الفرعي   القسم
  الضریبة   فرض   مكان

  . ھذا   اإلقامة   محل   وجود   مكان   في   الضریبة   تقرر   وحید،   إقامة   محل   بالضریبة   للمكلف   كان   إذا :   8   المادة
  . سیةالرئی   مؤسستھ   فیھ   توجد   الذي   المكان   في   للضریبة   یخضع   فإنھ   الجزائر،   في   إقامة   محالت   عدة   بالضریبة   للمكلف   كان   وإذا

                       
  .2017لسنة . م.من ق 2و  2015لسنة . م. من ق 2و 2009م لسنة .من ق 2معّدلة بموجب المواد : 2المادة   (1)
    .1993م لسنة .من ق 3معدلة 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  
  (1).المدنیة، 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   الدخل على   كما یخضع للضریبة
  .یتوفرون على إیرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو مھن موجودة أو ممارسة في الجزائر دون أن یوجد بھا موطن تكلیفھم

 الثاني   القسم
 للضریبة   الخاضع   الدخل

  األول  الفرعي القسم 
 للضریبة   الخاضع   الدخل   تعریف

  . نفسھا   السنة   خالل   فیھا   یتصرف   التي   أو   بالضریبة   المكلف   یحققھا   التي   األرباح   أو   اإلیرادات   على   سنة   كل   في   الضریبة   تستحق  :  9   المادة
یتكون الربح أو الدخل الخاضع للضریبة من فائض الناتج اإلجمالي المحقق فعال، بما في ذلك قیمة األرباح واإلمتیازات العینیة   )1:  10المادة   

  .التي تمتع بھا المكلف بالضریبة، على النفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ علیھ
  إلى   11   من   المواد   في المبینة    الصافیة المداخیل    أو   األرباح     ة على الدخل بجمعالصافي السنوي المكون ألساس الضریب  اإلجمالي الدخل    یحدد )  2

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  85   المادة   في  واألعباء المذكورة ،�باست�ناء�تلك�املتعلقة�بالضر�بة�املفروضة�بمعدل�محرر،�   76 

(2)   
في المقطع الثاني أعاله، تحدیدا ممایزا وفقا للقواعد الخاصة لكل   إلیھا   المشار   اإلیرادات   أصناف   من   صنف   لكل   الصافي   الدخل   أو   ربحال   یحدد )  3

  .صنف
 الثاني   الفرعي   القسم

 الصافیة   األرباح   أو   المداخیل   تحدید
  الدخل   أصناف   لمختلف

  (1): األرباح المھنیة -أوال 
  : المھنیة   األرباح   تعریف  -   أ
تعتبر أرباحا مھنیة، لتطبیق ضریبة الدخل، األرباح التي یحققھا األشخاص الطبیعیون والناجمة عن ممارسة مھنة تجاریة ، غیر :  11المادة  

  (3).صناعیة أو حرفیة، وكذلك األرباح المحققة من األنشطة المنجمیة أو الناتجة عنھا أوتجاریة 

  :  (4)الذین   الطبیعیون   األشخاص   یحققھا   التي   األرباح   الدخل،   ضریبة   لتطبیق   المھنیة  األرباح   طابع   تكتسي  كما:   12   المادة
  . بیعھا   إلعادة   الممتلكات   نفس   باسمھم   یشترون   أو   بیعھا   أو   تجاریة   محالت   أو   عقارات   شراء   أجل   نم   الوساطة   بعملیات   یقومون )  1 

  عن   بالتنازل   بالتقسیم،  أو   بالتجزئة   العقار   ھذا   بیع   أثناء   منھم   بسعي   ویقومون   بعقار،   یتعلق   واحد   جانب   من   بالبیع   وعد   من   یستفیدون )   2
  . قسم   أو   جزء   كل   شاري   إلى   بالبیع   الوعد   من   اإلستفادة 

  المادیة   غیر   العناصر   كل   على   یشتمل   اإلیجار   أكان   سواء   الستغاللھا   الزم   عتاد   أو   أثاث   من   فیھا   بما   صناعیة   أو   تجاریة   مؤسسة   یؤجرون )   3
  . ال   أم   منھا   جزء   أو   الصناعي   أو   التجاري   للمحل 

  . البلدیة   الحقوق   ومستأجر   اإلمتیاز   وصاحب   المناقصة   علیھ   الراسي   نشاط   یمارسون )   4
  . صناعیا   طابعا   األنشطة   ھذه   تكتسي   عندما   واألرانب   الدواجن   تربیة أنشطة    من   أرباحا   یحققون )  5

  . التنظیم   طریق   عن   صناعي   بطابع   المتسم   النشاط   اإلقتضاء   عند   یحدد
  . الممالح أو   المالحة   البحیرات  أو   المالحات   استغالل   من   إیرادات   یحققون )   6
   (1).ملغى ) 7
  الصیادین،   الربابنة   الصیادین،   التجار   قبل   من   المحققة   المداخیل   الدخل،   ضریبة   لتطبیق   والتجاریة   الصناعیة   رباحاأل   طابع   تكتسي   كما )  8

  (2). الصید   قوارب   ومستغلي  السفن   مجھزي 
  (3).والحقوق االجتماعیة مكاسب صافیة بالرأسمال بمناسبة عملیة تنازل لقاء عوض عن القیم المنقولة یحققون ) 9
  :  اإلعفاءات  -  ب

 "الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"تستفید األنشطة التي یقوم بھا الشباب ذوو المشاریع المؤھلون لالستفادة من إعانة ) 1: 13المادة   
من إعفاء كلي من الضریبة على الدخل  "البطالة على الوطني للتأمین الصندوق" أو" القرض المصغر  لدعم  الصندوق الوطني" أو

  (4).سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في االستغالل) 3(اإلجمالي لمدة ثالث 
سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في االستغالل إذا كانت ھذه األنشطة تمارس في مناطق یجب ترقیتھا، تحدد ) 6(تحدد مدة اإلعفاء بست 

 . قائمتھا عن طریق التنظیم
  .محددة لمدة غیر األقل على عمال )3(بتوظیف ثالثة  یتعھد المستثمرون عندما)2(بسنتین  الفترة ھذه وتمدد

  . التسدید المستحقة والرسوم والمطالبة بالحقوق االعتماد سحب المنشأة، العمل بعدد مناصب المتصلة التعھدات احترام عدم على ویترتب

                       
  .2017لسنة . م.من ق 16و 2012م  لسنة  .من ق 2معدلة بموجب المادتین : 8المادة  (1)
 .2017لسنة . م.من ق 4و  2009لسنة . م.من ق 3 تینبتموجب المادمعدلة : 2-10المادة  (2)

  . 2017لسنة . م.من ق 16معدل بموجب المادة ": األرباح المھنیة  -أوال " العنوان (1)
   .2017لسنة . م.من ق 16معدلة بموجب المادة : 11المادة  (3)
  2017لسنة . م.من ق 16و. 2015لسنة . م.من ق 3و .2003من ق م لسنة  2و . 1992لسنة . ت. م.من ق 2و 1991م  .من ق 38معدلة بموجب المواد : 12المادة (4)
  . 2003من ق م لسنة  2ملغى بموجب المادة :  7-12المادة  (1)
  .1992لسنة . ت. م.من ق 2محدث بموجب المادة : 8-12المادة  (2)
  .2015لسنة . م.من ق 3محدث بموجب المادة :  9-12المادة  (3)
 2014لسنة . م.من ق 2و . 2011ت لسنة .م.من ق 4و  2011م لسنة .من ق 2  2010لسنة . م.من ق 2و  2009ت لسنة .م.من ق 2و 2009لسنة . م.من ق 4و  1997من ق م لسنة   3معدلة بموجب المواد :  13المادة  (4)
  .2015لسنة . م.من ق 4و
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 أو "الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"وو المشاریع المؤھلون لالستفادة من إعانة ا تواجدت األنشطة التي یمارسھا الشباب ذإذ
الصندوق الخاص "، في منطقة تستفید من إعانة "القرض المصغر  لدعم  الصندوق الوطني" أو "البطالة على الوطني للتأمین الصندوق"

سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في ) 10(اإلجمالي إلى عشر ، تمدد مدة اإلعفاء من الضریبة على الدخل "لتطویر مناطق الجنوب
  .االستغالل

سنوات الحرفیون التقلیدیون وكذلك أولئك الممارسون لنشاط ) 10(یستفید من اإلعفاء الكلي من الضریبة على الدخل اإلجمالي لمدة عشر) 2
   .حرفي فني

  :اليتستفید من إعفاء دائم، بالنسبة للضریبة على الدخل اإلجم) 3
  .المؤسسات التابعة لجمعیات األشخاص المعوقین المعتمدة وكذلك الھیاكل التابعة لھا -  
 .مبالغ اإلیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة - 
  .حالتھ على لالستھالك  الطبیعي الموجھ بالحلیب  من النشاطات المتعلقة المحققة المداخیل - 
اإلجمالي، المبالغ المحصلة على شكل أتعاب وحقوق المؤلف والمخترعین بعنوان األعمال األدبیة  تستثني من وعاء الضریبة على الدخل) 4

 (5). أو العلمیة أو الفنیة أو السینمائیة، لصالح الفنانین والمؤلفین والموسیقیین والمخترعین
     :للضریبة لخاضعةا ألرباحا تحدید -   ج

 تكون كیفیات تحدید األرباح التي تدرج في مجموع المداخیل المعتمدة كأساس لحساب الضریبة على الدخل اإلجمالي مماثلة لتلك الكیفیات )1: 14 المادة 
 .من ھذا القانون 147إلى  139المنصوص علیھا في المواد من 

  (6) .ىملغ  ) 2
  . ملغى  ) 3

  :  للضریبة   الخاضع   الربح   تحدید  -  د 
  :  الجزافي   النظام   حسب   الضریبة   فرض  -  1 

  (7)  .ملغاة : 15  المادة
   .ملغاة :16 المادة

  :  الحقیقي   الربح   نظام   حسب   الضریبة   فرض  - 2 
  (8) .یحدد الربح الذي یدرج في وعاء الضریبة على الدخل اإلجمالي حسب نظام الربح الحقیقي وجوبا  :17المادة 
أبریل من كل سنة  تصریحا  30 یوم على األكثرأعاله، أن یكتتبوا  17لیھم في المادة إ یتعین على المكلفین بالضریبة المشار : 18المادة 

  .152خاصا عن مبلغ ربحھم الصافي للسنة أو للسنة المالیة السابقة، ضمن  الشروط المنصوص علیھا في المادة 
   (1).قانونیة، یؤجل تاریخ االستحقاق إلى الیوم األول المفتوح المواليعندما ینتھي أجل إیداع التصریح یوم عطلة 

  . 153و   152   المادتین   في   علیھا   المنصوص   والمعلومات   الوثائق   كل   على   الخاص   التصریح   یحتوي   أن   یجب   : 19   المادة
، أن یقدموھا وعلیھم   ،152   المادة   ألحكام   طبقا   نظامیة،   محاسبة   یمسكوا   أن   ،17   المادة   في   إلیھم المشار    األشخاص   على   یجب  :  20   المادة

  .لساري المفعولا عند اإلقتضاء، عند كل طلب،ألعوان اإلدارة الجبائیة، و ھذا طبقا للتنظیم
  :المبسطفرض الضریبة حسب النظام  – 3

  (2) .ملغاة: مكرر 20المادة 
  (3) .ملغاة: 1مكرر  20لمادة  

  (4).ملغاة: 2مكرر 20المادة 
  :  التخفیضات  -4 

 .%    35    سبةن  تخفیض   سواه،   دون   المخبزة   نشاط   عن   الناتج   الربح   على   یطبق ) 1:  21   المادة
یطبق على الربح المحقق خالل سنتي النشاط األولیتین من طرف األشخاص الذین لھم صفة عضو سابق في جیش التحریر الوطني أو  )2

 لى المكلفین بالضریبة الذین یقدرالتخفیض ع اھذ یطبقال  .%25بنسبة المنظمة المدنیة لجبھة التحریر الوطني وأرامل الشھداء، تخفیض 
 .ربحھم تقدیرا جزافیا

 على الضریبة أسس في  إدراجھ  الواجب الدخل  تحدید یخص  فیما30 %   نسبتھ تخفیض  استثمارھا المعاد األرباح على یطبق) 3
  : اآلتیة للشروط وفقا اإلجمالي الدخل

 األداة تشكل ال التي  السیاحیة السیارات باستثناء) العقارات أو نقوالتالم (الھتالكیة االستثمارات في األرباح استثمار إعادة یجب)  أ
 ستفیدینالم على یجب، األخیرة الحالة ھذه وفي . والیةالم  الیةالم  السنة  خالل  أو  لتحقیقھا  الیةالم  السنة  خالل  للنشاط الرئیسیة

 .  السنویة لتصریحاتھم  دعما ،االستثمار  بإعادة التزام اكتتاب االمتیاز ھذا من

                       
 2014لسنة . م.من ق 2و  2011ت لسنة .م.من ق 4و  2011م لسنة .من ق 2و  2010لسنة . م.من ق 2و  2009ت لسنة .م.من ق 2و 2009لسنة . م.من ق 4و  1997من ق م لسنة   3معدلة بموجب المواد :  13المادة  (5)
  .2015لسنة . م.من ق 4و

  .2003من ق م لسنة  2ملغیان بموجب المادة :  3و  2 -14المادة  ( (6)
    .2007م لسنة .من ق 3وجب المادة ملغیتان بم: 16و  15المادتان  (7)
 3و معاد إحداثھا بموجب المادة ) 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  (8)

  .2015لسنة . م.من ق 5و 2011لسنة  . م.من ق 3بموجب المادتین  و معدلة  2003م لسنة  .من ق
  .2010من ق م لسنة  2معددلة  بموجب المادة : 18المادة  (1)
   .2015لسنة . م.من ق 6وملغاة بموجب المادة   2011ت لسنة  .م.من ق 2و معدلة بموجب المادة  2008م لسنة  .من ق 3محدثة بموجب المادة : مكرر  20المادة  (2)
  . 2015لسنة . م.من ق 6المادة  وملغاة بموجب 2011م لسنة .من ق 4و  معدلة بموجب المادة  2008م لسنة  .من ق 3محدثة بموجب المادة : 1مكرر 20المادة  (3)
  2:مكرر 20المادة  (4)

 . 2015لسنة . م.من ق 6وملغاة بموجب المادة  2008م لسنة .من ق 3محدثة بموجب المادة  
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 بصورة یبیّنوا أن  یجب ،ذلك  عن  وفضال .  منتظمة  محاسبة  ستفیدونالم  سكیم أن  یجب ،التخفیض  ھذا  من  لالستفادة)  ب
  مع  المحققة  االستثمارات قائمة  وإلحاق التخفیض  من  االستفادة  كنھایم التي  األرباح  ،نتائجلل  السنوي  التصریح  في  ،یزةمم

 . كلفتھا  سعر  وكذا  األصول  في  دخولھا  وتاریخ  طبیعتھا  إلى  اإلشارة
  ولم سنوات  (5)  خمس  من  أقل  أجل  في  حدث  الذي  التشغیل  وقف  أو  التنازل  حالة  في ،األشخاص  على  یجب)  ج

 في  سددةالم  والضریبة دفعھا فروضالم  الضریبة ینب  الفرق  یساوي  مبلغا  الضرائب لقابض  یدفعوا  أن ،فوري  باستثمار  یتبع
 .%  5 قدرھا زیادة  النحو  ھذا  على  فروضةالم  اإلضافیة  الحقوق  على  وتطبق .  التخفیض  من  االستفادة  سنة 

  ھذه من  أ  3 -  الفقرة  في  ذكورالم  االلتزام  احترام  عدم  حالة  في  الشروط  نفس  ضمن  تكمیلیة  ضریبة  تؤسس  كما
 (5).%  25 قدرھا  زیادة  مع  ادةالم

  (6). ملغاة :  مكرر   21   المادة
  :  التجاریة   غیر   المھن   أرباح  -   ثانیا

  :  للضریبة   الخاضعة   األرباح   تعریف  -   أ
  (7).ملغاة :22المادة  

   : للضریبة   الخاضعة   األرباح   تحدید  -  ب
  (8) .ملغاة :23المادة 
  (9).ملغاة :24المادة 
  . ملغاة :25 المادة

  : الضریبة   فرض   نظام  -   ج
  (1) .ملغاة :26المادة 

   (2):  المراقب   التصریح   نظام  -  1 
  (3).ملغاة :   27   المادة 

  (4) .ملغاة :28المادة 
  (5) .ملغاة :29المادة 

  :اإلداري   التقدیر   نظام  -  2
   (6). ملغاة :   30   المادة
   (7). ملغاة :   31   المادة

  : مشتركة   أحكام  -  3 
   (8). ملغاة :  32المادة  

   :  المصدر   من  اإلجمالي  الدخل على   ضریبةال   قتطاعإ  -  4

 یدفعھا   التي  المداخیل   ،104   المادة  في   معدلھ  المحدد  اإلجمالي  لدخل  الى ع للضریبة   المحرر  المصدر  من  لإلقتطاع   تخضع  : 33  المادة
  :الجزائر  خارج   جبائیا  یقیمون   مستفیدین  إلى   الجزائر  في   المقیمون   المدینون  

 بصفة أصحابھا الیتمتع التي والمھام والوظائف الحرة المھن ممارسة المبالغ المدفوعة كمكافأت عن نشاط منجز في الجزائرعند1) 
  أوالمداخیل؛ آخرمن األرباح صنف إلى التنتمي كسب مصادر تعتبر والتي لألرباح، المدرة والمستثمرات التاجر،

 یتقاضاھا التي بحقوقھم وكذا الریوع لھم وورثتھم أوالموصى الموسیقیون، أوالمؤلفون الكتاب یتقاضاه التي المؤلف عائدات ریوع2) 
 قبل من عنھا والمقبوضة أوصیغ اإلنتاج أوالتنازل أوطرق الصنع أوبیع عالمات شھاداتھم استغالل رخصة منح من المخترعون

 (9)لھا؛ والحقوق المماثلة أوالتجاریة الصناعیة الملكیة من المستمدة الحواصل كل وكذا التألیف حقوق أوبعنوان مخترعین

  على   الرسم   اإلقتطاع   ھذا   یشمل .  الجزائر   في   المستعملة   أو   المقدمة   الخدمات   أنواع   مختلف   عن   كمكافأت   المدفوعة   المبالغ  ) 3
   . المضافة   القیمة   على   والرسم   المھني   النشاط 

   . 108   المادة   في   أعاله،   3و   2  ،1  المقاطع   في   إلیھ   المشار   اإلقتطاع   كیفیات   تحدد
   (10).  ملغاة :   34   المادة 

 (11) . ملغاة :   مكرر   34   المادة
 :  الفالحیة   اإلیرادات  -  ثالثا

                       
  . 2011م لسنة .من ق 5و  1998من ق م لسنة   3معدلة بموجب المادتین  : 21المادة  (5)
  .1999من ق م لسنة  2ملغاة بموجب المادة : مكرر  21المادة  (6)
  .2015لسنة . م.من ق 6ملغاة بموجب المادة : 22المادة  (7)
  .2015لسنة . م.من ق 6ٍو ملغاة بموجب المادة . 2009لسنة . م. من ق 5و متممة بموجب المادة  1998لسنة . م.من ق 4معدلة بموجب المادة : 23المادة  (8)
  .2015لسنة . م.من ق 6ملغیتان بموجب المادة :  25و  24المادتان  (9)
  .2015لسنة . م.من ق 6و ملغاة بموجب المادة  2003من ق م لسنة  4و  2001من ق م لسنة  2و  1996لسنة . م.من ق 4معدلة بموجب المواد:  26المادة   (1)
  . 2001من ق م لسنة  3و 1996لسنة . م.من ق 5ین معدل بموجب المادت": نظام التصریح المراقب" العنوان   (2)
  .2003من ق م لسنة  5وملغاة بموجب المادة ) تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2002من ق م لسنة  200و 2001من ق م لسنة  4و  1996لسنة . م.من ق 6معدلة بموجب المواد:  27المادة  (3)
  .2015لسنة . م.من ق 6و ملغاة بموجب المادة . 2010لسنة . م.من ق 3ومعدلة بموجب المادة  2001من ق م لسنة  5و أعید إحداثھا  بموجب المادة  1996لسنة . م.من ق 7ب المادة ملغاة بموج: 28المادة  (4)
  ..2015لسنة . م.من ق 6و ملغاة بموجب المادة   2001 من ق م لسنة 5و أعید إحداثھا  بموجب المادة  1996لسنة . م.من ق 7ملغاة بموجب المادة : 29المادة  (5)
  ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2002من ق م لسنة  200و ملغاة بموجب المادة , 1996من ق م لسنة  8معدلة بموجب المادة :  30المادة  (6)
  ). تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2002من ق م لسنة  200لغاة بموجب المادة و م,  1997من ق م لسنة  8معدلة بموجب المادة :  31المادة  (7)
  ..2015لسنة . م.من ق 6و ملغاة بموجب المادة  2003من ق م لسنة  6و  2001من ق م لسنة  6معدلة بموجب المادتین :  32المادة  (8)
  .2018م لسنة .من ف 2و  2001 لسنة  من ق م 10 تینمعدلة بموجب الماد:  33المادة  (9)

  . 1997من ق م لسنة  6ملغاة بموجب المادة :  34المادة  (10)
  . 1998من ق م لسنة  5ملغاة بموجب المادة : مكرر  34المادة  (11)
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  :  الفالحیة   اإلیرادات   تعریف  - )أ 
 .المواشي   وتربیة   الفالحیة   األنشطة   من   المحققة   اإلیرادات   فالحیة،   إیرادات   تعتبر  : 35   المادة

  في   الفطریات   واستغالل   واألرانب   البحر،   وبلح   والمحار،   والنحل   الدواجن،   تربیة   أنشطة   عن   الناتجة   األرباح   فالحیة   إیرادات   كذلك   وتشكل
  . األرض   باطن   داخل   السرادیب 

   : إذا   إال   فالحیة   إیرادات   واألرانب   الدواجن   تربیة   أنشطة   تعتبر   أن   یمكن   ال   نھأ   غیر
  ؛تھمزرع   في   مزارع   طرف   من   ممارسة   كانت  -  
   . صناعیا   طابعا   تكتسي   ال   وكانت  -  

  . 5- 12   المادة   ألحكام   واألرانب   الدواجن   تربیة   أنشطة مداخیل   تخضع   الشرطین،   ھذین   إستیفاء   عدم   حالة   وفي
  . یحدد، عند االقتضاء، عن طریق التنظیم، النشاط ذي الطابع الصناعيو 

  . والتُّمور   الجافة   والبقول   الحبوب   زراعة   عن   الناتجة   اإلیرادات   ،اإلجمالي الدخل  على  ضریبةال  من   تعفى  :  36   المادة 
سنوات، اإلیرادات الناتجة عن األنشطة الفالحیة وأنشطة تربیة ) 10(لمدة عشرة  اإلجمالي تعفى من الضریبة على الدخل إضافة إلى ذلك،

من  على التوالي،،وذلك إبتداء عن طریق التنظیمالتي سیتم تحدیدھا  ق الجبلیةالحیوانات الممارسة في األراضي المستصلحة حدیثا وفي المناط
  .تاریخ منحھا وتاریخ بدء نشاطھا

  المتعلقة  بالحلیب  النشاطات  في  المحققة  المداخیل ، جمالياإل  الدخل  على  الضریبة  بعنوان دائم،   إعفاء  من  تستفید  كما
 (1) . حالتھ  على  لالستھالك  الموجھ  الطبیعي

  : الفالحیة   اإلیرادات   تحدید  - ) ب
 (2)  ملغاة :   37   المادة
 )2( .ملغاة :   38   المادة
 )2(.  ملغاة :   39   المادة
 )2(. ملغاة :   40   المادة
 )2( .ملغاة :   41   المادة

  :  المبنیة   وغیر   المبنیة   األمالك   إیجار   عن   الناتجة   العقاریة   المداخیل  -   ابعار
  : العقاریة   الریوع   تعریف  - ) أ
تدرج المداخیل الناتجة عن إیجار العقارات المبنیة أو أجزاء منھا، وكذا إیجار كل المحالت التجاریة أو الصناعیة غیر ) 1 :42المادة   

تجة المجھزة بعتادھا، إذا لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أو مستثمرة فالحیة أو مھنة غیر تجاریة وكذا تلك النا
   . العقاریة   المداخیل   صنف   في   اإلجمالي،   الدخل   على   الضریبة   تحدید   في   كأساس   المعتمد   اإلجمالي   الدخل   تحدید   في    ةعن عقد العاری

  عن    المقررة    المقاییس   حسب   أو   المحلیة   السوق   إلى   إستنادا   المحددة   اإلیجاریة   القیمة   من   العاریة   عقد   في   المعتمد   الضریبي   األساس   یتكون
 .التنظیم   طریق 

  . الفالحیة   األراضي   فیھا   بما   أنواعھا   بمختلف   المبنیة   غیر   أمالك   إیجار   عن   الناتجة   اإلیرادات   العقاریة   الریوع   صنف   في   كذلك   تدرج )  2
  :اإلیجار المدني ألمالك عقاریة ذات استعمال سكني، للضریبة على الدخل اإلجمالي بنسبة تخضع المداخیل المتأتیة من) 3
، محررة  من الضریبة،  وتحسب ھذه النسبة  من مبلغ اإلیجار اإلجمالي بالنسبة للمداخیل المتأتیة من إیجار  السكنات ذات % 7 -  

  االستعمال الجماعي؛
لنسبة من مبلغ اإلیجار اإلجمالي،بالنسبة للمداخیل المتأتیة من إیجار  السكنات ذات االستعمال محررة من الضریبة، وتحسب ھذه ا ،٪ 10- 

  ؛الفردي
  االستعمال   ذات   المحالت وتحسب ھذه النسبة من مبلغ اإلیجار اإلجمالي،بالنسبة للمداخیل المتأتیة من إیجار     الضریبة   من   محررة  ،15%  - 
 (3) .كما یطبق ھذا المعدل على العقود المبرمة مع شركات.  يالمھن   أو   التجاري 

یوما إبتداء من تاریخ تحصیل )  30(یؤدى مبلغ الضریبة المستحق لدى قباضة الضرائب المتواجدة في مكان العقار في أجل أقصاه  ثالثون 
  .االیجار

ویطبق ھذا الحكم حتى إذا لم یسدد . تستحق الضریبة على االیجار في أول یوم من كل شھر، في حالة عدم ذكر األجل المتفق علیھ في العقد
  .المستغل أو شاغل األمكنة اإلیجار

  .بتداء من تاریخ تحصیلھایوما ا) 30(مع مراعاة األحكام السابقة، تستحق الضریبة على عملیات اإلیجار المحصلة مسبقا في أجل ثالثین 
في حالة الفسخ المسبق للعقد، یمكن للمؤجر أن یطلب إسترداد الضریبة المتصلة بالمرحلة المتبقیة في السریان شریطة تبریر استرجاع 

  .المستأجر لمبلغ اإلیجار المحصل للمرحلة غیر المنتھیة
  :یلي  ریوع العقاریة كمایوزع حاصل الضریبة على الدخل اإلجمالي صنف ال :مكرر 42المادة 

  ؛لفائدة میزانیة الدولة%  50 - 
   (4).لفائدة البلدیات% 50 - 

  : للضریبة   الخاضع   الدخل   تحدید  -  ب
  (5). ملغاة :   43   المادة

  : اإللتـزامات  -   ج

                       
    . 2011م لسنة .من ق 6و  1999من ق م لسنة   6  1992لسنة . ت.م..من ق 8معدلة بموجب المواد :  36المادة  (1)
  ). تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة :  41إلى  37المواد من  (2)
  . 2017لسنة . م.من ق 5و 2012م لسنة .من ق 3 و 2005م لسنة .من ق 3 و 2003من ق م لسنة   7و   2002من ق م لسنة  2معدلة بموجب المواد  :  42المادة  (3)
  2008.لسنة . ت.م.من ق 2محدثة بموجب المادة : مكرر 42المادة  (4)
   .2003لسنة . م.من ق 8وملغاة بموجب المادة  2002لسنة . م.من ق 2، و  1998من ق م لسنة  7، و 1997لسنة . م.من ق 10و, 1995لسنة . م. من ق 5معدلة بموجب المواد :  43المادة  (5)



15 

مطالبون بإكتتاب وإرسال إلى مفتش الضرائب  42إن المكلفین بالضریبة الذین یتحصلون على مداخیل عقاریة بمفھوم المادة :  44المادة  
  (1).تسلم اإلستمارة من طرف اإلدارة. لمكان تواجد العقار المبني أو غیر المبني المؤجر قبل الفاتح فبرایر من كل سنة تصریحا خاصا

  : المنقولة   األموال   سورؤ   ریوع  -   خامسا
  : لھا   المماثلة   واإلیرادات   الشركة   حصص   أو   األسھم   ریوع  - ) أ

   : توزعھا   التي   اإلیرادات   في   لھا   المماثلة   واإلیرادات   الشركة   وحصص   األسھم   ریوع   تتمثل  :  45   المادة 

  ؛ التجاري   القانون   بمفھوم    األسھم   شركات  -  
 ؛ المحدودة ذات المسؤولة   الشركات  -  
 ؛ أسھم   شركة   شكل   المتخذة   المدنیة   الشركة  -  
   . األموال   رؤوس   لشركات   الجبائي   النظام   اختارت   التي   بالمساھمة   وشركات   األشخاص   شركات  -  

  :  الموزعة   المداخیل   تعریف  -1 

   : الخصوص   وجھ   على   ،موزعة   مداخیل   تعتبر  :  46   المادة 

  ؛المال   رأس   في   أو   اإلحتیاطات   في   تدرج   ال   التي   اإلیرادات   أو   األرباح  -  ) 1

 ؛األرباح   من   المقتطعة   وغیر   الشركة   حصص   حاملي   أو   األسھم   حاملي   أو   الشركاء   تصرف   تحت   الموضوعة   القیم   أو   المبالغ  -  ) 2
 ؛ المستثمرة   األموال   إیرادات  -  ) 3
 ؛شركة   أو   شخص   بواسطة   أو  مباشرة   إما   الشركاء   تصرف    تحت   الموضوعة   التسبیقات   أو   القروض  -  ) 4
  ؛ عنھا   المعلن   غیر   والتوزیعات   واإلمتیازات   المكافآت  -  ) 5
  ؛ فیھ   مبالغا   مبلغھا   یعتبر   التي   أو   خدمة   ألداء   أو   المعوضة   غیر   المدراء   أو   للشركاء   المدفوعة   المكافآت  -  ) 6
 ؛وظیفتھم   عن   كمكافأة   الشركات   لمدراء   الممنوح   الربح   من   المئویة   والنسب   الشركة   إدارة   مجلس   أتعاب  -  ) 7
. األرباح المحولة إلى شركة أجنبیة غیر مقیمة من قبل شركاتھا الفرعیة المقیمة في الجزائر أو كل منشأة مھنیة أخرى بالمفھوم الجبائي   -  ) 8

(2)  

    (3). ملغاة :   47   المادة

  للشركاء   مدفوعة   واحتیاطاتھ   أرباحھ   تعتبر   الشركات،   أرباح   على   المطبقة   للضریبة   إعتباري   شخص   خضوع   یتوقف   عندما :   48   المادة
  . فیھا   حقوقھم   مع   تناسبیا 

  : موزعة   مداخیل   تعتبر   ال :   49   المادة
غیر أن التوزیع ال یكتسي . الغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو حاملي األسھم  طابعا تسدیدیا لمساھماتھم أو لعالوات اإلصدارالمب )1

 .ھذا الطابع، إال إذا سبق توزیع كل األرباح واإلحتیاطات ما عدا اإلحتیاط القانوني
  : مساھمات   تعتبر   ال   الحكم،   ھذا   ولتطبیق

  ؛المال   رأس   في   المدرجة   اإلحتیاطات  - 
 . شركتین   إندماج   بمناسبة )  اإلندماج   مكافآت (  اإلحتیاطات   أو   المال   رأس   في   المدرجة   المبالغ  -  

  : عندما   شركة   تصفیة    نتیجة   الموزعة   المبالغ   ) 2

  ؛للمساھمات   تسدیدا   تمثل  - 
 . الشركة   حیاة   خالل   الدخل   ضریبة   علیھا   فرضت   قیم   أو   مبالغ   على   تتم  -  

  . لالحتیاطات   إدماج   المال   رأس   في   رباحلأل   المباشر   اإلدماج   یعتبر :   50   المادة

، من قبل الشركة الجدیدة إلى أعضاء مجانا حصص من الشركة وأسھم أ منح عتبریفي حالة إندماج شركتین أو أكثر، ال  )1 :51 المادة 
مسؤولیة  ذات اتأسھم أو شرك اتاج، شكل شركدمإذا كان للشركات التي ساھمت فى عملیة اإل توزیعا للریوع المنقولة ،الشركة المساھمة

 .محدودة

  : حالة   في   أعاله   األول   المقطع   أحكام   تطبق  ) 2

  ؛ الشركة   أصول   في   جزئیة   مساھمة )أ
  . أكثر   أو   شركتین   أصول   يف   ومتزامنة   كلیة   مساھمة  )ب

  : الموزعة   المداخیل   تقدیر  -  2

  تطابق   أن   بیج  . منھم   كل   دخل   تقدیر   أجل   من   المستفیدین   بین   موزعة   المدفوعة   المداخیل   كتلة   تعتبر   الضریبة،   فرض   فترة   لكل :  52   المادة 
  . بھا   المصرح   الفردیة   المداخیل   مجموع   ھذه،   المداخیل   كتلة 

  :  اإللتـزامـات  -  3
 30 یوم األكثر علىأن یكتتبوا  51إلى 45علیھا في المواد من  یتعین على األشخاص المستفیدین من اإلیرادات المنصوص:  53المادة 

                       
  .1999لسنة . م.من ق 7و معاد إحداثھا بموجب المادة  1996لسنة . م.من ق 9جب المادة ملغاة بمو: 44المادة  (1)
  .2012م لسنة .من ق 4و  2009لسنة  . م.من ق 6معدلة بموجب المادتین   :46المادة  (2)
  ). بائیة تنقل ھذه االحكام إلى قانون اإلجراءات الج(  2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة : 47المادة  (3)
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 .تصریحا خاصا یرسلوه إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضریبة علیھمریل من كل سنة، بأ
 (1) .یلیھ مفتوح  یوم أول إلى االستحقاق أجل قانونیة یمدد  عطلة یوم التصریح إیداع أجل ینتھي عندما

   :  المصدر   من اإلجمالي   الدخل على  ضریبةال  إقتطاع  -  4

  من   104   المادة   بموجب   معدلھ   یحدد   المصدر،   من   إقتطاع   تطبیق   48   إلى   45   من   المواد   في   ذكورةال   اإلیرادات   عن   یترتب :   54  المادة
  . المماثلة   والرسوم   المباشرة   الضرائب   قانون 
  غیر   المعنویین   أو   الطبعیین   األشخاص   لصالح   الموزعة   االرباح   السابق،   المقطع   في   علیھ   المنصوص   المصدر   من   اإلقتطاع   إلى   كذلك   وتخضع   
  (2).الجزائر   في   المقیمین 

   :  والكفاالت   والودائع   الدیون   إیرادات  -  ب

  :  للضریبة   الخاضعة   اإلیرادات   تعریف  -  1

  :  األخرى   الحواصل   وكافة   لالدخ   من   المستحقة   والمبالغ   الفوائد   والكفاالت،   والودائع   الدیون   من   كمداخیل   عدت :   55   المادة

  كل   باستثناء   للتداول   القابلة   رىاألخ   القرض   وسندات   العامة   والسندات   باألسھم   الممثلة   الدیون   وكذا   والعادیة   منھا   الممتازة   یةھنرلا   الدیون  )1 
  ؛للقرض   القانوني    الطابع   تكتسى   ال   تجاریة   عملیة 

  ؛الودیعة   تخصیص   كان   ومھما   المودع   كان   مھما   محدد،   ألجل   أو   الطلب   تحت   المالیة   لودائعا) 2
  نقدا؛   الكفاالت   ) 3

 ؛الجاریة   الحسابات   ) 4
  . الصندوق   سندات   ) 5

  :  اإلعـفــاءات  -  2

   (3). ملغاة :   56   المادة
   :  للضریبة   المنشىء   الحدث  -  3

  . ما   لحساب   الدائن   أو   المدین   الجانب   في   تسجیلھا   أو   بھا   تتم   التي   الطریقة   كانت   مھما   الفوائد   دفع   بمجرد   الضریبة   تستحق :   57   المادة
  . الفوائد   دفع   تاریخ   إلى   للضریبة   المنشىء   الحدث   یؤجل   تجاري،   محل   بیع   ثمن   عن   الناتجة   الفوائد   رسملة   حالة   في
   : للضریبة   الخاضع   الدخل   تحدید  -  4

  عن   الناتجة   للفوائد   اإلجمالي،   المبلغ   من )  دج   50.000 (  دینار   ألف  خمسین   قدره   تخفیض   بتطبیق   للضریبة   الخاضع   الدخل   یحدد :   58   المادة
 (4) . لالشخاص   االدخار   حسابات   أو   دفاتر   في   المقیدة   المبالغ 

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

   :  الفوائد   من   المستفیدین   التزامات  -  5

في حساب دائن أو مدین خارج  ،بالنسبة لھم یتم الدفع أو التسجیل ائد، المقیمین في الجزائر والذینیتعین على المستفیدین من فو - )1:  59   المادة
 ؛ریل من كل سنة، تصریحا خاصا یرسل إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضریبةبأ 30 یوم  األكثر  علىالجزائر، أن یكتتبوا 

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

  مكتوب   یانب   وجود   دون   الجزائر   في   دفعھا   یتم   عندما   الفوائد   ھذه   من   المستفیدین   على   السابقة،   الفقرة   في   علیھ   المنصوص   اإللتزام   یسري  -  ) 2
  .یثبتھا 

  : المصدر   من   اإلجمالي   الدخل   علىیبةالضر  إقتطاع  -  6

الجانب الدائن أو المدین لحساب ما، عندما یتم بالجزائر، تطبیق إقتطاع أو تسجیلھا في  55یترتب على دفع فوائد، بمفھوم المادة :  60  المادة  
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 104من المصدر من طرف المدین یحدد معدلھ بموجب المادة 

  

  المؤسسة المكلفة بمتابعة ملكیة السندات والقیم، تسبیقا یحسب  نھ یتعین على البائع ان یدفع لدىإفیما یتعلق بالتفویضات ذات الفائدة المقتطعة، ف

  

  

  

                       
  .  2011م لسنة .من ق7معدلة بموجب المادة :  53المادة  (1)
 .2006لسنة . م.من ق 3و  2004م لسنة .من ق 9معدلة بموجب المادتین :  54المادة  (2)
  .  1995م لسنة .من ق 9ملغاة بموجب المادة :  56المادة  (3)
  .2005م لسنة .من ق 4و  2003م لسنة .من ق 9، 1997م لسنة .من ق 8 ،1995م لسنة .من ق 7معدلة بموجب المواد :  58المادة  (4)
  .2011م لسنة .من ق 8معدلة بموجب المادة : 59المادة  (5)
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  في   التسبیق   أو   اإلقتطاع   ھذا   دفع   كیفیات   تحدد .ةالسابق لفقرةامن الفرق بین سعر البیع وسعر الشراء بنسبة االقتطاع من المصدر المذكور في 
    (1).المماثلة   والرسوم   المباشرة   الضرائب   قانون   من   127   إلى   123   من   المواد 

   :  مایلي   متمیزة،   أعمدة   في   فیھ،   یقید   خاصا   سجال   مسك  وكذا كل المدینین بالفوائد  القرض   شركات   أو   البنوك   أصحاب   على   یتعین :   61   المادة 

 ؛ تسجیلھ   رقم   أو   الحساب   رقم   االقتضاء   وعند   للضریبة   خاضعة   فائدة   ذي   حساب   كل   صاحب   إسم  ) 1
  ؛لالقتطاع   الخاضعة   الفوائد   مبلغ  ) 2
   . الحساب   في   تسجیلھا   تاریخ   ) 3

  . الفوائد   لھذه   المطابق   االقتطاع   بدفع   القرض   مؤسسة   أو   المصرفي   ویلتزم   متمیزة،   أعمدة   في   ةنالمدیالفوائد  و   ةنالدائ   الفوائد   تسجل
  :  اإلسترجاع  -   التقادم  -   7

  (2) .ملغاة :  62   المادة
  )2(.ملغاة :  63   المادة

 : الغیـر   التـزامـات  -  8
  . األطراف   على   127   إلى   123 و   57   المواد   أحكام   تالوة   التزام،   عقد   یتسلمون   الذین   الموثقین   على   یتعین :   64   المادة
  (3). دج   1.000   مبلغھا   مالیة   غرامة   طائلة   تحت   القراءة،   ھذه   إلى   صریحة   إشارة   العقد   یتضمن   أن   ویجب
  ؛ الثمن   ھذا   فوائد   على   الدخل   ضریبة   دفع   أثبتھ   إذا   إال   تجاري   محل   بیع   ثمن   ضمانل   المتخذ   االمتیاز   شطب   یجوز   ال   ) 1 :   65   المادة

  الضریبة   فعد   ثبت   إذا   إال   لفوائد   المنتجة   الدیون   لضمان   المتخذة   الكفاالت   أو   الرھون   أو  األخرى  االمتیازات   كل تسجیالت   شطب   یجوز   ال  ) 2
  . الفوائد   على 
  : العمریة   والریوع   والمنح   واألجور   المرتبات  -   سادسا 
  :  للضریبة   الخاضعة   المداخیل   تحدید  -   أ

  القرار   أساسا   المعتمد   اإلجمالي   الدخل   تكوین   في  العمریة   والریوع   والمنح   واألجور   واألتعاب   والتعویضات   المرتبات   تدرج :   66   المادة
  .اإلجمالي  الدخل على   ضریبةال 

   :  الضریبة   لتأسیس   أجوراً    تعتبر :   67   المادة 
محدودة والشركاء في شركات األشخاص والشركات المدنیة المھنیة   مسؤولیة   ذات   لشركات   والمسیرین  الشركاء   إلى   المدفوعة   المداخیل ) 1

 (4)وأعضاء شركات المساھمة؛ 
 ، وھذا مقابل عملھم؛ الغیر   لحساب   فردیة   بصفة   بیوتھم   في   یعملون   أشخاص   قبل   من   المقبوضة   المبالغ )  2
 مصاریفھم؛   لقاء  الشركات،   لمدیري   المدفوعة  الجزافیة   والتخصیصات   والتسدیدات   التعویضات ) 3
  المستخدمین؛   قبل   من   اعتیادیة   بصفة   شھریة،   غیر   لفترات   تمنح   التي   غیرھا   أو   والمكافآت   المردودیة   عالوات )  4
  مساعدین   كأساتذة   أو   أو المراقبة   البحث   أو   التدریس   نشاط   كأجراء   األساسي   نشاطھم   إلى   إضافة   یمارسون،   ألشخاص   المسددة   المبالغ )  5 
  .فكري   طابع   ذي   ظرفي   نشاط   كل   عن   الناتجة   المكافآت   وكذلك   مؤقتة،   بصفة 

  :  الضریبة   من   یعفى :   68   المادة
 ؛ دولي   اتفاق   في   علیھا   منصوص   مقابل،   بدون   مساعدة   إطار   في   الجزائر   في   یعملون   الذین   أجنبیة   جنسیة   من   األشخاص  ) أ

  من   مكرر   196   المادة   بمقتضى   الجمركي   نظامھا   ءىأنش   التي   ،للتموین   المركزیة   المخازن   في   یعملون   الذین   أجنبیة   جنسیة   من   األشخاص  )ب
 ؛الجمارك   قانون 

 ؛ التنظیم   طریق   عن   المحددة   للشروط   وفقا   الشباب،   تشغیل   إلى   الرامیة   البرامج   إطار   في   المدفوعة   األخرى   والمكافآت   األجور  )ج
 20.000 (  جزائري   دینار   عشرین ألف   عن   معاشاتھم   أو   رھـموأج   قـلت   الذین   الصم البكمأو   بصریا   أو   عقلیا   أو   حركیا   المعوقون   العمال  )د
   (5)؛ھذا المبلغ  عن في النظام العام معاشاتھم      تقـل   الذین العمال المتقاعدون و كذا  اشھری )  دج 

  ؛المھمة   أو   التنقل   لمصاریف   المرصودة   ضاتالتعوی  )ھ
  ؛الجغرافیة   المنطقة   عن   التعویضات  ) و 
  ؛ األمومة   ومنحة   العائلیة   والمنح   الوحید   األجر :  مثل   اإلجتماعي   التشریع   علیھا   ینص   التي   العائلي   الطابع   ذات   المنح  ) ز 
  ؛حقوقھم   لذوي   أو   العمل   حوادث   لضحایا   المدفوعة   العمریة   والریوع   والمنح   المؤقتة   یضاتالتعو  )ح 
  قوانینلل   تطبیقا   العمومیة   والمؤسسات   المحلیة   والجماعات   الدولة   قبل   من   كان   شكل   أي   على   المدفوعة   والمنح   والتعویضات   البطالة   منح  ) ط 
  ؛ والتأمین   بالمساعدة   الخاصة   والمراسیم 
  عجز   للضحیة،   بالنسبة   عنھ   نتج   جسماني   ضرر   تعویض   أجل   من   قضائي   حكم   بمقتضى   الضرر   عن   كتعویضات   المدفوعة   العمریة   الریوع  )ي 
  ؛للحیاة   العادیة   باألفعال   للقیام   رالغی   مساعدة   إلى   اللجوء   ألزمھ   كلي   دائم 

 ؛الوطنیة   التحریر   حرب   وقائع   جراء   من   واألصول   واألرامل   المجاھدین   معاشات   ) ك
 ؛ قضائي   حكم   إثر   على   لزامیةإ   بصفة   المدفوعة   المعاشات  )ل
   . ریحسالت   تعویضة )  م

  : للضریبة   الخاضع   الدخل   تحدید  -   ب

                       
  . 2003م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المادة :  60المادة  (1)
  ). لى قانون اإلجراءات الجبائیةتنقل ھذه االحكام إ( 2002م لسنة .من ق 200تان بموجب المادة یملغ: 63و  62المادتان  (2)
  .2014لسنة . م.من ق 3معدلة بموجب المادة :  64لمادة ا (3)
 . 2015لسنة . م.من ق 9و 2001م لسنة .من ق 7معدلة بموجب المادتین :  67المادة  (4)
  .2008ت لسنة .م.من ق 3و  2005ة م لسن.من ق 6و  1998م لسنة .من ق 8و  1990م لسنة .من ق 8معدلة بموجب المواد :   68المادة  (5)
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المرتبات والتعویضات  ، یؤخذ في الحسبان مبلغاإلجمالي الدخلعلى  ضریبةاللواجب إعتماده إلقرار أساس لتحدید الدخل ا:  69 المادة 
  .واألتعاب واألجور والمعاشات والریوع العمریة المدفوعة إلى المستفیدین وكذا االمتیازات العینیة الممنوحة لھم

  :  الخدمات   مقابل   السعر   في   والزیادة   كرامیاتاإل   یخص   فیما :   70   المادة
  . المكان   لعادات   تبعا   عامة   بصفة   مقبوال   یكون   بمعدل   جزافیا   مبلغھا   یقدر   المستخدم،   وساطة   دون   من للمستخدمین  مباشرة   دفعت   إذا  -  

  .1- 75  المادة في   مبین   ھو  كما   باإلقتطاع   المستخدم   یقوم   ثابت   أجر  إلى   أضیفت   وإذا -  

بأنفسھم الضریبة الخاصة بالمبالغ التي  اوإذا كانت تشكل األجر الوحید للمستخدمین باستثناء أي أجر ثابت، فإنھ ینبغي على ھؤالء أن یحسبو - 
 .ه الضریبة ضمن الشروط واآلجال المحددة بخصوص اإلقتطاعات التي یقوم بھا المستخدمون أو المدینوندفعت لھم، وأن یدفعوا مبلغ ھذ

المسكن واأللبسة والتدفئة واإلنارة التي تقدر من طرف المستخدم، حسب القیمة الحقیقیة ویقصد باالمتیازات العینیة، التغذیة :  71المادة 
   .یوما، أو بكل یوم أو بكل ساعة، حسب الحالة) 15(ر أو بكل شھر أو بكل خمسة عشر للعناصرالمقدمة والخاصة بكل ثالثة أشھ

  (*) . ثباتاتاإل   وجود   عدم   حالة   في   وجبة   كل   عن   دج   50   بمبلغ    للتغذیة، ھا داماعت  الواجب   القیمة   تحدید   یمكن   أنھ   كما 

  العاملون   امنھ   یستفید التي   سواھما،   دون   والمسكن   التغذیة   في   المتمثلة   العینیة   االمتیازات   تدخل   ال   أعاله،   71   المادة   ألحكام   خالفا :   72   المادة
  . الدخل   على   الضریبة   أساس   ضمن   ترقیتھا   الواجب   المناطق   في 

  . التنظیم   طریق   عن   ترقیتھا   اجبالو   المناطق   تحدد

   :  الممنوحة   العینیة   واإلمتیازات   المدفوعة   للمبالغ   اإلجمالي   المبلغ   من   یلي   ما   بخصم   للضریبة   الخاضع   الدخل   مبلغ   یحدد :   73   المادة 

 ؛ التقاعد   منح   أو   معاشات   لتشكیل   المستخدم   یقتطعھا   التي   المبالغ  ) 1
   . اإلجتماعیة   التأمینات   في   العمالیة   المساھمة  ) 2

  :  الضریبة   تحصیل   طریقة  -   ج

  ؛مدفوع   مبلغ   كل   من   اإلقتطاع   طریق   عن   الضریبة   تحصل   ،66   المادة   ألحكام   خالفا   ) 1  :  74   المادة

الجزائر، مرتبات أو تعویضات بیوجد مقرھم الجبائي ال ، أو معنویین یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یقبضون من أشخاص طبیعیین )2
بأنفسھم الضریبة المطابقة للمبالغ  أو أتعاب أو أجور أو إكرامیات أو معاشات أو ریوع عمریة، بما فیھا مبلغ اإلمتیازات العینیة، أن یحسبوا

  والمدینون   المستخدمون   بھا   یقوم   التي   اإلقتطاعات   بخصوص   المحددة   واآلجال   للشروط   وفقا   الضریبة   ھذه   مبلغ   یدفعوا   وأن   المدفوعة لھم
 ؛بالراتب 

 . 130   إلى   128   من   المواد   في   علیھا   المنصوص   للشروط   وفقا   المصدر   من   الدخل   ضریبة   اقتطاع   یتم ) 3

  :  بالراتب   والمدینین   المستخدمین   التزامات  -  د
وأجور ومعاشات وتعویضات وأتعاب وریوع عمریة،  مرتبات راتب یقیم بالجزائر ویدفعیتعین على كل مستخدم أو مدین بال - )1: 75المادة 

 ؛130إلى  128وفقا للشروط المنصوص علیھا في المواد من  أن یقوم باقتطاع،
یجب على المستخدمین والمدینین بالراتب أن یسجلوا لكل مستفید وعن كل دفع مدفوع خاضع للضریبة أم ال، على السند أو البطاقة أو أیة  )2

  :في سجل خاص، مایلي  ،ن تعذر ذلكإوثیقة مخصصة لتسجیل دفع األجور أو 

  ؛ بھ   المتعلقة   والفترة   العینیة   اإلمتیازات  ذلك في    بما الدفع،    ھذا   ومبلغ   ونوع   تاریخ  -  
 ؛تممةمال   لالقتطاعات   المتمیز   المبلغ  -  
  . الدفع   من   المستفید   كفالة   في   بھم   المصرح   األشخاص   عدد  -  

  . االقتطاعات   فیھا   تمت   التي   للسنة   الموالیة   الرابعة   السنة   إنقضاء   یةغا   إلى   الوثائق   بھذه   اإلحتفاظ   ویجب
 . 314   المادة   في   علیھا   المنصوص   بالعقوبات   الجبائیة   دارةاإل   أعوان   إلى   الوثائق   ھذه   تقدیم   رفض   على   یعاقب

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

  ." ءشي   ال  :- واألجور   المرتبات  -  اإلجمالي 

باري، یدفع مرتبات أو أجورا أو تعویضات أو أتعابا أو معاشات أو ریوعا عمریة أن یقدم لمفتش تیجب على كل شخص طبیعي أو اع )3
ریل من بأ 30على  األكثر  یوم  خالل السنة السابقة،  الدفع الضرائب المباشرة لمكان وجود مسكنھ أو مقر مؤسستھ أو المكتب الذي أجرى

   :  التالیة   البیانات   المستفیدین،   من   واحد   لكل   یتضمن بالنسبة معلوماتي  حامل  على  فیھا  بما  جدوالكل سنة 

 ؛ والعنوان   والعمل   واللقب   اإلسم  -  
 ؛ العائلیة   الحالة -  

بالتقاعد والمبلغ الصافي بعد خصم ھذه اإلشتراكات المبلغ اإلجمالي قبل خصم االشتراكات في التأمینات اإلجتماعیة واإلقتطاعات الخاصة  - 
 ؛واإلقتطاعات، للمرتبات واألجور والمعاشات المدفوعة خالل السنة المالیة المعتبرة

                       
  . 1999م لسنة .من ق 8معدلة بموجب المادة :  71المادة   (*)
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 ؛ المدفوعة   واألجور   المرتبات   على   الدخل   ضریبة   أجل   من   تتم   التى   اإلقتطاعات   مبالغ  -  
   . واحدة   سنة   عن   الفترة   ھذه   تقل   عندما   المدفوعات   لیھاع   تطبق   التي   الفترة  -  

 (1).عندما  ینتھي  أجل  إیداع  التصریح  یوم  عطلة  قانونیة یمدد  أجل  االستحقاق  إلى  أول  یوم  مفتوح  یلیھ

الثالث أعاله،  مقطعلقدم الجدول المشار إلیھ في افي حالة بیع أو توقف المؤسسة كلیا أو جزئیا أو التوقف عن ممارسة المھنة، یجب أن ی )4
من ھذا  132أیام یحدد كما ھو مبین في المادة ) 10(فیما یخص المرتبات المدفوعة خالل سنة البیع أو التوقف، خالل أجل مدتھ عشرة 

 . القانون

  . بعد   تقدیمھ   یتم   لم   إذا   السابقة   السنة   خالل   المدفوعة   بالمكافآت   الخاص   للجدول بالنسبة   كذلك   واألمر 
  . فعلیا   التوقف   أو   البیع   فیھ   یصبح   الذي    الیوم   من   إعتبارا   أیام ) 10(  العشرة   أجل   یسري   نشاطھا،   ووقف   مزرعة   ببیع   األمر   یتعلق   وعندما

جور والمعاشات والریوع العمریة التي دفعھا  المتوفي أثناء السنة التصریح بالمرتبات واأل في حالة وفاة المستخدم أو المدین بالراتب فإن )5
  ینایر   31ال یمكن بأي حال من األحوال أن یمتد ھذا األجل إلى ما بعد . الورثة خالل الستة أشھر التالیة للوفاة یكتتبھالتي توفي فیھا، یجب أن 

  . التالیة   السنة   من 

  بالضریبة   المكلفین   علىكذا و   عمریة   ریوعا   أم   معاشات   یدفع   اعتباري   أو   طبیعي   شخص   كل   على   أعاله   75   المادة   أحكام   تطبق :  76   المادة
   . 74   المادة   في   الیھم   المشار 

  (2) .وغ���املب�يةاملب�ية� العقارات عن بمقابل التنازل  عن الناتجة القيمة فوائض :سا�عا

  :مجال�التطبيق  . أ

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

  .مبنیة

  :أنھ ال تدخل في مكونات األساس الخاضع للضریبةغیر 

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

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

  .لى غیر األقاربإلتطبیق ھذه المادة، تعد تنازالت بمقابل، الھبات المقدمة لألقارب ما بعد الدرجة الثانیة و

 :تحدید فائض القیمة الخاضع للضریبة  . ب

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

 سعر التنازل عن الملك؛ 

 ئھ من طرف المتنازلو سعر اإلقتناء أو قیمة إنشا. 

وذلك في  ویمكن لإلدارة، زیادة على ذلك، أن تعید تقویم العقارات أو أجزاء العقارات المبنیة أو غیر المبنیة طبقا لقیمتھا التجاریة الحقیقیة 
  .من قانون اإلجراءات الجبائیة 19المادة  أحكام إطار احترام اإلجراء التناقضي المنصوص علیھ في

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

  

  

  :وجوب تحصیل و دفع المبالغ الخاضعة للضریبة. ج

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

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

                       
  2011م لسنة .من ق 9معدلة بموجب المادة :  75المادة  (1)
لسنة . م.من ق 3معاد إحداثھا وتعدیلھا بموجب المادة  2009م لسنة .من ق 8ملغاة مواده بموجب المادة ):80إلى  77المواد من (المبنیة وغیر المبنیة  العقارات عن بمقابل التنازل عن الناتجة القیمة فوائض: العنوان سابعا (2)

2017   
  .2018م لسنة .من ق 3معدلة بموجب المادة :  78المادة  (3)
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یتم التسدید  لدى صندوق قابض الضرائب، مكان تواجد الملك المتنازل عنھ، من خالل مطبوعة تسلمھا اإلدارة الجبائیة أو یتم تحمیلھا من 
  .الموقع االلكتروني

  (1).ملغاة: مكرر 80 المادة

  : الدخل   أصناف   مختلف   بین   المشتركة   األحكام  -   ثامنا
  : حر   أو   فالحي   أو   حرفي   أو   تجاري   نشاط   نطاق   في   المحققة   القیمة   فوائض  -)  أ
تسري على األشخاص الطبیعیین أیضا األحكام المتعلقة بشروط إعفاء أو فرض الضریبة على فوائض القیمة الناتجة عن :  81 لمادةا 

  (2).  التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر األصول في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فالحي أو اثناء ممارسة نشاط مھني

  : اإلجمالي   الدخل   على   الضریبة   خصم   عدم  - ) ب
  الدخل   على   الضریبة   تكون   الفرعي،   القسم   ھذا   من   77   إلى   11   من   المواد   في   علیھا   المنصوص   الصافیة   اإلیرادات   لتحدید :   82   المادة

  . للخصم   قابلة   غیراإلجمالي  
  : لتجاروا   والحرفیین   المنتجین   التزامات  - ) ج

دوات، المنتوجات أو المحاصیل التي تتجاوز قیمتھا ألا یلزم كل منتج أو حرفي أو تاجر بمسك سجل یقید فیھ إجباریا مبیعات:  83المادة 
 .دج 50.000بالوحدة أو بالحصة من األدوات أو المنتوجات التي ھي من نفس الصنف أو بالمحصول 

  . الحقیقي   الربح   لنظام   الخاضعین   بالضریبة   المكلفین   یعني   ال   أعاله،   یھإل  المشار   السجل   مسك   لزامیةإ  إن
  .الجبائیة   اإلدارة   عن   یصدر   طلب   أي   عند   المباشرة   الضرائب   مفتشیة   رئیس   قبل   من   والموقع   المرقم   أعاله   إلیھ   المشار   السجل   یقدم   أن   ویجب

 : مختلفة   أصناف   من   مھنیة   مداخیل   على   المتوفرون   بالضریبة   المكلفون -  ) د
  (3). ملغاة :   84   المادة

 الثالث  الفرعي   القسم
  اإلجمالي   الدخل

  :  للضریبة   الخاضع   الدخل :   أوال
. السنوي الذي یتوفر علیھ كل مكلف بالضریبة حسب المبلغ اإلجمالي للدخل الصافي اإلجمالي الدخلعلى ضریبة الأساس  قرری:  85المادة 

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

  (4)؛ ملغى  - ) 1
 ؛ بالضریبة   المكلف   عاتق   على   ھي   والتي   بنائھا   أو   مساكن   لشراء   المقترضة   وتلك   مھنیة   ألغراض   المقترضة   والدیون   القروض   فوائد  - ) 2
  ؛ شخصیة   بصفة   بالضریبة   المكلف   یدفعھا   التي   اإلجتماعي   والضمان   الشیخوخة   منح   إشتراكات  - )3
 ؛ اإلطعام   نفقات  - ) 4
   . المؤجر   المالك   یبرمھ   الذي   التأمین   عقد  - ) 5

  (5) .ملغاة :   86   المادة
تقدر اإلیرادات الصافیة لمختلف األصناف التي تدخل في تكوین الدخل الصافي اإلجمالي، حسب القواعد المحددة في  - )1: 87المادة 

أدناه، دون التمییز، مالم تنص أحكام صریحة على خالف  6إلى  2، وضمن الشروط المنصوص علیھا في المقاطع من 10و 9المادتین 
  ؛ الخارج   في   مصدرھا   یوجد   التي   وتلك   الجزائر،   في   ھاذلك، بین اإلیرادات التي یوجد مصدر

 21   إلى   12   من ألحكام المواد    طبقا  فالحي،   نشاط ممارسة    عن   الناتجة   وتلك   المنجمي،   االستغالل   وأرباح   المھنیة،   األرباح  تحدد  - )  2
  (6) .  36و 35والمادتین

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

  . 99   المادة   في   علیھ   المنصوص
  اإلنتاج،   عملیات   مع   تناسبیا  و في الخارج في آن واحد، یعد الربح محققا في الجزائر  الجزائر   في   نشاطھا   تمارس   التي   المؤسسات   یخص   وفیما 
 ؛ الجزائر   في   المنجزة   المبیعات   مع   ،   ذلك   تعذر   إن   أو 

  . 43و   42   المادتین   ألحكام   طبقا   العقاري ، الصافي     الدخل   یحدد  - )3
  للملك   التجاریة   القیمة   على   إعتمادا   الجبائیة،   المصالح   قبل   من   تقدیرھا   یمكن   فإنھ ،  العقاریة   الملكیات   إیجار   عن   الناتجة   المداخیل   یخص   فیما   أما

 ؛ السوق   وقانون 
  من   المعفاة   المداخیل   عدا   ما   ،60   إلى   45   من   المواد   في   علیھا   المنصوص   المداخیل   كافة   المنقولة على   األموال   رؤوس   ریوع   تشتمل  - )4

  . 86و   56   للمادتین   طبقا   الضریبة 
  نقدا   دفعھا   فیھا   یتم   التي   السنة   عن   الدخل اإلجمالي، على   للضریبة  الفقرة السابقة،   في   إلیھا   المشار   اإلیرادات   تخضع   نقدا،   دفعھا   یستحق   وعندما

  ؛ لحساب   تقییدھا   أو   شیك،   بواسطة   أو 

                       
  .2009م لسنة .من ق 8وملغاة بموجب المادة  1992لسنة . م.من  ق 13محدثة بموجب  المادة  : مكرر 80المادة  (1)
   .2015لسنة . م.من ق 7معدلة بموجب  المادة :  81المادة   (2)
  ).بائیةتنقل ھذه االحكام إلى قانون اإلجراءات الج(  2002م لسنة .من ق 200ملغاة بموجب المادة : 84المادة  (3)
  . 2003م لسنة .من ق 12ملغي بموجب المادة :  1 -  85المادة  (4)
  . 1995م لسنة .من ق 9ملغاة بموجب المادة :  86المادة  (5)
  .2017لسنة .م.من ق 16و 2009لسنة . م.من ق 8معدلة بموجب المادتین : 87المادة  (6)
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 ؛ 73   إلى   66   من   المواد   في   علیھا   المنصوص   للشروط   وفقا   العمریة   والُریوع   والمعاشات   واألجور   المرتبات   عن   الناتجة   المداخیل   تحدد  - ) 5
   ملغى؛) 6
   . الحاالت   جمیع   في   الحقیقي،   مبلغھا   أساس   على   الجزائر،   خارج   مصدرھا   یكون   التي   اإلیرادات   تعتمد  - )  7

  صراحة،   إعفاؤھا   تم   التي   أو   الشركات   أرباح   على   للضریبة   أخضعت   التي   األرباح   توزیع   من   المتأتیة   المداخیل   تحسب   ال :   مكرر   87   المادة
  . اإلجمالي   الدخل   على   الضریبة   وعاء   في 

   (1).منتظمة   بصفة   بھا   مصرحال   المداخیل   إال   حكاماأل   ھذه   تطبیق   من   تستفید   ال
الكات الكلیة أو الجزئیة التى تقوم بھا ت، اإلیرادات الناجمة عن التسدیدات واالھالدخل اإلجمالي  على   الضریبةتعفى من  - ) 1:  88المادة  

ال تصنف ھذه المبالغ ضمن  الشركات الجزائریة واألجنبیة على مبلغ أسھمھا أو حصصھا في الشركات، قبل حلھا أو تصفیتھا عندما 
  ؛ 49   اإلیرادات الموزعة طبقا للمادة

حتیاطات أو األرصدة بمختلف أنواعھا في شكل زیادة للرأسمال أو دمج شركات أو عملیات مماثلة لھا، في حالة توزیع األرباح أو اإل - )2
 .ص الشركة أو فوائض القیمة الناتجة عن ھذا التوزیعبدون مقابل، لألسھم أو حص ، التخصیصالدخل اإلجمالي على   الضریبةیعفى من 

 إن التوزیعات التي تنتج في وقت الحق عن توزیع األرباح أو اإلحتیاطات بین الشركاء أو المساھمین أو األرصدة  بمختلف أنواعھا المدرجة
 .الدخل على   الضریبةج فى أسس بمناسبة دمج شركات أو عملیات مماثلة لھا، تدر) الدمج منح(حتیاطات في الرأسمال أو اإل

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

  . المستفیدة   الحصص   حاملي   أو   المساھمین   أو   الشركاء   بعض   حقوق   شراء   وجودھا   أثناء   الشركة   فیھا   تعید   التي   الحالة   في   القاعدة   نفس   وتطبق
ص، یكون كل شریك أو مساھم في الشركة المحولة، في حالة تحویل شركة مساھمة أو ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة أشخا:  90المادة 
 .تناسبیا مع حصتھ في األرباح أو اإلحتیاطات أو فوائض القیمةالدخل  على   للضریبة اخاضع
ستثنائیا، مثل فائض القیمة عن محل تجاري أو توزیع إحتیاطات شركة ما، إعندما یحقق مكلف بالضریبة، خالل سنة ما، دخال :  91المادة 
خالل الثالث   بالضریبة مبلغ ھذا الدخل اإلستثنائي یفوق معدل اإلیرادات الصافیة التي فرضت على أساسھا ضریبة الدخل على المكلف ویكون

  والسنوات   إنجازه   سنة   على   ،الدخل  على   الضریبة  إقرار   قصد   اإلستثنائي   الدخل   ھذا   توزیع   یطلب   أن   باألمر   للمعني   یمكن ،سنوات األخیرة
  . التقادم   یشملھا   ال   التي   السابقة 
  . ھمستغل   وفاة   إثر   على   تجاري   محل   قیمة   فائض   على   الضریبة   فرض   عند   الحكم   ھذا   ویطبق  

  لتاریخ   نظرا   تمثل،   إیرادات   على   إرادتھ،   عن   خارجة   ظروف   ونتیجة   واحدة   سنة   أثناء   یتوفر   الذي   بالضریبة،   المكلف   إلى   الحق   نفس   ویمنح
  . سنوات   عدة   على   تمتد   فترة   العادي،   استحقاقھا 

دة  وال یجوز في أي حال من األحوال توزیع اإلیرادات المنصوص علیھا في ھذه ما ل أوالتاریخ الذي  على الفترة السابقة السحتقاقھا العاديا
 .المستثمرات  أو شرع في ممارسة المھنة التي تنجم عنھا اإلیرادات وأكتسب فیھ المكلف بالضریبة األموال أ

ھ، 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 بالتقسیط ىزمة إلباإلثباتات اال

  :بالجزائر   الجبائي   مقرھم   یوجد   الذین   لألجانب   بالنسبة   للضریبة   الخاضع   الدخل  -   ثانیا
  طبقا   لضریبةل  ،3   المادة   مفھوم   حسب   بالجزائر   الجبائي   مقرھم   یوجد   لذینوا   أجنبیة   جنسیة   من  بالضریبة    یخضع المكلفون :   92    المادة

 (2). 91   إلى   85   من   المواد   في   علیھا   المنصوص   للقواعد 
  : بالجزائر   الجبائي   مقرھم   یوجد   ال   الذین   واألشخاص   لألجانب   بالنسبة   للضریبة   الخاضع   الدخل  -ثالثا 
تحدد المداخیل التي ھي من مصدر  جزائري العائدة لألشخاص الذین ال یوجد مقرھم الجبائي بالجزائر حسب القواعد  - )1:  93المادة  

 .نفس النوع التي یتقاضاھا األشخاص الذین یوجد مقرھم الجبائي بالجزائرالمطبقة على  اإلیرادات من 
  :  جزائري   مصدر   من   مداخیل   تعتبر  - ) 2

  . األمالك   بھذه   المتعلقة   الحقوق   أو   الجزائر   في    الموجودة   األمالك   ریوع  - )أ   
  . الجزائر   في   المستثمرة   المنقولة   األخرى   األموال   رؤوس   كل   عائدات   وكذا   الجزائریة   المنقولة   القیم   عائدات- )ب 

  . الجزائر   في   الموجودة   المستثمرات   عائدات  - ) ج
  المادة   بمفھوم   المكسب   الطابع   ذات   العملیات   أو   ال،   أم   مؤجرة   أكانت   سواء   زائر،الج   في   الممارسة   المھنیة   األنشطة   عن   الناتجة   اإلیرادات  - )د
  . الجزائر   في   والمنجزة   ،22 

ستغلة في ، عندما تتعلق بمحالت تجاریة م 12األرباح الناتجة عن العملیات المحددة في المادة و��77املشار�إل��ا����املادة� القيمة فوائض - )ھ

  .الجزائر، وبعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقاریة مرتبطة بھا
  :الجزائر   في   إقامتھ   مكان   أو   باإلیرادات   المدین   تكلیف   مكان   یوجد   عندما   جزائري،   مصدر   من   مداخیل   كذلك   تعتبر  - ) 3
  ؛ العمریة   والریوع   المعاشات  - )  أ

  التجاریة   أو   الصناعیة   الملكیة   من   المستخلصة   العائدات   كل   وكذا   المؤلفون   أو   المخترعون   یتقاضاھا   التي   22   المادة   في   المحددة   العائدات  - ) ب
 ؛ لھا   المماثلة   والحقوق 

  (3) . الجزائر   في   المستعملة   أو   المقدمة   األنواع   المختلفة   للخدمات   كمكافآت   المدفوعة   المبالغ  - ) ج
الدخل  على   للضریبةیخضع األشخاص الذین ال یوجد مقرھم الجبائي بالجزائر، لكنھم یحوزون فیھا على مسكن أو عدة مساكن، :  94المادة 

مرات القیمة اإلیجاریة لھذا المسكن، ما لم تكن اإلیرادات من مصدر جزائري، للمعنیین باألمر، ) 05(على أساس یساوي خمس اإلجمالي 

                       
  . 2003م لسنة .من ق 13و   1999م لسنة .من ق 9و  1998 م لسنة.من ق 9معدلة بموجب المواد : مكرر  87المادة   (1)
  .2006م لسنة .من ق 2معّدلة بموجب المادة : 92المادة  (2)
  .2017لسنة . ق. م.من ق 2و 2009م لسنة .من ق 7معّدلة بموجب المادتین : 93المادة  (3)
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  . الضریبة   إلقرار   أساسا   اإلیرادات   ھذه   مبلغ   عتمدی   األخیرة   في ھذه الحالة ، وأعلى من ھذا األساس
ي بالجزائر والذین یحققون فیھا إیرادات من أمالكھم أو مستثمراتھم أو مھنھم یتعین على األشخاص الذین ال یوجد مقرھم الجبائ:  95المادة 

الموجودة أو الممارسة في الجزائر، أن یعینوا ممثال في الجزائر یرخص لھ باستالم المراسالت المتعلقة بإقرار أساس الضریبة وتحصیلھا 
   . المباشرة   الضرائب   مصلحة   الشأن   بھذا   لھم   توجھھ   الذي   للطلب   التالیة   یوما  )20(  العشرین   غضون   في   وذلك   بھا،   الخاصة   عاتاوالنز
  : الجزائر   في   مسكن   اكتساب   سنة   دخل :   رابعا

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

   :الجزائر   مغادرة   أو   الخارج   إلى   اإلقامة   مكان   تحویل   سنة   مداخیل :   خامسا
حسب  الدخل اإلجمالي على   للضریبةي یحول مكان  إقامتھ إلى الخارج یخضع المكلف بالضریبة المقیم في الجزائر الذ - )1:  97المادة 

خیرة المداخیل التي توفر علیھا خالل سنة مغادرتھ إلى غایة تاریخھ، واألرباح الصناعیة والتجاریة التي حققھا منذ نھایة السنة المالیة األ
  . مغادرتھ   تاریخ   قبل   فیھا   یتصرف   أن   دون   أكتسبھا   التى   اإلیرادات   الخاضعة للضریبة وكل

  .أول جانفي من سنة مغادرتھ الساریة المفعول عند تاریخ القواعد   حسب  السابق مقطع ال   في   إلیھا   المشار   المداخیل   على   الضریبة   وتفرض
  إلى   ینایر   فاتح    من   متدةمال   الفترة   مدة   حسب   ذلك،   األمر   إقتضى   إذا   ة،الجزافی   الضریبة   مبلغ   یخفض   جزافیا،   المقدرة   المداخیل   یخص   وفیما 
  . الجزائر   مغادرتھ   تاریخ 

، ضمن األیام العشرة السابقة لتاریخ تغییر اإلقامة ویخضع ھذا التصریح 1یقدم تصریح مؤقت بالمداخیل الخاضعة للضریبة طبقا للمقطع  - )2
ویمكن إتمامھ عند اإلقتضاء وإلى غایة إنقضاء األشھر الثالث األولى . العقوبات المنصوص علیھا بخصوص التصریحات السنویةللقواعد و

  من   أثبت   قد   تالمؤق   التصریح   أن   یعتبر  ، المحدد   األجل   ضمن   ھذا   التصحیحي   التصریح   تقدیم   عدم   حالة   وفي .  المغادرة   لسنة   من السنة التالیة
  . باألمر   المعني   قبل 

  . الجزائر   في   إقامة   مكان   أي   عن   التخلي   حالة   في   القواعد   نفس   وتطبق  - ) 3
  : المعیشة   طریقة   حسب   لضریبةا   علیھ   تفرض   الذي   للدخل   األدنى   الجزافي   التقدیر :  سادسا
بالضریبة ومداخیلھ، یتم تحدید الوعاء الضریبي للضریبة على الدخل اإلجمالي  تناسب بین نمط الحیاة للمكلف حالة عدمفي :  98المادة 

، عندما 2الزیادة المنصوص علیھا في  النقطة  ،بتطبیق بعض عناصر نمط الحیاة للجدول الوارد أدناه، مع األخذ بعین االعتبار، عند االقتضاء
  (*):الضریبة على الدخل اإلجمالي األقل  یساوي سقف االخضاع الضریبي  لجدول یكون ھذا المبلغ على

 

                       
  .2018لسنة . م.من ق 4معدلة بموجب المادة : 98المادة  (*)

  المطابق  الجزافي  الدخل  نمط الحیاة  عناصر
  الحالیة  اإلیجاریة  القیمة  مرات  5   .مھني  طابع  ذات  المحالت  باستثناء  الرئیسیة  محل اإلقامة    - 1

  .الساریة

 الحالیة  اإلیجاریة  القیمة  مرات  6   .الثانویة  اإلقامة محالت    -  2
  .الساریة 

للخدمة الحصریة والدائمة   سنة  60عن  عمره یقل  شخص  لكل :المنزل خدم  -  3
  .لصاحب العمل أو عائلتھ

  دج 70.000

 بھذه  المحدد  األساس  ویخفض .األشخاص الموجھة لنقل السیارات المركبات   -  4
المھني،  لإلستعمال  أساسا  المخصصة  للسیارات  بالنسبة  مبلغھ  الى نصف  الكیفیة 

سیارات كبار معطوبي الحرب، المصابین بالعمى وكبار العجزة المدنیین أصحاب 
سنوات ) 10( بطاقة  االعاقة، وكذا بالنسبة للسیارات التي یتجاوز عمرھا عشرة 

  .واحدة  سیارة  على  إال  یضالتخف  ھذا  یطبق وال . أو ھي غیر مؤھلة للسیر نھائیا

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

٪ إضافیة سنویا على مدى 10و 
  .السنوات األربع المقبلة

  

  .³سم  450الدرجات الناریة ذات سعة اسطوانة تفوق  -  5
قیمة الدراجة الناریة الجدیدة مع تخفیض 

  .سنوات من االستعمال٪ بعد ثالث 50

 قدرھا  حقیقیة  قوة  ذات و آلیة  قوارب  أو  متنقل أو  ثابت  محرك  ذات  النزھة سفن  -  6
  :األقل بخاریا على   حصانا  20 

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

السفن فیما یخص % 25أو% 50أو % 75غیر أن القوة ال تحسب إال بنسبة 
سنة على التوالي، وتجبر  25سنة و 15سنوات و 5التي تم بناؤھا منذ أكثر من 

  .القوة المحصل علیھا عند اإلقتضاء إلى الوحدة التي تأتي دونھا مباشرة

  
  

  دج 100.000
  دج  8.000

 ثانوي ،  بمحرك المزودة و غیر المزودة   الشراعیة  النزھة  سفن  أو  الیخوت  -  7
  .الدولیة  للمقاییس ا وفق  األقل  على  أطنان 3 حمولتھا  تبلغ  والتي 

  ................................................................األولى  الثالثة  الطنات  عن  - 
   :إضافي   طن  كل  عن  - 

  
  
  
   دج150.000  
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  .6ضریبیة المشار إلیھم في المادة إن العناصر المبینة لتحدید أساس الضریبة ھي تلك التي یتصرف فیھا أثناء السنة الضریبیة، أفراد األسرة ال

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

٪ على المبلغ الجزافي المحدد في الجدول، عندما یفوق ھذا االخیر أو یساوي آخر  قسط أعلى من الجدول 50یتم تطبیق زیادة بنسبة 
 .نمط الحیاة المبینة في الجدولو عندما یحوز المكلف بالضریبة على أكثر من ستة عناصر ل 104التصاعدي المشار إلیھ في المادة 

وجود تناسب بین نمط الحیاة  ، عند عدم2و  1یتم تأسیس المبلغ الجزافي الناتج عن تطبیق الجدول و الزیادة المشار إلیھا في النقطتین   
ة أوالتي االمداخیل المعف المصرح عنھ، بما في ذلك بالضریبة ومداخیلھ یتجاوز على األقل ثلث مبلغ الدخل الصافي الخاضع للضریبة لمكلف

  . فرضت علیھا الضریبة وفقا لمعدل نسبي أو محرر من الضریبة بتطبیق إقتطاع

نمط مكنتھ من ضمان على  التي تبین بأن مداخیلھ أو استخدام رأسمالھ أو القروض التي تحصل علیھا، بالضریبة أن یأتي باألدلة یمكن للمكلف
  (1).حیاتھ

  والتي   المعنیة،   السنة   خالل   علیھا   توفر   أنھ   بالضریبة   المكلف   یثبت   التي   اإلیرادات   كل   المادة،   ھذه   بمقتضى   المحدد   جزافيال   المبلغ   من   وتحسم
  .الدخل اإلجمالي على   الضریبة    من   كانت،   صفة   بأي   معفاة،   ھي 

  الثالث   القسم
  بالضریبة   المكلفین   تصریحات

أساس ھذه الضریبة، أن یكتتبوا  ، حتى یتسنى إقرارالدخل اإلجمالي على   للضریبةعلى األشخاص الخاضعین یجب  – )1:  99المادة 
أبریل من كل سنة إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان إقامتھم، تصریحا بدخلھم اإلجمالي الذي تقدم مطبوعتھ  30یوم  على األكثرویرسلوا، 

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

  غیر   أو   أجریة   مداخیل   بھ،   المتعلقة   التعویضات   أو   والمنح   الرئیسي   أجرھم   عن   فضال    یتقاضون،   الذین   األجراء   أیضا   اإللتزام   لھذا   ویخضع
   :  عدا   ما   ،أجریة 
 ؛وحیدا   أجرا    یتقاضون   الذین   األجراء  - 
  م���ؤقتین   مس���تخدمین   بص���فتھم   ببح���ث   یقوم���ون   أو تعلیمی���ا   نش���اطا   ك���أجراء،   الرئیس���ي   نش���اطھم   ع���ن   فض���ال   یمارس���ون،   ال���ذین   واألش���خاص  - 
   . تعلیمیة   مؤسسة   في   شركاء   أو 

على المكلفین بالضریبة الذین رخص لھم المجلس الشعبي البلدي مسبقا، بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو تأدیة خدمات یتعین  – )2
 .األول أعاله المقطعقدموا التصریح المشار إلیھ في قل لبضائع منتجة محلیا، أن یتنبالتجول أو البیع الم

  . أخرى   جھة   من   الخارج   وفي  ، جھة   من   الجزائر   في   المقبوضة  ، طبیعتھا   كانت   مھما   المداخیل   مبلغ   متمیزة   بصفة   لتصریحات،ا   وتبین  - ) 3
مھما كان مبلغ دخلھم، األشخاص الذین یحوزون عنصرا واحدا  ،من ھذه المادة المقطع األولویخضع للتصریح المنصوص علیھ  في  -  )4

خدم، أو مربون أو مربیات، أو السیارات سیاحیة، أو یخوت أو سفن النزھة، أو طائرات سیاحیة أو : أو عددا من العناصر اآلتي ذكرھا 
  أو   الجزائر   في   مؤقتة   أو   دائمة   أكانت   سواء   ثانویة،   إقامة   محالت   عدة   أو   ثان   إقامة   محل   على   یتوفرون   حاضنات وكذا األشخاص الذین

  . خارجھا 
نسمة، وفي  20.000 من ھذه المادة، إلزامیا في المدن التي یزید عدد سكانھا عنالمقطع األول ویكون التصریح المنصوص علیھ في 

 .دج سنویا 600لقیمة اإلجمالیة اإلیجاریة لمحل إقامتھم مقرات الوالیات وضواحیھا، بالنسبة لألشخاص الذین تفوق ا
  . األحكام   ھذه   بمقتضى   المعرفة    اإلیرادات   إبراز   في   التصریح   ینحصر   ،94و   93   المادتین   في   إلیھم   المشار   لألشخاص   وبالنسبة

  . العائلیة   وتكالیفھم   وضعھم   بخصوص   زمةالال   المعلومات   كل   یقدموا   أن   المصرحین   على   یجب :   100   المادة
  من   حسمھا   الواجب   للتكالیف   بیانا   یقدموا   أن   ،85   المادة   في   علیھا   المنصوص   التخفیضات   من   اإلستفادة   لھم   یحق   لكي   أیضا،   علیھم   ویجب

                       
  .2018لسنة . م.من ق 4معدلة بموجب المادة : 98المادة  (1)
  .2010لسنة . م.من ق 4معدلة بموجب المادة : 1-99المادة  (2)

 ........................................................................طن 10  إلى    4من 
 ......................................................................طن  25  إلى   10 من
  .............................................................................طن  25 فوق ما 
  

فیما یخص %  25 أو  %50أو   ،% 75  الحمولة إال بنسبة غیر أنھ ال تحسب
 15سنوات و 5الیخوت وسفن النزھة التي تم بناؤھا، على التوالي، منذ أكثر من 

وتجبر الحمولة المحصل علیھا، عند اإلقتضاء، إلى الوحدة التي . سنة 25سنة و
  .تأتي دونھا مباشرة

   دج 35.000 
 دج  50.000

   دج 100.000
  

  دج  12.000    ...  .. طائرة  لكل  الحقیقیة  القوة  من  بخاري  حصان  كل  عن : السیاحیة  الطائرات- 8 

   دج 400.000   ..............................................................السباق  خیول - 9 

  دج 200.000  ..........................................................................السرج خیول - 10
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  . مذكورةال    المادة   بمقتضى   دخلھم 
  :  یلي   ما   البیان   ھذا   ویبرز

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

  بالض���ریبة،   المكل���ف   یتحملھ���ا   الت���ي   الض���ریبة عل���ى ال���دخل اإلجم���الي    ع���دا   م���ا   المماثل���ة،   والرس���وم   المباش���رة   الض���رائب   یخ���ص   وفیم���ا  - 
   . اإلشتراك   ومبلغ   الجدول   ومادة   الضریبة،   فرض   ومكان   ضریبة،   كل   نوع 

  :  ذكرھا    اآلتي    بالعناصر    یصرحوا    أن    بالضریبة    المكلفین    على    أیضا    یجب :    101   المادة
  : والعنوان   اإلیجاریة   القیمة   أو   اإلیجار  -  

 ؛الرئیسي   السكن  -  ) 1
  .وخارجھا   الجزائر   في   الثانویة   اإلقامة   محالت  -  ) 2

 ؛حمولتھا   أو   منھا   واحدة   كل   وقوة   السیاحیة،   الطائرات   و   النزھة،   سفنأو  والیخوت   السكن،   وعربات   السیاحیة   السیارات  -  
  . والحاضنات المربیات    المربون،   الخدم،   -  

  . السابقة   السنة   خالل   1 -  6   المادة   في   إلیھ   لمشارا   بالضریبة   المكلف   حازھا   التي   العناصر   ھي    إعتمادھا   یجب   التي   العناصر   إن
في حالة القوة القاھرة، یمكن تمدید أجل تقدیم التصریح السنوي المرفق بالوثائق الثبوتیة اإلجباریة، بموجب قرار للوزیر :  102المادة 

   (1)).02( شھرینالمكلف بالمالیة، ال یمكن أن یزید ھذا التمدید عن  
  . الجبائیة   اإلدارة   وتقدمھا   تعدھا   مطبوعات   على   التصریحات كل   تحرر :   103   مادةال
  . بالضریبة   لمكلفینل  وصل   یمسلت  الضرائب   مفتش   علىیتعین و

  وفقا   بھا،   المتعلقة   التصریحات   تكتتب   أن   یجب   الوفاة،   حالة   في   أو   المھنة،   أو   النشاط   ممارسة   عن   التوقف   أو   المؤسسة،   عن   التنازل   حالة   في
  .132  المادة   في   علیھا   المنصوص   للشروط 

 الرابع   القسم
  حساب الضریبة

  : المعدالت القابلة للتطبیق )أ
  :تحسب الضریبة على الدخل اإلجمالي تبعا للجدول التصاعدي اآلتي :104المادة 

  
  نسبة الضریبة  )ج.د( قسط الدخل الخاضع للضریبة 

  120.000ال یتجاوز 
  360.000إلى  120.001من 
  1.440.000إلى  360.001من 

  1.440.000   أكثر  من

0 %  
20 %  
30 %  
35 %  

  

،  یساوي   اإلجمالیة،   الضریبة   من   نسبي   تخفیض   من   قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  من   66   المادة   في   المذكورة   المداخیل   تستفید
دج و  1000أي بین (سنویا، / دج18.000سنویا أو یزید عن / دج 12.000غیر أنّھ ال یمكن أن یقل ھذا التخفیض عن%.  40نسبة 

  ).شھریا/ دج 1500

عام، من وفضال عن ذلك، تستفید مداخیل العمال المعوقین حركیا أوعقلیا أوالمكفوفین أوالصم البكم و كذا العمال المتقاعدین التابعین للنظام ال
  :دج شھریا، ما یعادل  1000تخفیض إضافي في مبلغ الضریبة على الدخل اإلجمالي، في حدود 

 دج؛ 25.000دج أو یساویھ و أقل من  20.000خل أكثر من ، بالنسبة لد 80% -

 دج؛ 30.000دج أو یساویھ و أقل من  25.000، بالنسبة لدخل أكثر من  60% -

 دج؛ 35.000دج أو یساویھ و أقل من  30.000، بالنسبة لدخل أكثر من  30% -

 دج؛ 40.000دج أو یساویھ و أقل من  35.000، بالنسبة لدخل أكثر من  10% -

  . التكوین   أو   للخبرة   عقد   بعنوان   المدفوعة   المرتبات   على   ٪20   قدره   تخفیض   یطبق   ذلك،   عن   وفضال
القتطاع من المصدر تحدد كیفیات دفعھ بموجب  66و 60و 54و 2- 33و 1- 33غیر أنھ تخضع المداخیل المنصوص علیھا في المواد  

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 130ى إل 121و 110إلى  108المواد من 
 .الضریبة   من   محررة   %15   بـ   48   إلى   46   من   المواد   في   علیھا   المنصوص   الحواصل   على   المطبق   المصدر   من   االقتطاع   نسبة   تحدد

من قانون  54من المادة  2غیر أولئك المشار إلیھم في المقطع  یطبق ھذا المعدل على الحواصل المقبوضة من طرف أشخاص آخرین 
  (2).من نفس القانون 45و الحواصل المذكورة في المادة  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

                       
  .2010م لسنة .من ق 5معدلة بموجب المادة : 102المادة  (1)
من  17إلى  14، 2001م لسنة .من ق 10، 1999م لسنة .من ق 10و 8، 1998م لسنة .من ق 11و 10و 6، 1997م لسنة .من ق 9، 1996م لسنة .من ق 10،  1995م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المواد : 104المادة  (2)
لسنة  . م.من ق 2و. 2015لسنة . م.من ق 8و 2010ت لسنة .م.من ق 2و  2009م لسنة  .من ق 7و 2008لسنة . من ق  5، 2007م لسنة .من ق 4،  2006م لسنة .من ق 3، 2005م لسنة .من ق 7و 5، 2003م لسنة .ق

   .2018م لسنة .من ق 5و  2017
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 . %24   بـ   المماثلة   لرسوموا   المباشرة   الضرائب   قانون   من  3-  33   المادة   في علیھ    المنصوص   المصدر،   من   االقتطاع   نسبة   تحدد
  من   محررة    %  50   بـ   تحدد   النسبة   ھذه   أن   غیر .  %  10   بنسبة   والكفاالت   و الودائع   الدیون   لعوائد   بالنسبة   المصدر   من   االقتطاع   معدل   یحدد

  .لحاملھا   أو   االسمیة   غیر   السندات   لحواصل   بالنسبة   الضریبة 
  :   وفق النسب اآلتیة   لألشخاص   االدخار   حسابات   أو   دفاتر   في   المقیدة   المبالغ   عن   الناتجة   بالفوائد   یتعلق   فیما   المصدر   من   االقتطاع   نسبة   وتحدد  

 أو یعادلھا؛ ) دج 50.000(سین ألف دینار یقل عن خم  الذي   الفوائد   لقسط  بالنسبة  الضریبة   من   محررة ،  1%   - 
   . )ج  د 50.000(خمسین ألف دینار   عن   یزید   الذي   الفوائد   قسط   یخص   فیما ،   10%  -  

  المشار   الجدول   أساس   على   لالمداخی   من   شھریا   االقتطاع   یجب   ،66   المادة   بمفھوم   العمریة   والریوع   والمنح   واألجور   المرتبات   یخص   وفیما
   . أعاله   إلیھ 

  خارج   الذین یوجد موطنھم الجبائي  األشخاص  إلى   المدفوعة   العمریة   والریوع   المنح   على   االقتطاع   طریقة   نفس   تطبق   ذلك،   عن   و فضال
  . الجزائر 

من ھذا القانون و كذا االستدراكات الخاصة بھا،  67من المادة  5و 4المذكورة في الفقرتین تعتبر األجور والتعویضات والمكافآت والمنح 
 .دون تطبیق التخفیض % 10شھریة مستقلة، وتخضع لالقتطاع من مصدر الضریبة على الدخل اإلجمالي بنسبة 

 السنویة  اإلجمالیة   مبالغھا   تفوق  عندما   الفكري،   الطابع   ذات  الظرفیة   نشاطاتال   من   المتأتیة   األجور   حالة   في   إال   محررا   االقتطاع   ھذا   یعتبر
   . سنویًا  )دج   2.000 . 000 (ملیوني دینار 

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

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

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

، للضریبة على الدخل 77المشار إلیھا في المادة  المبنیة أو غیر المبنیة العقارات عن بمقابل التنازل عن الناتجة القیمة تخضع فوائض
  (1) .٪ محررة من الضریبة5اإلجمالي بمعدل 

   :  المصدر   من   اإلقتطاعات   خصم  -  ب
    (2).ملغاة :   105   المادة

 ھذا القانون من 55 ةالمشار إلیھا في المادمداخیل الدیون و اإلیداعات و الرھون على   طبقاإلقتطاع من المصدر الم یمنح:  106المادة 
  . الصادر عن طریق الجدول   الدخل   علىالضریبة  یتم إدراجھ في ،یساوي مبلغھ مبلغ ھذا اإلقتطاع للمستفیدین منھا الحق في قرض ضریبي

غیر أن القرض الضریبي الممنوح على أساس اإلقتطاع من المصدر المطبق على الفوائد الناتجة عن المبالغ المقیدة في دفاتر التوفیر أو 
من قانون  104ة المنصوص علیھا في الماد %10حسابات التوفیر للسكن، یكون مساویا  لحصة اإلقتطاع المناسبة عند تطبیق نسبة 

  (3) .الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

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

 (4).  الجدول   طریق   عن   المقررة   على الضریبة النھائیةالضریبي 

من ھذا القانون، تعفى من الضریبة على الدخل  اإلجمالي، عملیات توزیع  54من المادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة   : مكرر   107   المادة
  (5). المداخیل لفائدة المساھمین أو أصحاب الحصص االجتماعیة في شركات خاضعة لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة

 الخامس   القسم
 المصدر   من   اإلجمالي   الدخل   على   الضریبة   إقتطاع

  : 33   المادة   في   علیھا   المنصوص   المداخیل   من   اإلقتطاع  -  أ 
  م�ن   ط�اعإقت   ب�إجراء   ،ف�ي الجزائ�ر جبائی�ة   إقامة   لھم   أشخاص   إلى   33   المادة   في   المشارإلیھا   المبالغ   بدفع   یقوم   الذي   المدین   یلزم :   108   المادة

  . المبالغ   لھذه   دفعھ   عند   المصدر 
  . اإلجمالي   المبلغ   على  104   المادة   في   علیھ  وصالمنص   المعدل   بتطبیق   المصدر   من   اإلقتطاع   یحسب

  غیر   ألشخاص   الدولي،   اإلیجاري   اإلعتماد   عقد   بموجب   اإلیجارات   بعنوان   المدفوعة   المبالغ   على    %  60    بـ   یقدر   تخفیض   تطبیق   یتم   أنھ،   غیر

                       
من  17إلى  14، 2001م لسنة .من ق 10، 1999م لسنة .من ق 10و 8، 1998م لسنة .من ق 11و 10و 6، 1997م لسنة .من ق 9، 1996م لسنة .من ق 10،  1995م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المواد : 104المادة  (1)
 لسنة . م.من ق 2و. 2015لسنة . م.من ق 8و 2010ت لسنة .م.من ق 2و  2009م لسنة  .من ق 7و 2008لسنة . من ق  5، 2007م لسنة .من ق 4،  2006م لسنة .من ق 3، 2005لسنة م .من ق 7و 5، 2003م لسنة .ق

  .2018م لسنة .من ق 5و  2017
  .1999م لسنة .من ق 12ملغاة بموجب المادة : 105المادة  (2)

  . 2007م لسنة .من ق 5و 2006م لسنة .من ق 3و 1995م لسنة .من ق 11ة بموجب المواد معدل: 106المادة (3)
  .1993م لسنة .من ق12 ةمعدلة بموجب الماد: 107المادة (4)
  .2015لسنة . م.من ق 10المادة ومعاد إحداثھا  بموجب  1994لسنة . م.من ق 12وملغاة بموجب المادة  1992ت لسنة .م .من ق 16محدثة بموجب المادة :  مكرر 107المادة (5)
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  .  بالجزائر   مقیمین 
  .من مبلغ األتاوى   % 80 بنسبة یطبق على عقود استعمال البرمجیات المعلوماتیة تخفیًضا

  عن   یقل   كسر   وكل   دینارا،   یحسب   عنھ،   یزید   أو   سنتیما   50   یساوي   كسر   كل   حیث   الدینار،   إلى   یجبر   الكیفیة،   بھذه    المحسوب   اإلقتطاع   مبلغ   إن
  . اإلعتبار   بعین   یؤخذ   ال   سنتیما   50 

ار الجزائري حسب قیمة الصرف الساریة المفعول عند تاریخ ولحساب اإلقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة األجنبیة إلى ما یقابلھا بالدین
  (1) .التوقیع على العقد أو العقد اإلضافي الذي بموجبھ تستحق ھذه المبالغ

  تقدمھ   مرقمة    بقسائم دفتر   نم   طعتیق   وصال   باألمر،   المعنیین   إلى   یسلم   أن   المصدر،   من   باإلقتطاع   یقوم   مدین   كل   على   یتعین :   109   المادة
  . الجبائیة اإلدارة 

  ولى للشھر الموالياأل )  20 (  یوما   العشرین   خاللو معین   شھر   خالل   بالمدفوعات   الخاصة   اإلقتطاعات   تدفع   أن   یجب :   110   المادة 
  . المدین   لھ   یتبع   الذي   المختلفة   الضرائب   قابض   صندوقل
یكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعیینھ وعنوانھ والشھر الذي  تمت فیھ و

الت، وكذا المبلغ اإلجمالي وطعت منھ ھذه الوصتقاالت المسلمة الثبات تلك اإلقتطاعات، ورقم الدفتر الذي واإلقتطاعات وأرقام الوص
  . المطابقة   لالقتطاعات   الكلي   والمبلغ   الشھریة المتممة للمدفوعات

  المادة   في   علیھا   المنصوص   العقوبات   كاف،   غیر   بدفع   قام   أو   عنھا،   مسؤول   ھو   التي   بالمدفوعات   األجل،   ھذا   خالل   یقم   لم   مدین   أي   على   وتطبق
 134  -2 .(2)   

 (3) .ملغاة :111 المادة
، بخصوص المدفوعات التي طبق علیھا االقتطاع 177و  176یجب أن تتضمن التصریحات المنصوص علیھا في المادتین :  112المادة 

من المصدر و فضال عن المعلومات التي یجب أن تتضمنھا بمقتضى المادتین المذكورتین، اإلشارة إلى مبلغ المدفوعات و االقتطاعات 
  .بھاالخاصة 

 (4). ملغاة:   113   المادة

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

  والجماعات   الدولة،   قبل   من   ألشخاص یمارسون نشاطا یتعلق بالمھن الحرة،   المدفوعة   األتعاب   لھ   عتخض   الذي   المصدر   من   اإلقتطاع  -  ب
  :  والمؤسسات   العمومیة   والھیئات   المحلیة، 
 (5) . ملغاة :   118   لمادةا

   ملغاة :   119   المادة
  .  ملغاة :   120   المادة

  :  الموزعة   المنقولة   األموال   رؤوس   ریوع   لھ   تخضع   الذي   اإلقتطاع  -  ج
  :  المنقولة   القیم   ریوع  -) 1

  المنص�وص   المص�در   م�ن   اإلقتط�اعب�إجراء    دفعھ�ا،   ح�ین   یقوم�وا   أن   المنقول�ة،   القیم   ریوع   یوزعون   الذین    المدینین   على   یتعین :   121   المادة
  . 54   المادة   في   علیھ 

  الم�دین   ل�ھ   یخض�ع   ال�ذي   المختلف�ة   الض�رائب   ق�ابض   ص�ندوق   إل�ى   مع�ین،   ش�ھر   خالل   المحققة   اتبالمدفوع   الخاصة   اإلقتطاعات    تدفع   أن   یجب
  (6). الحقوق   ھذه   فیھ   تستحق   الذي   الثالثي   أو   الشھر   تلي   التي   األولى یوما ) 20(  العشرین   خالل 

طرف الذي ق�ام بال�دفع، ویب�ین تعیین�ھ، وعنوان�ھ، والش�ھر ال�ذي الاإلدارة، یؤرخ ویوقع من قبل ویكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار تقدمھ  
 .تمت فیھ اإلقتطاعات، وكذا المبلغ اإلجمالي الكلي للمدفوعات الشھریة المجراة والمبلغ اإلجمالي لإلقتطاعات المطابقة لھا

یجب على المؤسسات المصرفیة أن تتأكد، قبل القیام بأي تحویل لألموال، من أن الذین یوجد موطن تكلیفھم خارج الجزائر،  دینینوبالنسبة للم
  وبھذا الصدد، یتعین على المدین المذكور أن یقدم، مع مل�ف التحوی�ل، ش�ھادة تثب�ت. الواقعة على عاتقھ المدین استوفى كل اإللتزامات الجبائیة

  . المدینة   الجماعة   إقامة   مكان   لھ   یتبع   الذي   المختلفة   الضرائب   قابض    ادةالشھ   ھذه  لھ سلمیو   المصدر،   من   اإلقتطاع   دفع 
  ع�اتقھم،   عل�ى   الواقع�ة   الم�دفوعات   ،121   الم�ادة   ف�ي   علی�ھ   المنص�وص   األج�ل    ض�من   یق�دموا،   ل�م   ال�ذین   الم�دینین   عل�ى   تطب�ق : 122   المادة 
  . 2 - 134   المادة   في   علیھا   المنصوص   العقوبات   كافیة،   غیر   دفوعاتبم   وقاموا أ

  : والكفاالت   والودائع،   الدیون،   ریوع  -)  2
  أو   الفوائ�د   دف�ع   ی�تم   عن�دما   المص�در،   م�ن   القتطاع   ،55   المادة   في   معرفة   ھي    كما   والكفاالت،   والودائع،   الدیون،   ریوع   تخضع :   123   المادة

  . الجزائر   في   علیھ،   أو   لحساب   تسجیلھا 

                       
  .2006م لسنة .من ق 4و  2001م لسنة .من ق 11معدلة بموجب المادتین :   108المادة  (1)
  . 1990م لسنة .من ق 27معدلة بموجب المادة : 110المادة  (2)
  .2009م لسنة .من ق 11ملغاة بموجب المادة : 111المادة  (3)
  .2017لسنة . م.من ق 6 ملغاة بموجب المادة: 113المادة  (4)
  . 1997م لسنة .من ق 10ملغاة بموجب المادة : 120إلى  118المواد من  (5)
  .1995م لسنة .من ق 27معدلة بموجب المادة : 121المادة (6)
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لكل  ثالثي، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع لھ مقر المؤسسة، جدوال  الموالیة یوما األولى  )20( ویودع المدین خالل العشرین
،  ویدفع مبلغ الضریبة  المستحقة على الفور عن حق بموجبھا الضریبةتالغ التي تسمجموع المبیبین  لثالثي  السابقعلیھ بالنسبة لدقاصام

 .طریق اإلقتطاع من المصدر
من كل ثالثي تودع البنوك، وشركات القرض وغیرھا من المدینین من الشھر الثالث یوما األولى  )20( خالل العشرین:  124المادة 

  :یبین بالنسبة للثالثي السابق ما یلي مصادقاعلیھیتبع لھ مقر المؤسسة جدوال  بالفوائد، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي

  ؛ 61   المادة   في   إلیھ   المشار  الخاص  السجل   في   المقیدة   المعلومات   حسب   المصدر،   من   اإلقتطاع   أساسھا   على   یقرر   التي   المبالغ   مجموع  -  ) 1
   . الفور   على   بھ   الوفاء   یتم   الذي   المستحق   المصدر   من   اإلقتطاع   مبلغ  -  ) 2

  منھ�ا   حرم�ت   الت�ي   الحق�وق   مبل�غ   م�رات   أرب�ع   مبلغھا   یساوي   الدائن،   یدفعھا   بغرامة   124   المادة   ألحكام   مخالفة   كل   على   یعاقب : 125   المادة
  . نةالخزی 

  . المصدر   من   باالقتطاع   القیام   ،124   للمادة   طبقا   فیھا،   لھ   یخول   التي   الحاالت   جمیع   في   المدین   عاتق   على   الغرامة   ھذه   تكون   أنھ،   غیر
  . 2 - 134   المادة   أحكام   ذلك،   على   زیادة   أیضا،   وتطبق
  كس�ر   وكل   اإلعتبار،   بعین   یؤخذ   ال   دج   5  عن   یقل   كسر   كل    حیث   األقرب،   دنانیر   عشرة   إلى   المصدر   من   قتطاعاال   مبلغ   بریج :   126   المادة

  . دج 10   یحسب   عنھ   یزید   أو  دج  5 یساوي 
  . المبلغ   ھذا   عن   یقل   تحصیل   إلى   التعریفة   تطبیق   فیھا   یؤدي   التي   الحاالت   في   دج   10   بـ   األدنى   التحصیل   مبلغ   ویحدد
قباض�ة الض�رائب المختلف�ة الت�ي تعینھ�ا   ىقتطاع من المصدر، إل�عتباریین، نتیجة الاألشخاص اال ىتدفع المبالغ المستحقة عل:  127المادة 

 .یتبع لھا المقر اإلداري أو تلك التي تتبع لھا المؤسسة الرئیسیة أن تكون إما تلك التي اإلدارة والتي یمكن
  : العمریة   والریوع   والمعاشات،   واألجور،   المرتبات   لھ   تخضع   الذي   المصدر   من   اإلقتطاع  - د

 ، المحس�وب   اإلجم�الي   أج�رھم   یزی�د   ال�ذین   العمری�ة   والریوع   المعاشات   وأصحاب   األجراء   المصدر،   من   قتطاعالل   یخضع  -) 1 :   128   المادة
المقط��ع د م��ن ھ��ذا  68المنص��وص علیھ��ا ف��ي الم��ادة  اتباس��تثناء الفئ��  المالی��ة   ق��انون   بموج��ب   مبلغ��ھ   یح��دد   ح��د   ع��ن   ش��ھر،بال  ، اإلقتض��اء   عن��د 

 (*).القانون
  .من ھذا القانون 69   المادة   ألحكام    وفقا   ةحددالم   المبالغ  قیمة  من   قتطاعاال   ھذا   أساس   یتكون  -) 2
إقتط��اع  .تقس��م عل��ى ع��دد الش��ھور الت��ي تتعل��ق بھ��ا فإنھ��ااألج��ور والروات��ب والمعاش��ات والری��وع العمری��ة،   اتفیم��ا یتعل��ق باس��تدراك) أ -)3

س�تدراك المواف�ق زی�ادة بص�فة وھمی�ة مبل�غ االم�ن خ�الل الب وس�لمحالضریبة یتحصل علیھ بضرب ھذا العدد  من الشھور بالفرق الضریبي ا
  ؛ حدیثا   دفع   يذلكل شھر والمتعلق بنفس الدفع أو ال

 ؛ منفردة   ورجكأ   تعتبر   التي   بالمبالغ   المتعلقة   االستدراكات   على   أیضا   یطبق   أعاله   المحدد   الحسابي   النمط   ھذا )  ب
 ؛ كامل   كشھر   تحتسب   یوما   15   تفوق   أو   تعادل   مدة   كل   محتسبة،   غیر   تعتبر   یوما   15   من   أقل   مدة   كل   الشھور،   عدد   تحدید   أجل   من )  ج
لساریة المفعول وق�ت ال�دفع م�ع واألحكام الجبائیة ا جدولستدراك، مھما تكن الفترة التي یتعلق بھا، بتطبیق  الاتحدد الضریبة الخاصة بكل ) د

 .عتبارول من الشھر نفسھ بعین االأخذ الحالة العائلیة وأعبائھا في الیوم األ

  رةالمباش   الضرائب   قانون   من   67   المادة   من   5و   4   الفقرتین   في   المذكورة   والعالوات   والمنح   والتعویضات   بالمكافآت   المتعلقة   ستدراكاتاال
 .الجدول   ھذا   بتطبیق   معنیة   لیست   المماثلة،  والرسوم 

  واألجور   الرواتب   بمقتضاه   أو   خاللھ   تدفع    الذي   الشھر   من   األول   الیوم   في توجد   التي   ھي   عتباراال   بعین   تؤخذ   أن   یجب   التي   العائلیة   الحالة )  4
  .  العمریة   والریوع   والمعاشات 

  تستعمل   التي   المداخیل   على   متمیزة   مداخیل   وجود   عدم   وبشرط   الدفع   فیھ   یقع   الذي   الشھر   عند   بالضریبة   المدین   عاتق   على  أنھمب  ونعتبری )  5
  :الضریبة   لفرض   كأساس 

ثباتھم إلصابتھم بإعاقة تحدد إعندما یثبت مواصلتھم للدراسة أو عند  ،سنة 25أو أقل من سنة  18عندما یكون عمرھم أقل من  ،أبناؤه) أ
 ؛أ1 -  6نسبتھا عن طریق نص تنظیمي كما ھو منصوص علیھ في المادة 

   ؛ بالحضانة   خاصة   عویضاتت   أو   العائلیة   المنح   علیھم   یتقاضى   والذین   بیتھ   في   بھم   المتكفل   األوالد   الشروط،   نفسضمن )  ب

  یتقاضى   عندما   العائلة   في   األوالد   عدد   كان   مھما   وھذا  في كفالتھا  أوالد   بدون   متزوجة   األجیرة   الزوجة  تعتبر  السابقة،   ألحكامخالفا ل  -  )6
  . عائلیة   منحا   بھذا الشأن، ،األجیر   الزوج 

  ،الشأن   بھذا   ،األجیرة   الزوجة   تتقاضى عندما   عدد األوالد في العائلة   كان   مھما في كفالتھ   أوالد   بدون   متزوجا   األجیر الزوج   یعتبر  ،  بالعكس
  . عائلیة   منحا 

  . القانون   ھذا   من   3   الفقرة   104   المادة   في   نصوص علیھالم   للجدول   طبقا     المصدر   من   قتطاعاال یتم حساب   - ) 7

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

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

                       
  .2012م لسنة .من ق 5و  2006لسنة . م.من ق 5معدلة بموجب المادتین : 128المادة  (*)
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 (1) .مطبقة على أساس التشریع الجبائي السابق 1992بصفة استثنائیة تبقى االقتطاعات المتممة بعنوان الثالثي األول لسنة  
  تدفع   أن   یجب   نشاطھا،   وقف   أو   المؤسسة   عن   التنازل   حالة   وفي   القباضة،   دائرة   خارج   إلى   المكتب   أو   المؤسسة،   أو   المسكن،   تحویل   حالة   في

  . واألجور   المرتبات   على   المستحقة   الدخل   ضریبة   الفور   على 

  . الوفاة   لتاریخ   التالیة   یوما   )20(العشرین    خالل   الضریبة   تدفع   بالراتب   المدین   أو   المستخدم   وفاة   حالة   وفي 
   :  التالیة   المعلومات   فیھ   تذكر و  بالدفع،   یقوم   الذي   الطرف   قبل   من   وموقع   مؤرخ   إشعار   بجدول   مصحوبا   دفع   كل   یكون  - )  2

 اإلقتطاعات؛   فیھا   تمت   التي   ةالفتر  -  
  أو   المستخدم   تعریف   ورقم   وعنوانھ،   المصرفي،   الجاري   الحساب   أو   البریدي   الجاري   الحساب   ورقم   الھاتف،   ورقم   والمھنة   والعنوان   التعیین  -  
 بالراتب؛   المدین 
 الجبائیة؛   التعریف   بطاقة   رقم  -  
   . لإلقتطاع   الخاضعة   األجور   مبلغ  -  

في حالة التوقف عن دفع الضریبة على الدخل المؤسسة على المرتبات واألجور، یلزم المستخدمون والمدینون بالراتب، بموافاة مفتشیة  - )3
  .لي للفترة المعتبرةالضرائب المباشرة لمكان فرض الضریبة علیھم، بتصریح معلل للتوقف عن المدفوعات، خالل الشھر الموا

 129و 75علیھا في المادتین  والمدینین بالراتب الذین لم یستوفوا بعد اإللتزامات المنصوصأالمستخدمین  فیما یخص -  )1:  130المادة 
تلقائیا مبلغ الحقوق حدد أن ت، 1- 129جال المشار إلیھا في المادة إلدارة في نھایة الشھر الموالي للشھر الذي تنقضي فیھ اآللأعاله، یمكن 

  . دفعھا   فیھا   تأخر    التي   الشھور   من   شھر   لكل   واألجور   المرتبات   عن الدخل   ضریبة   بصدد   المستحقة
یتعین على أساس تقدره تلقائیا اإلدارة، ویبلغھا العون المراقب إلى المدین بالضریبة، الذي  % 20 نسبة تحسب ھذه الحقوق بتطبیق - ) 2

  (2) .یام العشرة التالیة لتاریخ التبلیغعلیھ دفعھا إلى الخزینة خالل األ

وعالوة  ا من المستخدم أو المدین بالراتبأعاله، یستحق الدفع كلی 2وفي حالة عدم دفع الحقوق في اآلجال المنصوص علیھا في المقطع  - )3
والعقوبات المالیة والغرامات عن طریق  ویتم تحصیل الحقوق. أعاله 2 -  134تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة  ،على ذلك

 .جدول التحصیل

 مكرر   الخامس   القسم
  اإلجمالي   الدخل   على   مؤقتةال  ضریبةال

ویدفع لدى قابض  104یصرح بمبلغ الضریبة المؤقتة بعنوان الضریبة على الدخل اإلجمالي المذكورة في المادة :  مكرر 130المادة 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والذي یمثل  28و 18مركز الضرائب عن طریق تصریحات خاصة محددة في المادتین 

   (3).ظھر صفحاتھا جدول إشعار بالدفع

 السادس   القسم
  التلقائي   الضریبة   فرض   نظام

    (4) .ملغاة :   131   المادة

 مكرر   السادس   القسم
  الجبائیة   الوضعیة   مجمل   في   المعمق   التحقیق

  (5) . ملغاة :   مكرر   131   المادة
 السابع   القسم

  الوفاة   أو   النشاط   وقف   أو   التنازل،   حالة   في   للتطبیق   قابلة   خاصة   أحكام

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

  . بعد   الضریبة   علیھ   تفرض   لم   التي   التجاریة   وغیر   والتجاریة،   الصناعیة،   األرباح   على 
  . للنشاط   توقفا   یقابلھم،   وما   طبیعیین   أشخاص   قبل   من   المبینة   الممتلكات   إیجار   عقد    فسخ   یعتبر
  النشاط،   وقف   أو   بالتنازل   أدناه،   مبین   ھو   كما   یحدد   أیام   )10(عشرة    مدتھ   أجل   غضون   في   المفتش   یشعروا   أن   بالضریبة   المكلفین   وعلى

  . فعلیا   فیھ   یصبح   أو   أصبح   الذي   بالتاریخ   وإخباره 
  :أیام ) 10(  العشرة   أجل   یسري   الحالة،   حسب   الخلف أو   لھ   المتنازل   وعنوان   ولقب   باسم،   اإلقتضاء،   وعند

 ؛ قانونیة   إعالنات   جریدة   في   التنازل   أو   البیع   فیھ   نشر   الذي   التاریخ   من   إعتبارا   عنھ   التنازل   أو   تجاري   محل   ببیع   األمر   یتعلق   حینما  - 
  ؛ فعال   المستثمرات   إدارة   لھ   المتنازل   أو   الشاري   فیھ   اتخذ   الذي   الیوم   من   إعتبارا   عنھا،   التنازل   أو   أخرى   مؤسسات   ببیع   األمر   یتعلق   وحینما  -  
  . ھائیان   إغالقا   المؤسسات   اغالق   یوم   من   إعتبارا    مؤسسة،   عن   بالتنازل   األمر   یتعلق   وحینما  -  

   . النشاط   عن   التوقف   تاریخ   من   اعتبارا   أیام )  10 (  العشرة   أجل   یسري   حرة،   مھنة   ممارسة   عن   التوقف   حالة   وفي

) 10(یتعین علي المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة ، أن یرسلوا إلى مفتش الضرائب ضمن أجل العشرة  - )2
المتعلقة بالضریبة على  99أیام  المنصوص علیھا في المادة األولى من قانون اإلجراءات الجبائیة الملحق بتلك المنصوص علیھا في المادة 

                       
  . 2017م لسنة .من ق 16و  7و 2009لسنة . م.من ق 12و  1990م لسنة .من ق 27واد معدلة بموجب الم:  129المادة  (1)
  .2005لسنة . م.من ق 9معدلة بموجب المادة : 130المادة  (2)
  . 2003م لسنة .من ق 18محدثة بموجب المادة : مكرر 130المادة  (3)
  ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2002م لسنة .من ق 200ملغاة بموجب المادة :  131المادة  (4)
  ). تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002م لسنة .من ق 200وملغاة بموجب المادة   2000م لسنة .من ق 4معدلة بموجب المادة  :مكرر 131المادة  (5)



29 

 .جماليالدخل اإل
دید، وعندما یوقفون نشاطھم خالل السنة األولى من السنتین،  أو في حالة التجدید الضمني، خالل السنة التالیة للسنة  التي یغطیھا ھذا التج

ة مع فاتح ینایر یحدد تقدیر الضریبة الجزافیة الوحیدة أو الربح وجوبا بمبلغ التقدیر المقرر للسنة السابقة المعدل  تناسبیا مع الفترة المنصرم
  . فعلیا   النشاط   إلى الیوم  الذي أصبح فیھ وقف

المقرر  وإذا حدث وقف النشاط خالل السنة الثانیة من فترة السنتین، فإن تقدیر الضریبة الجزافیة الوحیدة أو الربح الواجب اعتماده ھو التقدیر
 .وفقا للشروط المنصوص علیھا في المقطع الثاني من ھذه الفقرةللسنة المعتبرة بعد تخفیضھ تناسبیا مع فترة الزمن المنصرمة، 

غ وأما في حالة التنازل عن مؤسسة أو وقف نشاطھا، فإنھ یضاعف الربح الخاضع للضریبة الموحدة تبعا لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة بمبل
ات  وعن عناصر األصول المجمدة وفقا للشروط الواردة في المادة األرباح اإلستثنائیة الناتجة عن بیع المحل التجاري أو التنازل  عن المخزون

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 173
  لألرباح   الصافي   لمبلغا   تصریحھم،   في   یذكروا   أن   التابعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة ،   بالضریبة   المكلفین   على   یتعین   الحكم،   ھذا   ولتطبیق

  . الالزمة   اإلثباتات   كل   یقدموا   وأن    السابقة   الفقرة   في   إلیھا   المشار    اإلستثنائیة 
  اإلجمالي   الدخل   علىالضریبة    مستوى   على   المقطع،   لھذا   وفقا   المقدمة   والوثائق   المعلومات   نقص   أو   التعلیل،   أو   التصریح   عدم   عن   یترتب

  . 193و   192   المادتین   في   علیھا   المنصوص   العقوبات   تطبیق 

  .ملغى - )3

  (1)  : اآلتیة   األحكام   تطبق   المادة،   ھذه   من   الثاني   المقطع   في المذكورین    بالضریبة   للمكلفین   بالنسبة  - )4
إقحام مسؤولیة خلف المكلف بالضریبة بصفة تضامنیة مع سلفھ فیما یخص دفع الضرائب المستحقة لقاء في حالة التنازل بالمقابل، یمكن 

یصرح بھا األرباح التي یحققھا ھذا األخیر خالل  سنة توقیف النشاط إلى غایة یوم ھذا التوقیف، وكذا األرباح المحققة في السنة السابقة إذا لم 
  . التصریح   لتقدیم   القانوني    األجل    ضمن   تم   األخیر   ھذا   أن   غمر   النشاط   توقیف   تاریخ   قبل

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

  .  التصریح   تقدیم   عدم   األجل في حالة
، تطبق أحكام ھذه المادة في حالة وفاة المستغل أو المكلف بالضریبة ویقدم ذوي حقوق الفقید، في 2من المقطع  5و 4باستثناء الفقرتین  - )5

  .أشھر من تاریخ الوفاة) 06(الالزمة لتأسیس الضریبة المستحقة في أجل ستة  ھذه الحالة، المعلومات

  التي   األخیرة   المالیة   السنة   نھایة   من   إبتداء   وفاتھ   سنة   خالل   بالضریبة   المكلف   حققھا   التي   المداخیل   للضریبة   تخضع  - )  1 :   133   المادة
  . الوفاة   سنة   من   ینایر   فاتح   عند   المطبقة   القواعد   حسب   لكوذ   للضریبة،   خضعت 

  المداخیل   وكذا   قبل،   من   للضریبة   أخضعت   قد   تكن   لم   إذا   بالضریبة،   لمكلف ا  وفاة   بسبب   دفعھا   أو   توزیعھا   تم   التي   المداخیل   للضریبة   تخضع   كما
  . وفاتھ   قبل   بحوزتھ   تكون   أن   دون   بالضریبة   المكلف   قھاحق   التي 

المشار إلیھا في المادتین  لسالفة الذكر، یقبل تخفیض الرسومالمستحقة طبقا لألحكام ا اإلجمالي الدخلعلى ضریبة الومن أجل إقرار أساس 
التصریحات التي قدمھا الفقید ضمن اآلجال القانونیة، أو ورثتھ عند ، التي تم دفعھا أثناء سنة فرض الضریبة أو التي تضمنتھا 230و 217
 .الوفاة

  ھذا   ویخضع   الوفاة   تاریخ   من   أشھر )  6 (  ستة   أجل   في   الفقید   حقوق   ذوو   المادة   ھذه   بموجب   للضریبة   الخاضعة   بالمداخیل   التصریح   یقدم  - )  2
  . السنویة   التصریحات   بشأن   المقررة   والعقوبات   للقواعد   التصریح 

  أو   الحقوق   ذوي   من   واحد   أي   إلى   187   المادة   في   علیھا   المنصوص   اإلشعارات   وكذا   اإلثبات   أو   التوضیح   طلبات   قانونا   ترسل   أن   یمكن
 . بالمیراث   التصریح   على   الموقعین 

  الثامن   القسم

   الخاصة   الزیادات

 اإلجمالي   الدخل على   ضریبةالب 

خارج الجزائر، وال یشیر إلیھا على إنفصال  یعتبر المكلف بالضریبة الذي یقبض  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مداخیل -  )1:  134المادة 
 .تكملة الضریبة المطابقة، وكذا الزیادة المضافة إلى الضریبةنھ قد أغفلھا، ویتعین علیھ دفع أ 3- 99ي تصریحھ طبقا ألحكام المادة ف

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

  غیر   اتباقتطاع   قام   أو   74و   60   ،54   ،34   ،33   المواد   في   علیھا   المنصوص   باإلقتطاعات   یقم   لم   مستخدم   أو   مدین   كل   یلزم  - ) 2
  .  %  25   نسبة  تضاف إلیھ   المتممة   غیر   اإلقتطاعات   مبلغ   بدفع   كافیة 

  .  % 10   بنسبة   تحدد   المدین   على   غرامة   تطبیق   المحددة   الجاآل   في   المطابقة   الحقوق   ووفاء   بالدفع   اإلشعار   جدول   إیداع   عدم   عن   ویترتب

  إستالم   وصل   مع   علیھا   موصى   رسالة   بواسطة   اإلقتطاع   بإجراء   الملزم   الشخص   اإلدارة   إعذار   حالة   في    % 25   نسبة   إلى   العقوبة   ھذه   وترفع
  . واحد   شھر   خالل   تھوضعی   لتسویة 

ء اإلقتطاعات أو من تصفیة اإلقتطاعات الواردة في المقطع األول من ھذه یتعرض كل من تھرب أو حاول التھرب، كلیا أو جزئیا من وعا
 (2) .303وللعقوبات المنصوص علیھا في المادة 2- 193، للزیادة المقررة في المادة الفقرة  باستعمالھ لوسائل الغش

                       
  .2017لسنة . م.من ق 16و 2007لسنة . م.من ق 6معدلة بموجب المادتین :  132المادة   (1)
  . 2001م لسنة .من ق 38و 2000م لسنة .من ق 5و  1990م لسنة .من ق 12معدلة بموجب المواد : 134المادة  (2)
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 الثاني   الباب
 الشركات   أرباح   على   الضریبة

 األول   القسم
 عمومیات

  إلیھم   المشار   المعنویین   األشخاص   من   وغیرھا   الشركات   تحققھا   التي   المداخیل   أو   األرباح   مجمل   على   سنویة   ضریبة   تؤسس :   135   المادة
  . 136   المادة   في 

   ."الشركات   أرباح   على   الضریبة "  الضریبة   ھذه   وتسمى

 الثاني   القسم
 الضریبة   تطبیق   مجال

  :  الشركات   أرباح   على   للضریبة   تخضع :   136   المادة
   :  باستثناء   وغرضھا،   شكلھا   كان   مھما   الشركات  - )  1

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

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

  بھما   الجاري   والتنظیم   التشریع   في   علیھا   المنصوص   والشروط   األشكال   حسب   والمعتمدة   المكونة   المنقولة   للقیم   الجماعي   التوظیف   ھیئات  - ) ج
 . العمل 

  

   (1)  . الشركات والتعاونیات الخاضعة للضریبة الجزافیة الوحیدة  - )د

   . والتجاري   الصناعي   الطابع   ذات   العمومیة   والھیئات   المؤسسات  - ) 2

   :  الضریبة   لھذه   تخضع   كما

  . 12   المادة   في   المذكورة   والمنتجات   العملیات   تنجز   التي   الشركات  - ) 1
  . 138    المادة   في    إلیھا    المشار    الشركات    باستثناء    لھا    التابعة    واالتحادات    التعاونیة    الشركات  - ) 2

 الثالث   القسم
  للضریبة   اإلقلیمي   المجال

  . بالجزائر   المحققة   األرباح   عن   الضریبة   تستحق :   137   المادة
  :  الخصوص   على   بالجزائر   محققة   أرباحا   تعتبر

  . ثابتة   إقامة   وجود   عدم   عند   فالحي   أو   تجاري   أو   صناعي   طابع   ذي   لنشاط   العادیة   الممارسة   من   والعائدة   شركات،   شكل   في   المحققة   األرباح  -  
  . المؤسسات   ھذه   عن   متمیزة   مھنیة   شخصیة   لھم   لیست   بممثلین   الجزائر   في   تستعین   التي   المؤسسات   أرباح  -  
  حلقة   نجازإ   في   یتمثل   نشاطا   مباشرة،   غیر   أو   مباشرة   بصفة   تمارس   نھاأ   إال   معینین،   ممثلین   أو   إقامة   تملك   ال  كانت   وإن    ،المؤسسات   أرباح  -  
   . التجاریة   العملیات   من   كاملة 

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

 الرابع   القسم
  الخاصة   واألنظمة   اإلعفاءات

الصندوق الوطني لدعم تشغیل "التي یمارسھا الشباب ذوو المشاریع المؤھلون لالستفادة من إعانة ة نشطاتستفید األ )1 : 138المادة 
من إعفاء كلي من الضریبة " البطالة  على  الوطني للتأمین  الصندوق" أو "  القرض المصغر  لدعم  الصندوق الوطني" أو" الشباب

  .سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في االستغالل) 3(على أرباح الشركات  لمدة ثالث 

  . اإلستغالل   في   الشروع   تاریخ   نم   ابتداء ترقیتھا، و ذلك    یجب   منطقة   في   ممارسة   النشاطات   كانت   سنوات،إذا )  06 (ست    إلى   اإلعفاء   مدة   ترفع
  (2).عمال على األقل لمدة غیر محددة) 3(عندما یتعھد المستثمرون بتوظیف ثالثة ) 2(و تمدد فترة اإلعفاء ھذه بسنتین 

و یترت����ب عل����ى ع����دم احت����رام التعھ����دات المتص����لة بع����دد مناص����ب العم����ل المنش����أة، س����حب االعتم����اد و المطالب����ة ب����الحقوق والرس����وم 
  . المستحقة التسدید

تحدد قائمتھا عن طریق التنظیم و و التي یجب ترقیتھا  من المناطق التي منطقة النشاط في مؤسسة داخلمستثمر الاب بشھذا المارس یعندما 
التي یجب ترقیتھا ورقم األعمال  فإن الربح المعفى من الضریبة ینتج من النسبة بین رقم األعمال المحقق في المنطقة ،ذه المناطقخارج ھ
   .اإلجمالي

                       
  . 2015م لسنة .من ق 11و 1996لسنة . م.من ق 11معدلة بموجب المادتین :  136المادة  (1)

م لسنة .من ق 7و  2008م لسنة .من ق 6و   2006م .من ق 6و 2001م لسنة .من ق 9و  1997م لسنة .من ق 13و   12و  11و  1996م لسنة .من ق 12و  1995م لسنة  .من ق 13معدلة بموجب المواد : 138المادة  (2)
  .2018لسنة . م.من ق 6و 2014 ة لسن. م.من ق 4و. 2011ت لسنة .م.من ق 5و  2011م لسنة .من ق 10و  2010
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 أو "الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"األنشطة التي یمارسھا الشباب ذوو المشاریع المؤھلون لالستفادة من إعانة  تتواجد إذا
الصندوق الخاص "، في منطقة تستفید من إعانة "القرض المصغر  لدعم  الصندوق الوطني" أو "البطالة على الوطني للتأمین الصندوق"

 .سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في االستغالل) 10(، تمدد مدة اإلعفاء إلى عشر "لتطویر مناطق الجنوب
  .العمومیة من الضریبة على أرباح الشركات  والھیئات   مؤسساتلل   التابعة   اإلستھالكیة   التعاونیات   تعفى  )2 

  :كما تستفید من إعفاء دائم في مجال الضریبة على أرباح الشركات

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

  . مسرحيالممارسة للنشاط المبلغ اإلیرادات المحققة من قبل الفرق و األجھزة  -
  . فقط شركائھا   مع     والمحققة   والتأمین   البنكیة   العملیات   لفائدة   الفالحي   التعاون   صنادیق  - 

ل���وزارة الفالح���ة  التابع���ة المص���الح المؤھل���ة تس���لمھالتعاونی���ات الفالحی���ة للتم���وین والش���راء وك���ذا اإلتح���ادات المس���تفیدة م���ن اإلعتم���اد  -
 ؛مع المستعملین غیر الشركاءالمحققة بإستثناء العملیات  لمسیرة طبقا لألحكام القانونیة والتنظیمیة التي تنظمھا،وا
حف���ظ وبی���ع المنتوج���ات الفالحی���ة وك���ذا إتحاداتھ���ا المعتم���دة حس���ب نف���س الش���روط المنص���وص  ،الش���ركات التعاونی���ة إلنت���اج، تحوی���ل -

  :یرھا، بإستثناء العملیات التالیةونیة أو التنظیمیة التي تسعلیھا أعاله والمسیرة طبقا لألحكام القان

   ؛ الرئیسیة   مؤسستھا   عن   المنفصلة   التجزئة   محالت   في   محققة   مبیعات  - )  أ

  كمواد   إستعمالھا   أویمكن   والحیوانات   اإلنسان   لتغدیة   الموجھة   تلك   بإستثناء   المنتوجات   شبھ   أو   المنتوجات   تخص   التي   التحویل   عملیات  - ) ب
  ؛ أوالصناعة   الفالحة   في   أولیة 

  . لقبولھا   اضطرت   أو   بھاالتعاونیات   رخصت   والتي   الشركاء   غیر   المستعملین   مع   محققة   عملیات - )  ج

.  للحب����وب   المھن����ي   الجزائ����ري   ال����دیوان   م����ع   وإتحاداتھ����ا   الحب����وب   اتتعاونی����   ط����رف   م����ن   المحق����ق   ی����اتالعمل   عل����ى  اإلعف����اء   ھ����ذایطب����ق 
  . الحبوب   نقل   أو   تحویلأو    بیع   شراء،ب  و المتعلقة)  ح . م . ج . د (
  یع���دھا  ب���رامج   إیط���ار   ف���ي   للحب���وب   رىأخ���   تعاونی���ات   م���ع   الحب���وب   تعاونی���ات   ط���رف   م���ن   المحقق���ة   للعملی���ات   بالنس���بة   الش���يء   نف���سیطب���ق  
     .بترخیص منھ  أو الدیوان 

   .حالتھ  على  لالستھالك  الموجھ  الطبیعي  بالحلیب  المتعلقة  النشاطات  من  المحققة  المداخیل - 

  باس����تثناء   أجان����ب،   أو   وطنی����ین   مس����تثمرین   قب����ل   م����ن   المحدث����ة   الس����یاحیة   المؤسس����ات ، س����نوات   )10 (عش����ر  لم����دة   إعف����اء   م����ن   تس����تفید   )3
   ؛يالسیاح   القطاع   في   طةشالنا    المختلط  االقتصاد  شركات   وكذا   واألسفار   السیاحیة   كاالتالو

  حسب  الفندقیة  المؤسسات  روكذااسفواأل السیاحة وكاالت ،تاریخ بدایة ممارسة النشاط من إبتداء سنوات )3(ثالث  لمدة  اإلعفاء من تستفید) 4
   . الصعبة بالعملة المحقق أعمالھا  رقم   حصة

 .عملیات تصدیر السلع وتلك التي تتضمن الخدمات المدرة للعملة الصعبةتستفید من إعفاء دائم،   ) 5

 .من ھذه المادة، حسب نسبة رقم األعمال المحقق  بالعملة الصعبة  5و 4یمنح اإلعفاء المذكور في البندین 

ھذه اإلیرادات لدى بنك متوطن  تصة وثیقة  تثبت دفعلمخصالح الجبائیة االمعني إلى الم یموتتوقف االستفادة  من أحكام ھذه الفقرة على تقد
 .بالجزائر

وكذا بالنسبة  والبنوكین النقل البري والبحري والجوي وعملیات إعادة التأمعملیات  ،ادةالممن ھذه  5 فقرةالاالستفادة من أحكام  ھایمكنال 
لمتعاملي الھاتف النقالوحاملي تراخیص إقامة و استغالل خدمات تحویل الصوت عبر بروتوكول االنترنت والمؤسسات الناشطة قبل و بعد 

  (1).جمیة على حالھا الخام أو بعد تحویلھااالنتاج في القطاع المنجمي فیما یخص عملیات تصدیر المواد المن

  الش�ركات   باس�تثناء   الموح�دة   المیزانی�ة   لنظام   الخضوع   تختار   أن   المادة   ھذه    في   محددة   ھي   مثلما   الشركات   لتجمعات   یمكن  : مكرر   138   المادة
  . البترولیة 

  الش��ركات   مجم�وع   ط�رف   م��ن   مقب�ول   ویك�ون   األم   الش��ركة   ط�رف   م�ن   ی��تم   ختی�اراال   .المیزانی�ة   حس��ابات   مجم�وع   یجم�ع   ال��ذي   ب�ھ   یعن�ي   التوحی�د
  . سنوات )  4 (  أربع   لمدة    التراجع   یقبل   ال   وھو   األعضاء 

 ،  الش�ركات أرب�اح عل�ى مختلفة للض�ریبة ة لمعدالتخاضع التجمع أعضاء طرف شركات من الممارسة األنشطة كانت إذا ما حالة في 
الحال�ة  وفي . المتفوق لمعدلا لھذا تابعا األعمال رقم إذا كان ما حالة في   19 %بمعدل للضریبة التوحید ھذا المتأتي من یخضع الربح

 . رقم األعمال لصنف تبعا األرباح بتوحید یسمح  ،العكسیة
  .السابقة الفقرة كیفیات تطبیق الحاجة،  عند ، بقرار المالیة وزیر یحدد

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

  . األم   الشركة   طابع   أخد   یمكنھا   أخرى   شركة   طرف   من   أكثر   أو   %90   نسبة   أو   الشركات   ھذه   طرف   من   جزئیا   أو   كلیا   ممتلكا   المال   رأس   یكون
  . التجاري   القانون   بأحكام   أساسا   مسیرة   الجبائي   المفھوم   في   التجمع   في   عضاءاأل   الشركات   بین   لعالقات یجب أن تكون ا

 (2).أعاله   المبینة   الشروط   استیفاء   عن   تتوقف    ةشركالجبائي، لكل    بالمفھوم   الشركات   تجمع من محیط یتم اإلقصاء التلقائي
 
 

                       
م لسنة .من ق 7، 2008م لسنة .من ق 6، 2006م .من ق 6،  2001م لسنة .من ق 9، 1997م لسنة .من ق 13و   12و  11، 1996م لسنة .من ق 12،  1995م لسنة  .من ق 13معدلة بموجب المواد : 138المادة  (1)

  .2018لسنة . م.من ق 6و 2014لسنة . م.من ق 4و 2011ت لسنة .م.من ق 5و  2011م لسنة .من ق 10،  2010
  .2012م لسنة .من ق 6و  2009ت لسنة .م.من ق  3،  2008لسنة . م.من ق 7ومعدلة بموجب المواد  1997من ق م لسنة  14محدثة بموجب المادة : مكرر 138المادة  (2)
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سنوات ابتداًء من ) 5(شركات رأسمال المخاطرة من األعفاء من الضریبة على أرباح الشركات لمدة خمس تستفید : 1رمكر   138   المادة
      (1).انطالق نشاطھا

 الخامس   القسم
  للضریبة   الخاضعة   األرباح

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

  في   المحققة   النتائج   حسب   المستحقة   الضریبة   تدفع   شھرا )  12 (  عشر   اإلثنى   من   أكثر   إلى   المنصرمة   السنة   في   المختتمة   المالیة   السنة   إمتدت   إذا
  . المالیة   السنة   تلك 

داء في حالة عدم إعداد أیة حصیلة خالل سنة ما، تؤسس الضریبة المستحقة بصدد السنة الموالیة على األرباح المحققة في الفترة المنصرمة إبت
ثم . دیسمبر من السنة المعتبرة 31إلى غایة من نھایة آخر فترة فرضت فیھا الضریبة، أو من بدایة العملیات بالنسبة للمؤسسات الحدیثة، 

  . تضمنتھا   التي   الحصیلة   نتائج   من   األرباح   ھذه   بعد   فیما   تخفض
  . الموالیة   السنة   بصدد   المستحقة   الضریبة   وعاء   لتحدید   الحواصل   ھذه   نتائج   تجمع   واحدة،   سنة   ظرف   في   متتالیة   حواصل   إعداد   یتم   عندما

المؤرخ  في  11- 07دیسمبر،ألحكام القانون رقم  31وتخضع اإلمكانیة المتاحة أمام المؤسسات إلختتام سنتھا المالیة في تاریخ آخرغیر 
 (2).و المتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر سنة  25

مختلف  فإن الربح الخاضع للضریبة، ھو الربح الصافي المحدد حسب نتیجة ، 173و 172مع مراعاة أحكام المادتین  - )1 : 140المادة 
الخصوص التنازالت عن أي عنصر من عناصر األصول،  وجھ مؤسسة بما في ذلك علىالمحققة من طرف كل  ھاتطبیع ا كانتأی العملیات

 .أثناء اإلستغالل أو في نھایتھ
  كأساس   فیھا   المحققة   النتائج   تخدامإس   یجب   التي   الفترة   فتتاحوإ   إختتام   لدى   الصافیة   األصول   قیم   في   الفرق   من   الصافي   الربح   یتشكل  ) 2

ویقصد  .لشركاء خالل ھذه الفترةستغالل أو ااإلقتطاعات التي یقوم بھا صاحب اإل إلیھا وتضاف ،من الزیادات المالیة للضریبة المحسومة 
  .واألرصدة المثبتة  الكات المالیةتالخصوم المتكونة من دیون الغیر، واالھمجموع باألصول الصافیة، الفائض في قیم األصول من 

والتي  الخدمات أو المواد من أو مجموعة الخدمات أو المواد بإنجاز المتعلقة المدة للعقود الطویلة بالنسبة للضریبة الخاضع الربح إن) 3
 عن المستقلة المحاسبة  بالتسبیق لطریقة تبعا حصریة بصورة مالیة والمقتناة سنوات أو محاسبیتین) 2(األقل بمرحلتین تنفیذھا على یمتد

 . مسیرة عقود أو جزافیة عقود كانت سواء صنف العقود عن النظر بغض ال، وذلكلمجا ھذا في طرف المؤسسة من المعتمدة الطریقة
 وبمراجعة للتسبیق المئویة باألخذ بالنسبة تسمح التي الداخلیة والرقابة التكلفة ونظام حساب التسییر أدوات وجود الصفة بھذه ویقبل

 .التسبیق مع تماشیا ، والنتائج األعباء والحوا صل تقدیرات
 (3).العملیات بالتسبیق حواصل و األعباء محاسبة تبعا لطریقة العقاریة الترقیة مؤسسات ربح حساب ویتم

 السادس   القسم
  الصافي   الربح   تحدید

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

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

 ال المحاسبیة، أو المالیة التقنیة، المساعدة كتكالیف بالخارج، مقیمة مؤسسة طرف من المقدمة الخدمات مقابل للدفع المخصصة المبالغ إنّ 
 : حدود في إالّ  للضریبة الخاضع الربح لتخفیض تخضع

  األعمال، رقم من %  5و المدینة للمؤسسة العامة التكالیف من ،% 20 –

 (4).المستشارین - والمھندسین الدراسات لمكاتب بالنسبة األعمال رقم من، – 7 %

 تشیید سیما ال صناعي، نشاط إطار في الضخمة بالمنشآت المتعلقة والدراسات التقنیة المساعدة تكالیف على التحدید ھذا یطبق ال
  .المصانع

 كان مھما المال، رأس في نصیبھم إلى إضافة الشركة تصرف تحت الموضوعة المبالغ یخص فیما الشركاء إلى الممنوحة الفوائد إنّ 
 .الجزائر بنك طرف من عنھا المعلن المتوسطة الفعلیة الفوائد معدالت حدود في وھذا للخصم قابلة تكون الشركة، شكل
 نسبة الشركة تصرف تحت الموضوعة المبالغ تتجاوز ال وأن كلیا المال رأس تحریر یتم أن وھما بشرطین الخصم ھذا یرتبط أنھ، غیر
 .المال رأس من % 50

 .  4 -46ة  للماد طبقا موزعة تعتبر الشركاء تصرف تحت الشركة تضعھا التي المبالغ فإنّ  الضریبة، ولتأسیس
 المعلن المتوسطة الفعلیة الفوائد معدالت حدود في للخصم قابلة المشتركة المؤسسات بین الممنوحة القروض عن المترتبة الفوائد تعتبر
 .الجزائر بنك طرف من عنھا

                       
  . 2005م لسنة .من ق 10محدثة بموجب المادة : 1مكرر 138المادة  (1)
  .2018م لسنة .من ق 7معدلة بموجب المادة :  139المادة  (2)
  .2009ت لسنة .م.من ق 4معدلة بموجب المادة :  140المادة  (3)

. م.من ق 8و 2007لسنة . م.من ق 7و 2004سنة ل. م.من ق 2و 2001لسنة . ت.م.من ق 2و  1998لسنة . م.من ق  12و  1993لسنة . م.من ق  15و  1992لسنة . م.من ق 27و   26معدلة بموجب المواد : 141المادة (4)
 .2019م لسنة .من ق 2و  2018م لسنة .من ق 8و  2010م لسنة .من  ق 8و   2009ت لسنة .م.من ق 5و     2009لسنة . م.من ق 13و 2008لسنة 
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 تطبیق طریق عن مخفضة، بفوائد أو فائدة بدون المؤسسات بین الممنوحة القروض ناتج یحدد الشركات، أرباح على الضریبة لتأسیس
  (*) .اقتراضھا تم التي المبالغ على الجزائر بنك طرف من عنھا المعلن المتوسطة الفعلیة الفوائد معدالت

فیما یخص الفوائد وأرباح الصرف وغیرھا من المصاریف المالیة الخاصة باإلقتراضات المبرمة خارج الجزائر، وكذلك األتاوى المستحقة 
ستعمال وعالمات الصنع ومصاریف المساعدة التقنیة واألتعاب المدفوعة بعملة أخرى غیر العملة الوطنیة، فإن عن البراءات ورخص اإل

  .خصمھا لفائدة المؤسسات التي تدفعھا، مرھون باعتماد التحویل الذي تسلمھ السلطات المالیة المختصة
 .من رقم األعمال في مجرى السنة المالیة المطابقة اللتزامھا 1وفیما یخص ھذه المؤسسات نفسھا، تخصم مصاریف المقر في حدود 

المصاریف المشار إلیھا أعاله، وكذا مصاریف المقر، یبقي مرھون بدفعھا فعلیا أثناء  أما فیما یخص المكلفین بالضریبة اآلخرین، فإن خصم
 .السنة المالیة

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

 .والمخصصة للنشاطات التي یرخص مجلس النقد والقرض بمزاولتھا، والتي یمارسھا تجار الجملة أو الوكالء ،أعاله
 .القیمة الحقیقیة التي تقابلھا بالدینار الجزائريحسب  المقطع األول من ھذه الفقرة يیصرح المستورد بالواردات المنصوص علیھا ف

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

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

 المتصلة المالیة لسنةل للخصم كأعباء قابلة مالرس خارج دج 30.000 مبلغ تجاوزت التي ال المنخفضة القیمة ذات العناصر معاینةیمكن 
  .بھا

  . النقدیة لقیمتھا األصول بالنسبة في مجانیة بصورة المقتناة مالكاأل تسجل
حساب األقساط السنویة لالھتالك المالي القابلة للخصم تحدد فیما یخص السیارات السیاحیة بقیمة شراء موحدة قدرھا قاعدة غیر أن 

  .دج1.000.000
  .یطبق إذا كانت السیارات الساحیة تشكل األداة الرئیسیة لنشاط المؤسسةدج ال 1.000.000كما أن سقف 

و التي تستعمل في نشاط خاضع للرسم على یتم حساب قاعدة االھتالك المالي للتثبیتات التي تمنح الحق في خصم الرسم على القیمة المضافة 
  .لقیمة المضافةالقیة المضافة، عل�أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة دون الرسم على ا

أما قاعدة االھتالك المالي للتثبیتات المخصصة لنشاط غیر خاضع للرسم على القیمة المضافة فیتم حسابھا مع إدراج الرسم على القیمة 
  .المضافة

دة في المادة غیر أنھ، بإمكان المكلفین بالضریبة أن یطبقوا ضمن الشروط المحد. ویحسب االھتالك المالي للتثبیتات حسب النظام الخطي
  .االھتالك التنازلي أو االھتالك التصاعدي) 3و 2الفقرتین ( 174

  .في إطار عقد القرض اإلیجاري یتم حساب االھتالك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض اإلیجاري
 .الشركات الضرائب الواقعة على كاھل المؤسسة والمحصلة خالل السنة المالیة باستثناء الضریبة  على  أرباح) 4

 .إذا منحت فیما بعد تخفیضات في ھذه الضرائب فإن مبلغھا یدخل ضمن إیرادات السنة المالیة التي تم خاللھا إشعار المؤسسة بدفعھا
والتي یتوقع حدوثھا بفعل  المبنیة بوضوحاألرصدة المشكلة لغرض مواجھة تكالیف أو خسائر القیم في حساب المخزونات أو غیر ) 5

 .152األحداث الجاریة، شریطة تقییدھا في كتابات السنة المالیة وتبیانھا في كشف األرصدة المنصوص علیھ في المادة 
یمكن المؤسسات المصرفیة أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة األمد أو الطویلة وكذا الشركات المرخص لھا بالقیام بعملیات في  
جال القرض العقاري أن تشكل رصیدا معفى من الضریبة على أرباح الشركات، یخصص لمواجھة األخطار الخاصة المرتبطة بھذه م

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

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

 .تدخل نتائجھا ضمن قواعد الضریبة على أرباح الشركات
تحول كل الحصص التي وظفت جزئیًا أو كلّیًا في مجال غیر مطابق لمجال تخصیصھا، أو التي تصبح بدون غرض خالل السنة المالیة 

السنة المعنیة، وإذا لم تقم المؤسسة نفسھا بتحویل ھذه الحصص، تقوم اإلدارة بالتصحیحات  نتائج والیة للسنة التي تشكلت فیھا، إلىالم
 .الضروریة

في حالة تحویل شركة ذات أسھم أو ذات مسؤولیة محدودة  إلى شركة أشخاص ، فإن المبالغ المقبولة من قبل اإلعفاء الضریبي في شكل 
  .ت والتي لم یخصص لھا استعمال مطابق  لتخصیصھا یعاد دمجھا ضمن الربح المحقق في السنة المالیة التي وقع فیھا  تحویل الشركةمئونا

  .ألخطار الخاصة المتصلة بعملیات القرض المتوسطة أو الطویلة المدة مع األشكال األخرى من األرصدةاال تجمع األرصدة الموجھة لمجابھة 
فیض المعامالت التجاریة والغرامات والمصادرات أیا كانت طبیعتھا، والواقعة على كاھل مخالفي األحكام القانونیة، من األرباح ال یقبل تخ) 6

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

  .طللنشا

                       
. م.من ق 8و 2007لسنة . م.من ق 7و 2004لسنة . م.من ق 2و 2001لسنة . ت.م.من ق 2و  1998لسنة . م.من ق  12و  1993لسنة . م.من ق  15و  1992لسنة . م.من ق 27و   26معدلة بموجب المواد : 141المادة (*)

  .2019م لسنة .من ق 2و  2018م لسنة .من ق 8و  2010م لسنة .من  ق 8و   2009ت لسنة .م.من ق 5و     2009لسنة . م.من ق 13و 2008لسنة 
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 فيشارك مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، حسب الحالة، بصفة مباشرة أوغیر مباشرة في إدارة أوتعندما  :مكرر 141المادة 
ي فمراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، أو شارك نفس األشخاص ، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في إدارة أو 

ا مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر وأن ھاتین المؤسستین تكونان في كلتا الحالتین، مقیدتین في عالقاتھم
تختلف عن تلك التي یمكن اإلتفاق علیھا بین مؤسسات مستقلة ، فإن األرباح التي كان من الممكن تحقیقھا من  التجاریة أو المالیة بشروط

یتم إدراجھا ضمن أرباح ھذه المؤسسة الخاضعة  ،حقیقھا بسبب ھذه الشروط المختلفةلمؤسسة المستغلة بالجزائر ولكن لم یتم تطرف ا
  (1).تطبق ھذه القواعد أیضا على المؤسسات المرتبطة بھا والمستغلة في الجزائرو.للضریبة

 إلى مباشرة غیر بصفة المحولة تلك ھي الوعاء الضریبي في إدراجھا یتم التي النواتجوتعد 

 :طریق عن الجزائر، خارج المتواجدة المؤسسات

 ؛البیع أو الشراء أسعار تخفیض أو زیادة  -

  ؛مقابل بدون أو المفرطة األتاوى دفع  -

 ؛مخفض عدلبمأو فوائد دون قروض منح  -

 ؛عقود القروض في علیھا المنصوص الفوائد عن التخلي  -

 ؛المحصلة الخدمة مع النسبة خارج مزایا یم تقد  -

 .األخرى الوسائل طریق عن أو  -

 الخاضعة النواتج تحدید ،الجبائیة اإلجراءات قانون من 1مكرر 20 المادة طبقا ألحكام المحرر الطلب على الرد عدم على یترتب
المماثلة   المؤسسات في للضریبة الخاضعة النواتج ومقارنة مع علیھا تتوفر التي العناصر خالل من اإلدارة الجبائیة طرف من للضریبة
  (2).عادیا المستغلة

 تعارضھا عدم مراعاة اآللي، مع المحاسبي النظام في علیھا المنصوص احترام التعاریف المؤسسات على یجب : 2 مكرر 141 المادة
  (3).الضریبة لوعاء المطبقة بالنسبة الجبائیة القواعد مع

 األخرى الحواصل الدخل وكافة من المستحقة والمبالغ الفوائد الضریبة، للخصم لتأسیس قابلة كأعباء تقبل ال :3مكرر 141 المادة
عالمات  بیع أو االختراع وبراءات االستغالل عن رخصة التنازل أو االمتیاز وأتاوى والكفاالت والدیون والودائع السندات عن الناتجة

 األشخاص طرف من أو المستحقة المسددة المقدمة الخدمات عن المكافآت أو وق المماثلةالحق من وغیرھا الصنع صیغ أو طرق أو صنع
 ،دولة أجنبیة في مستقرین أو ینمقیم ینمعنوی أو ینأشخاص طبیعی لفائدة الجزائر في ستقرینالم أو ینقیمین المعنویالم أو الطبیعیین

 ال وأنھا الحقیقیة بالعملیات عالقة لھا أن النفقات یثبت دلیال دینالم قدم إذا إال ،جبائیة الجزائر اتفاقیات معھا أبرمت التي الدول باستثناء
 .فیھ مبالغا أو عادي غیر تمثل طابعا

 الواقعة األقالیم أو الدول في إحدى تواجدةالم الیةالم الھیئة ھكُ مسِ تُ  حساب على دفع تتم عملیة كل على األولى الفقرة أحكام تطبق كما
 (4) .الجزائر خارج

والرسم على الضریبة على أرباح الشركات، في  اتخفیضات أو تیتعین على المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من إعفاء : 142المادة 
 حصة من) % 30( بالمائة ثالثین   استثماردعم اإلستثمار، إعادة  أجھزةفي إطار النشاط المھني الممنوح خالل مرحلة االستغالل 

لنظام لإبتداء من تاریخ إختتام السنة المالیة التي تخضع نتائجھا  ،سنوات )4( الموافقة لھذه اإلعفاءات أو التخفیضات في أجل أربع االمتیازات
   .يلیضتفال

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

  . األجل المذكور أعاله إبتداء من تاریخ إختتام السنة المالیة األولى یحسب ،في حالة تراكم السنوات المالیة

   .الحالة  ھذه  مثل  في  علیھا منصوص جبائیة اتیترتب على عدم إحترام ھذه األحكام إعادة إسترداد التحفیز الجبائي مع تطبیق غرام

  المكلف  بالمالیة والوزیر  المكلف  الوزیر  بین  مشترك  قرار  بموجب ،  الحاجة  عند ،  األحكام  ھذه  تطبیق  كیفیات  تحدد
  (5) . بالصناعة

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

   :  محدودة   مسؤولیة   ذات   أو   ذات أسھم شركة   تنقل   عندما   النظام   نفس   یطبق  )  2

 ؛األشكال   ھذه   أحد   وفق   تشكیلھا   تم   شركات   عدة   أو   شركتین   إلى   أصولھا   كامل  -  
 .األشكال   ھذه   أحد   وفق   تشكیلھا   مت   أخرى   شركة   إلى   أصولھا   عناصر   من   جزء  -  

الكات تیتوقف تطبیق أحكام ھذه المادة على اإللتزام في عقد اإلدماج أو اإلسھام بحساب عالوة على السلع المتضمنة في الحصص، اإلھ 

                       
  .2010ت  لسنة .م.من ق 4و   2008م لسنة .من ق 9ومعدلة بموجب المادتین  2007م لسنة .من ق 8محدثة بموجب المادة : مكرر 141المادة  (1)
  .2010لسنة  ت.م.من ق 4متممة بموجب المادة : مكرر 141المادة  (2)
  .2009ت لسنة .م.من ق 6محدثة بموجب المادة :  2مكرر 141المادة  (3)
  .2010ت  لسنة .م.من ق 5محدثة بموجب المادة  : 3مكرر 141ادة الم (4)
  .2016م .من ق 2و  2014لسنة . م. من ق 5و 2008ت لسنة .م.من ق 4و  1997م لسنة .من ق 15معدلة بموجب المواد : 142المادة  (5)
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  لعناصر حسب سعر التكلفة، والخاصةالمالیة السنویة التي یجب إقتطاعھا من األرباح وكذا فوائض القیم الالحقة التي تنتج عن إنجاز ھذه ا
  . ھاتحقق   أن   سبق   التي   لیةالما   الكاتھتاإل   خصم   مع   والمساھمة،   المدمجة   بالشركات 

 2 فق�رةلأم�ا ف�ي الح�االت المش�ار إلیھ�ا ف�ي ا .أعاله، على عاتق الشركة الدامجة أو الحدیث�ة لفقرةویقع ھذا اإللتزام، في الحالة المشار إلیھا في ا
  تفیدة من اإلسھامات بالتناس�ب م�ع قیم�ة عناص�ر األص�ول الممنوح�ة لھ�ا وإم�ا عل�ى ع�اتقإما على عاتق الشركات المس ،على التوالي ،فإنھ یقع

   . ةالجزئی   األسھم   من   المستفیدة   الشركة 
 ھ�امن مبالغ 50االستثماري غیر المقیمة من تخفیض بنسبة تستفید فوائض قیم التنازل عن األسھم المحققة من طرف شركات الرأسمال ) 3

  (1).الخاضعة للضریبة

السنة المالیة الجاریة عند تاریخ  للمؤسسات ضمن نتائج قلیمیةتدخل إعانات التجھیز التي تمنحھا الدولة أو الجماعات اإل :  144   المادة
  .دفعھا

باألرباح  تم ربط المبلغ المتبقى من اإلعانات، وینسبیا الستعمالھا السنوات المالیة الموالیةفیتم ربطھا باألرباح الخاضعة للضریبة لكل من 
 .الخاضعة للضریبة ، ابتداء من السنة المالیة الخامسة على األكثر

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

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

  (2) .التي تم فیھا تحصیلھا لسنة المالیةا في ةمحققج الضمن النتائتدخل إعانات االستغالل والموازنة 
تؤسس الضریبة المستحقة على مؤسسات التأمین أو إعادة التأمین أو مؤسسات تقویم الرأسمال أو اإلدخار على مبلغ الدخل ) 1: 145المادة 

 .لذي یتشكل من مبلغ الربح الصافي والحواصل المنقولة والعقاریة الصافیة أیا كانت طبیعتھاالصافي اإلجمالي ا
  النظر   بغض   ،المؤمنین   أو   فیھا   مینظالمن   إلى   اإللتجاء   یحق   وال   سواھم،   دون   المؤمنین   أو   الشركات   أو   المؤسسات   عاتق   على   الضریبة   قعت
  . تاریخھا   كان   مھما   المخالفة   االتفاقیات   أو   البنود   جمیع   عن 

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

  أن   شریطة   الضریبة   تأسیس   أجل   من   الشركة   ربح   من   خصمھا   یمكن   األسھم،   شركات   شكل   على   تستأس   التي   ألعضاء الشركات المدنیة
  . تأدیتھ   تمت   فعلي   عمل   مع   تتطابق 

  :  تخفیض   یمكن :   146   المادة
  الطلب   حصة   حسب   علیھم   ووزعت   الشركاء  مع   تمت   عملیات   من   المتأتیة   اإلضافیة   األرباح   اإلستھالكیة،   ةالتعاونی   شركاتال  یخص   فیما  )  1

  . منھم   واحد   كل   قدمھا   التي 
  المعمول   التنظیم   أقرھا   التي   الشروط   ضمن   العمال   على    الموزع   الصافیة   األرباح   جزء   لإلنتاج،   عمالیةال   التعاونیة   شركاتال   یخص   فیما  )  2

  . بھ 
  . الدولة   منحتھا   التي   للتسبیقات    تسدیدا   المدفوعة   المبالغ   الوطنیة،   البنوك   یخص   فیما  )  3

  المحقق   الربح   من   ویخفض   الموالیة   المالیة   السنة   في   یدرج   عبئا   یعتبر   العجز   ھذا   فإن   ،ما   مالیة   سنة   في   عجز   تسجیل   حالة   في :   147   المادة
  .المالیة   السنة   نفس   خالل 
  ةرابعال   المالیة   السنة   غایة   إلى   الموالیة،   المالیة   السنوات   إلى   بالترتیب  ینقل   الزائد   زالعج   فإن   ،العجز   كل   لتخفیض   كاف   غیر   الربح   ھذا   كان   وإذا 
 (3) . العجز   تسجیل   لسنة   الموالیة 

  على   للضریبة   الخاضعة   األرباح   توزیع   من   المتأتیة   المداخیل   الشركات،   أرباح   على   الضریبة   وعاء   تحدید   في   تحسب   ال :   مكرر   147   المادة
  . صراحة   المعفاة   تلك   أو   الشركات   أرباح 

  (4)  . منتظمة   بصفة   بھا   المصرح   المداخیل   إال   األحكام   ھذه   تطبیق   من   تستفید   ال
 السابع   القسم

  الشركات   على   الضریبة   فرض   نظام
  مبلغ   كان   مھما    الحقیقي   الربح   حسب   الضریبة   فرض   لنظام   وجوبا   136   المادة   في   إلیھم   المشار   المعنویون   األشخاص   یخضع :   148   المادة

  . المحقق   األعمال   رقم 
   . 153و   152   المادتین   وألحكام   بھا،   المعمول   واألنظمة   للقوانین   طبقا   تمسك   محاسبة   أساس   على   الحقیقي   الربح   یحدد

 الثامن   القسم
  للضریبة   الخاضعون   األشخاص

  مكان فرض الضریبة
  . الرئیسیة   إقامتھم   أو   شركتھم   مقر   من   بدال   المعنویین   األشخاص   باسم   الشركات   أرباح   على   الضریبة   تؤسس :   149   المادة

، أن یعین لدى اإلدارة 137یجب على كل شخص معنوي لیست لھ إقامة بالجزائر ویحقق فیھا مداخیل وفق الشروط الواردة في المادة 
یسكن بالجزائر، ومؤھال قانونا ألن یلتزم بالقیام باإلجراءات التي یخضع لھا األشخاص  المعنویون الخاضعون للضریبة  عنھ الالجبائیة ممث

                       
  .2006ت لسنة .م.من ق 3محدثة بموجب المادة : 3 -143المادة  (1)
  .2014لسنة . م. من ق 6و 2012م لسنة .من ق 7و  2010م لسنة .من ق 9و  2007م لسنة .من ق 9بموجب المواد   معدلة: 144المادة  (2)
  .2010م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المادة :  147المادة  (3)
  .2003م لسنة .من ق 19و  1999م لسنة .من ق 13معدلة بموجب المادتین : مكرر  147المادة  (4)



36 

  . المعني   المعنوي   الشخص   عوض   الضریبة   ھذه   یدفع   وأن   على أرباح الشركات،
  الشخص   باسم   یتصرف   الذي   الشخص   یدفعھا   اإلقتضاء،   عند   بھا   المرتبطة   والغرامات   الشركات   أرباح   على   الضریبة   فإن   ذلك   تعذر   وإذا

   . بالجزائر   إقامة   لھ   لیست   الذي   المعنوي 
 التاسع   القسم
  الـضـریبة   حـساب

 :كما یأتيیحدد معدل الضریبة على أرباح الشركات )   1: 150المادة 
 السلع؛  إنتاج  ألنشطة  ، بالنسبة %19-

 األسفار؛ وكاالت باستثناء والحمامات، السیاحیة األنشطة وكذا والري، واألشغال العمومیة البناء ألنشطة ، بالنسبة 23 %-

 . األخرى  لألنشطة  بالنسبة ، %26 - 

 أن الوقت، نفس في  األنشطة من العدید یمارسون الذین المؤسسات  أرباح على للضریبة الخاضعین لمعنویین ا األشخاص على یجب

 الشركات أرباح على الضریبة عدللم مناسب  نشاط كل عن  األرباح حصة  بتحدید  تسمح األنشطة، لھذه  محاسبة منفصلة یقدموا

 . تطبیقھ الواجب

 % .   26 عدللم منھجي تطبیق إلى یؤدي  منفصلة محاسبة مسك احترام عدم

 أو صنع أو استخراج في تمثلةلما تلك  السلع إنتاج بأنشطة یقصد ،األعمال رقم على الرسوم قانون من 4 ادةلما أحكام النظرعن بغض

 " اإلنتاج  أنشطة " عبارة  تشمل  ال .بیعھا  إعادة بغرض التجاري العرض أو التوضیب أنشطة باستثناء وادالم تحویل أو تشكیل

 . والمحروقات  نجمیةلما األنشطة ،ادةلما  ھذه في كذلك  ستعملةلما

 یترتب والتي التجاري السجل في الصفة بتلك سجلةلما ألنشطة، ا23 %عدللم ؤھلةلما والري العمومیة واألشغال البناء بأنشطة ویقصد

  (1) .بالقطاع  الخاصة االجتماعیة االشتراكات دفع علیھا

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

  ویمثل االقتطاع المتعلق بھذه العوائد اعتمادا ضریبیا یخصم من فرض الضریبة النھائي؛. ، بالنسبة لعوائد الدیون والودائع والكافالت10% - 

 ، بالنسبة للمداخیل الناتجة عن سندات الصنادیق غیر االسمیة أو لحاملھا ویكتسي ھذا االقتطاع طابعا محررا؛40% - 
یكتسي ھذا االقتطاع . للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد تسییر الذي یخضع إلى االقتطاع من المصدر ، بالنسبة20% - 

 طابعا محرراً؛
  : ، بالنسبة24% -

  للمبالغ التي تقبضھا المؤسسات األجنبیة التي لیست لھا منشآت مھنیة دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدیة الخدمات؛* 
  لمدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر؛للمبالغ ا* 
للحواصل المدفوعة للمخترعین المقیمین في الخارج، إما بموجب امتیاز رخصة استغالل براءاتھم، وإما بموجب التنازل عن عالمة الصنع * 

 .أو أسلوبھ، أو صیغتھ، أو منح امتیاز ذلك
شركات النقل البحري األجنبیة إذا كانت بلدانھا األصلیة تفرض الضریبة على مؤسسات جزائریة ، بالنسبة للمبالغ التي تقبضھا % 10 - 

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

 العاشر   القسم
  الشركات   إلتزامات

أفری�ل عل�ى األكث�ر م�ن  ك�ل س�نة ل�دى  30أن یكتتب�وا قب�ل  136یتعین على األشخاص المعنویین المذكورین في الم�ادة  -)1 : 151المادة 
الشركة أو اإلقامة الرئیسیة لھا، تصریحا بمبلغ الربح الخاضع للضریبة الخ�اص بالس�نة  المالی�ة مقر  تواجدمكان الذي یتبع لھ مفتش الضرائب 

  .السابقة
  . الشروط   نفس   ضمن    العجز   بمبلغ   التصریح   یقدم   عجزا،   لمؤسسةا   سجلت   إذا
  (2) .تقدم اإلدارة الجبائیة استمارة التصریح الممكن تسلیمھا إلكترونیا  

  . یمدد  أجل  االستحقاق  إلى  أول  یوم  مفتوح  یلیھ   عندما  ینتھي  أجل  إیداع  التصریح  یوم  عطلة  قانونیة 
 یمكن أن، غیر أنھ ال المدیر العام للضرائببناء على قرار من  ىاألولفقرة لا إلیھ فيیمكن لقوة قاھرة، تمدید أجل تقدیم التصریح المشار  - ) 2

  .أشھر) 3(یتجاوز تمدید ھذا األجل ثالثة 
ى األكثر خالل واحد و عل ،یمكن للمؤسسات ذات الجمعیة التي یجب أن تبت بشأن الحسابات ، إكتتاب تصریح تصحیحي – ) 3

و یجب أن ترفق ، تحت . نعقاد ھذه الجمعیة ، المنصوص علیھ في القانون التجاري ، الالتي تلي إنقضاء األجل القانوني یوم )21(عشرین
محافظ وثائق في شكلھا القانوني التي تؤسس التصحیح ال سیما محضر الجمعیة وتقریر الطائلة عدم قبول التصریح ، ضمن نفس األجل ، 

  .الحسابات

، مبلغ رقم 151في التصریح المنصوص علیھ في المادة  أن یذكروا 136یجب على المكلفین بالضریبة المذكورین في المادة : 152املادة�

ید أو أعمالھم، ورقم تسجیلھم في السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبین أو الخبراء المكلفین بمسك محاسبتھم وعناوینھم أو تحد
ویجب علیھم إرفاق تصریحاتھم . مراقبة النتائج العامة لمحاسبتھم، مع ذكر ما إذا كان ھؤالء التقنیون من بین المستخدمین األجراء لمؤسستھم

                       
من  7و 2008ت لسنة  . م.من ق  5و  2006ت لسنة  . م.من ق 2و  2003لسنة . م.من ق 20، 2001م لسنة .من ق 10و  1999م لسنة .من ق 15و 14، 1997م لسنة .من ق 16معدلة بموجب المواد :  150المادة  (1)

 . 2015 ت لسنة.م.من ق 2و  2015م لسنة.من ق 12و 2014لسنة . م..من ق 7و . 2009ت لسنة .م.ق
  .2017لسنة . م.من ق 67و 2011م لسنة .من ق 11و  2009م لسنة  .من ق 14و متممة بموجب المادتین  2008ت لسنة . م.من ق 6معدلة بموجب المادة : 151المادة  (2)
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بالمالحظات األساسیة والخالصات الموقعة التي استلموھا من الخبراء المحاسبین أو المحاسبین المعتمدین الذین كلفوھم، في حدود 
  . النشاط   بنتائج   الخاصة   وحساباتھم   حواصلھم   وتقییم   ومراقبة   بإعداد   صاصھم،اخت

  لھا   ترجمة   تقدیم   یجب   فإنھ   مقبولة،   أجنبیة   بلغة   المحاسبة   ھذه   مسك   كان   وإذا   بھا،   المعمول   واألنظمة   للقوانین   طبقا   المحاسبة   تمسك   أن   یجب
  . الضرائب   مفتش   طلبھا   كلما   وذلك   معتمد   مترجم   علیھا   یصادق 

  تعدھا   التي   اإلستمارات   على   یسجلوا   بأن   ملزمون   بالضریبة   المكلفین   فإن   ،151   المادة   في   علیھ   المنصوص   التصریح   تقدیم   جانب   وإلى
   :  اإلدارة   وتقدمھا 

تخلصات الحسابات الخاصة بعملیات المحاسبة كما تحددھا القوانین واألنظمة المعمول بھا، وال سیما منھا ملخص عن حساب النتائج مس - 
ونسخة من حصیلتھم وكشف للمصاریف العامة، حسب طبیعتھا واالھتالكات المالیة واألرصدة المشكلة باقتطاع من األرباح مع اإلشارة بدقة 

 واألرصدة؛   المالیة   تالكاتإلى غرض ھذه االھ
 للضریبة؛   الخاضع   الربح   بتحدید   للسماح   للنتائج   جدوال  -  
  المذكور؛  المھني   النشاط   على   بالرسم   الخاصة   للمدفوعات   كشفا  -  

  .اتوتقدم الشركات، فیما یخصھا، كشفا مفصال للتسبیقات المدفوعة بصدد الضریبة على أرباح الشرك - 
الوثائق المحاسبیة و الجرود و نسخا من األوراق و الوثائق ویتعین على المصرح بالضریبة أن یقدم، كلما طلب منھ ذلك مفتش الضرائب، كل 

  .الخاصة باإلیرادات و النفقات التي من شأنھا إثبات صحة و دقة النتائج المبینة في التصریح
من قانون اإلجراءات الجبائیة بمسك محاسبة تحلیلیة و تقدیمھا عند كل طلب یقدمھ عون مكرر  169تلزم الشركات المذكورة في المادة 

  (1). مكرر من قانون اإلجراءات الجبائیة 20و 20 تینداالتحقیق عند القیام بالتحقیقات المنصوص علیھا في الم
یقدموا في آن واحد مع التصریح بالنتائج الخاص بكل  أن ،أعاله 136یتعین على المكلفین بالضریبة المشار إلیھم في المادة : 153المادة 

تحملت بشأنھا المؤسسة مصاریف أثناء تلك السنة  التيیتضمن اإلشارة إلى تخصیص كل سیارة سیاحیة مقیدة في أصولھا أو سنة مالیة، جدوال
 .المالیة
  لمستخدمیھم   الممنوحة   العینیة   اإلمتیازات   طبیعة   واضح   وبشكل   محاسبة   في   یقیدوا،   أن   وجوبا،   بالضریبة   المكلفین   ھؤالء   نفس   على   ویتعین

  . وقیمتھا 
  . 2  -  192   المادة   علیھا   المنصوص   الغرامة   تطبیق   الذكر،   السابقي   ینمقطعال   في   الواردة   لألحكام   مخالفة   كل   على   یترتب

  العینیة   اإلمتیازات   طبیعة   قیدت    لم  ، جراءأ   وجد   وكلما   المقدمة،   المعلومات   في   نقائص   أو   إغفاالت   ھناك   أن   تبین   كلما   ةالغرام   ھذه   وتفرض
  . المحاسبة   في   وقیمتھا   لھم   الممنوحة 

 عشر   الحادي   لقسما
  المصدر   من   الشركات   أرباح   على   الضریبة   إقتطاع

   :  المنقولة   األموال   رؤوس   ریوع   على   یتم   المصدر   من   إقتطاع  - ) أ
  : المنقولة   القیم   ریوع  -  ) 1

     (2) .ملغاة :  154   المادة
   :  والكفاالت   والودائع   الدیون   عائدات  - ) 2

، إقتطاع من المصدر حسب النسبة المنصوص 55والكفاالت كما ھي  محددة في المادة یترتب على عائدات الدیون والودائع : 155المادة 
، عندما یتم دفع الفوائد أو تقییدھا في  الخصوص واألصول لحساب ما، بالجزائر، حسب الكیفیات المنصوص علیھا في 150علیھا في المادة 

  . 124و 123المادتین 
  . الشركات   أرباح   على   ةبیالضر   مبلغ   من   یحسم   ضریبي   قرض   في   الحق   العائدات،   ھذه   بصدد   یتم   الذي   اإلقتطاع   ویعطي

   :  بالجزائر   دائمة   مھنیة   إقامة   لھا   لیست   التي   األجنبیة   المؤسسات   مداخیل   على   یتم   المصدر   من   إقتطاع  -  ب
   :  للضریبة   اإلخضاع   إجراء  -  ) 1

والتي تقوم مؤقتا، في   الجزائر،   في   دائمة   مھنیة   منشآت   لھا   لیست   التي   األجنبیة   المؤسسات   تحققھا   التي   المداخیل   تخضع -  1:  156   المادة
  . 150   المادة   في   المذكورة   للنسب   تبعا   الشركات،   أرباح   ىعل   الضریبة   بعنوان   المصدر   من   لإلقتطاع  إطار صفقات ، بنشاط 

على  150، یطبق كذلك اإلقتطاع من المصدر بالنسبة المنصوص علیھا في المادة 137وبصرف النظر عن أحكام المادة  ،وزیادة على ذلك
  :الشركات التي لیست لھا منشآت مھنیة دائمة في الجزائر  ما یأتي، عندما یدفع مدین مقیم بالجزائر لشركات تخضع للضریبة على أرباح

 ؛ الجزائر   في   تستعمل   أو   تؤدى   نوع    كل   من   خدمات   مقابل   تدفع   التي   المبالغ  -  
  صیغتھ   أو   أسلوبھ   أو   الصنع   عالمة   عن   التنازل   وانبعن   وإما   براءاتھم،   إستغالل   رخصة   إمتیاز   بعنوان   إما   المخترعون   یقبضھا   التي   اصلوالح  -  
  . ذلك إمتیاز   منح   أو 

، المبالغ المدفوعة 150الضریبة على أرباح الشركات بالنسبة المنصوص علیھا في المادة  من المصدر في مجالوتخضع أیضا لإلقتطاع 
أجل  لھذه الشركات من شار إلیھا في اتفاق جبائي دولي مبرم بین الجزائر والبلد األصلي، باستثناء تلكال المللشركات األجنبیة للنقل البحري

   .واجیة فرض الضریبةدتفادي كلتا الجھتین إز
  . المضافة   القیمة   على   والرسم   المھنى   النشاط   على   الرسم   اإلقتطاع   ھذا   يویغط  . االمقبوض   األعمال   لرقم   اإلجمالي   المبلغ   من   اإلقتطاع   یتم  -  2

  غیر   ألشخاص   دولي،   إیجاري   إعتماد   عقد   بموجب   اإلیجارات،   بعنوان   المدفوعة   بالنسبة للمبالغ% 60 بـ   المصدر   من   اإلقتطاع   وعاء   یخفض
  . بالجزائر   مقیمین 

  (3).ىمن مبلغ األتاو   %80یتم تطبیق تخفیض بنسبة  وماتیة،فیما یخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعل 

                       
  .2017لسنة . م. من ق 8و 2011م لسنة .من ق 12و  2007م لسنة  .من ق 10اد ومعدلة بموجب الم: 152المادة  (1)
  . 1997من ق م لسنة  17ملغاة بموجب المادة :  154المادة  (2)
  .2006م لسنة .من ق 7و  2001م لسنة .من ق 11و  10معدلة بموجب المواد: 156المادة  (3)
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  من   لإلقتطاع   یخضع   ال   البیع   ھذا   مبلغ   فإن   نفسھا،   الصفقة   أو   نفسھ   العقد   إطار   في   ،   تجھیزات   ببیع   مسبوقة   أو   مصحوبة   الخدمات   تكون   عندما
  . منفصلة   فاتورة   في   محررة   البیع   عملیة   تكون   أن   ةطیشر   المصدر 

  .الضریبة فرض   في أساس  ةدرجم   غیر   الصفقة   لسعر   اآلجل   بالدفع   للقیام  المدفوعة  الفوائد   أن   غیر
  أو   العقد   إمضاء   تاریخ   عند   بھ   المعمول   الصرف   سعر   حسب   ائرى،الجز   الدینار   إلى   األجنبیة   بالعملة   المدفوعة   المبالغ   تحول   ،   اإلقتطاع   لحساب

 .األجنبیة المعنیة   إن السعر الواجب اعتماده ھو سعر بیع العملة.المبالغ   ھذه   ھموجبب   تستحق   الذي   الملحق 
  الحقیقي   الربح   على   الضریبة   فرض   نظام   تختار   أن   بالجزائر   دائمة   مھنیة   إقامة   لھا   لیست   التي   األجنبیة   للمؤسسات   یمكن :   مكرر   156   المادة

  .الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةقانون من   148   المادة   في   علیھ   المنصوص 

 للضرائب الوالئي المدیر  إلى أو المؤسسات كبریات ةمدیری إلى الحالة، حسب المرسل، البرید طریق عن االختیار یتم الحالة، ھذه في
 أو العقد على التوقیع تاریخ من ابتداء یوما، (15) عشر خمسة یتعدى ال أجل في إقلیمیا، المختصین الضرائب، مركز رئیس إلى أو

  (1) .العقد ملحق
   :  اإلقتطاع   دفع   كیفیات  -  2

یتعین على األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یدفعون المبالغ الخاضعة للضریبة، القیام بإقتطاع الضریبة من :  157المادة 
 .159و 158المبالغ إلى المؤسسات األجنبیة وذلك حسب الكیفیات المحددة في المادتین  هالمصدرعلى أرباح الشركات، عند دفع ھذ

  . اإلدارة   تقدمھ   قسائم،   ذي   دفتر   من   یستخرج   وصل   للمعنیین   یسلم
  . الفترة   مدفوعات   على   بھا   المعمول   النسبة   بتطبیق   الدفع   مبلغ   سبحی :   158   المادة

من صندوق فیھ اإلقتطاعات تمت التي تلي الشھر أو الثالثي الذي  األولى )20(دفع الحقوق في العشرین یوما بیلزم  -  1 : 159المادة 
 .الشركات، والمؤسسات والجمعیات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضرائب أو مقر أو سكن األشخاص الذي یتبع لھقابض الضرائب المختلفة 

  . بالدفع   القائمة   الجھة   قبل   من   وموقعا   مؤرخا   یكون   نسختین   في   إشعار   جدول   دفع   لكل   یرفق  -  2
   :  یلي   ما   الخصوص،   على   اإلدارة،   تسلمھ   الذي   اإلشعار   جدول   یوضح   أن   یجب

  ؛وعنوانھا   األشغال   صاحبة   الجزائریة   الھیئة   تسمیة  -  
  ؛خدماتھا   فیھ   تؤدى   أو   الجزائر   فى   أشغالھا   األجنبیة   المؤسسة   فیھ   تنجز   الذي   والمكان   مقرھا،   وعنوان   الشركة   إسم  -  
  ؛جنبیةاأل   بالمؤسسة   الخاص   الجبائي  التعریف   رقم  -  
  ؛ اإلقتطاعات   فیھ   تمت   الذي   الشھر  -  
  ؛اإلقتطاعات   ھذه   إلثبات   المسلمة   الوصوالت   أرقام  -  

 ؛ المنجزة   الخدمات   أو   األشغال   طبیعة  - 
  . لھا   المطابقة   لإلقتطاعات   الكلي   والمبلغ   تمت   التي   الشھریة   للمدفوعات   الكلي   مالياإلج   المبلغ  -  

  الشروط   ضمن   بالدفع،   القیام   عدم   أسباب   ویبین  »شيء   ال «  عالمة   یتضمن   إشعار   جدول   إیداع   یجب   معین،   شھر   خالل   الدفع   عدم   حالة   في
   (2).أعاله   المقررة 

  (3). ملغاة :   160   المادة
  :  دائمة   مھنیة   إقامة   على   تتوفر   ال   والتي   بالجزائر   مؤقتا   نشاطا   تمارس   التي   األجنبیة   بالمؤسسات   الخاصة   اإللتزامات  -  3

   :  یأتي   بما   األجنبیة   المؤسسات   تلتزم :   161   المادة
  في   الضریبة،   فرض   مقرالذي یتبع لھ    المباشرة   الضرائب   مفتش   إلى   باإلستالم،   إشعار   مع   علیھا   موصى   رسالة   في   العقد   من   نسخة   إرسال  - )1

  . بالجزائر   إقامـتھا   شھر   یلي   الذي   غضون 
  . إلعداده   )10( العشرة   األیام   في   الرئیسي   العقد   في   تعدیل   أو   ملحق   كل   على   المباشرة   الضرائب   مفتش   إطالع   یجب
  في   وذلك   علیھا،   الواقعة   لتزاماتباال   المتعاقدة،   األجنبیة   المؤسسات   طالعإب   الضریبة   فرض   مقرالذي یتبع لھ    المباشرة   الضرائب   مفتش   ویقوم

  . الوثائق   ھذه   الستالم   الموالیة  )15( عشر   الخمسة   األیام 
  قتناءاتواإل   الشراءات   مختلف   مبلغ   شطب،   أو   بیاض   ودون   تسلسلي   ترتیب   حسب   ویتضمن،   وتوقعھ،   صفحاتھ   المصلحة   ترقم   دفتر   مسك  - ) 2

   . واإلیجار   تعابواأل   والعموالت   واألجور   والمرتبات   واإلیرادات 
  لمكان   المباشرة   الضرائب   مفتش   إلى   وإرسالھ   اإلدارة   تقدمھ   الذي   النموذج    وفق   تصریحباكتتاب    األجنبیة   المؤسسات   تلزم :   162   المادة

  . سنة   كل   من   ریلبأ  30األكثر  یوم  على    الضریبة   فرض 
  العتاد   وتأجیر   الدراسات   وأشغال   الباطن   من   المقاولة   أشغال   لقاء   للغیر،   المؤسسة   دفعتھا   التي   للمبالغ   مفصل   بكشف   التصریح   ھذا   یرفق   أن   یجب

  . التقنیة   والمساعدة   الكراء   أجور   ومختلف   المستخدمین،   أو 
  (4).دد  أجل  االستحقاق  إلى  أول  یوم  مفتوح  یلیھیم   عندما  ینتھي  أجل  إیداع  التصریح  یوم  عطلة  قانونیة 

 امھنی الھا مقر لیس من ھذا القانون المؤسسات التي 183و 162و 161ال تخضع لاللتزامات المذكورة في المواد  :مكرر 162المادة 
الخارج، بعملیات خاضعة للضریبة في الجزائر، وفقا لنظام االقتطاع من المصدر المذكور في نطالقا من إفي الجزائر و التي تقوم،  ادائم

یوما خالل فترة  183وكذا المؤسسات التي تخضع لنفس النظام، و المرتبط تدخلھا بتواجد خبرائھا في الجزائر لمدة ال تتجاوز  156المادة 
  (5).كانت ھذه الفترة شھرا مھما 12

  :  العقوبات  -  4   

                       
  .2019م لسنة .من ق 3و  2007م لسنة .من ق 11تینمعدلة بموجب الماد: مكرر 156المادة  (1)
  . 2002من ق م لسنة  3و  1990من ق م لسنة  27ین معدلة بموجب المادت:  159المادة  (2)
  .           2009م لسنة .من ق 11ملغاة بموجب المادة : 160المادة  (3)
  . 2011من ق م لسنة  13معدلة بموجب المادة :  162المادة  (4)
  .2009م لسنة .من ق 23و معاد إجداثھا بموجب المادة  2007م لسنة .من ق 12وملغاة بموجب المادة  2003لسنة . م.من ق 21محدثة بموجب المادة :مكرر 162المادة  (5)
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فرض  المادة، نفس المقررفي في األجل 1 فقرةال -162المادة یترتب على عدم  تقدیم التصریح المنصوص علیھ في  - )1:  163لمادة ا
  .ملیون دینار) 01(واحد  غرامة قدرھا

من المادة  ةالثانی رةقفال، المشار إلیھ في للغیر المدفوعة للمبالغ المفصل الكشف یصل لم مالیین دینار، إذا 10ترفع ھذه الغرامة إلى  - )2
 (1).یوما، إبتداء من تاریخ تبلیغ اإلنذار في ظرف موصى علیھ یقضي بتقدیم ھذا الكشف في األجل المحدد) 30(ضمن أجل ثالثین  162
تفرض بقدر عدد المرات التي یتم فیھا الكشف عن إغفاالت   دج،   10.000   إلى   دج   1.000   من  تتراوح   جبائیة   غرامة   تطبق :   164   المادة

  (2).162   المادة   وجببم   المقدمة   المكتوبة والمعلومات صحة الوثائق أو عدم 

  في   إلیھ   المشار   األجل   ضمن   الضریبة   یدفعوا   لم   الذین   األشخاص   على   2- 134   المادة   في   علیھا   المنصوص   العقوبات   تفرض :   165   المادة
    . كاف   غیر   بدفع   قاموا   أو   159   المادة 

  . المدفوعة   وغیر   المستحقة   اإلقتطاعات   عن   اإلنجاز،   صاحبة   الھیئة   أو   المؤسسة   مع   وتضامنیا   سویا   مسؤولة   األجنبیة   المؤسسة   أن   غیر
 162یترتب على كل نقص ملحوظ في رقم األعمال اإلجمالي، المصرح بھ حسب الكیفیات المنصوص علیھا في المادة :  166لمادة ا

 .على المؤسسة األجنبیة 165، فرض العقوبات التي تقرھا المادة 156والمحدد في المادة 
  . جداولال   طریق   عن   بھا   المتصلة   والغرامات   الحقوق   تسویة   تحصیل   یتم

  :  الحقوق   تسویة  -  5
  النھائي   اإلستالم   عند   قبضھا   یتم   لم   التي   المبالغ   بصدد   دفعھا،   الواجب   الضریبة   تستحق   العقاریة،   األعمال   یخص   فیما  - ) 1 :   167   المادة

  ؛الضرائب  قابض   وقصند   إلى   مباشرة   دفعھا   ویجب   لإلنجاز 

  عشرین   أجل    ضمن    المباشرة،   الضرائب   مفتش   إلى   162   المادة   في   علیھ    المنصوص   التصریح   إرسال   األجنبیة   المؤسسات   على   یتعین  - ) 2
   . لإلنجاز   النھائي   اإلستالم   تاریخ   من   إبتداء   یوما، )  20 (

 الثالث   الباب
 اإلجمالي الدخل   على   الضریبة   بین   مشتركة   أحكام

 الشركات   أرباح   على   والضریبة
 األول   القسم

  خصمھا   الواجب   التكالیف

زوج حائز على أسھم أي ال یخصم من الربح الخاضع للضریبة، األجر الممنوح لزوج مستغل مؤسسة فردیة أو زوج شریك أو  :168المادة 
إال في حدود األجر الممنوح لعون لھ نفس التأھیل المھني، أو یشغل نفس منصب  ،لقاء مشاركتھ الفعلیة والفردیة في ممارسة المھنة ،شركةفي 

  . بھا   المعمول   األخرى   اإلجتماعیة   واإلقتطاعات   العائلیة   بالمنح   الخاصة   اإلشتراكات   دفع   العمل، مع مراعاة
  . المضمون   األدنى   الوطني   األجر   عن   أعاله،   إلیھ   المشار   التخفیض   یقل   أن   ،األحوال   من   حال   بأي  ، یمكن   وال

  :  الصافي   الجبائي   الربح   تحدید   أجل   من   للخصم   قابلة   تكون   ال  ) 1 :   169   المادة

   ؛ لإلستغالل مباشرة    المخصصة   غیر   بالمباني   اصةالخ   الكراء   وأجور   واألعباء   التكالیف   مختلف  -  

عدا تلك ما دج واإلعانات والتبرعات،  500 مبلغ منھا ةا طابع إشھاري مالم تتجاوز قیمة كل واحدالھدایا المختلفة باستثناء تلك التي لھ - 
 1.000.000( دینارواحد ملیون  مبلغا سنویا قدره جاوزاإلنساني، مالم تتالممنوحة نقدا أو عینا لصالح المؤسسات والجمعیات ذات الطابع 

  ؛)دج
  مباشرة   والمرتبطة   قانونا   والمثبتة   بھا   الملتزم   المبالغ   ستثناءاب   ،والعروض   والفندقة   اإلطعام   مصاریف   فیھا   بما   ستقبالاإل حفالت  مصاریف  -  
   . المؤسسة   ستغاللاب 

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

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

  .)دج   30.000 . 000 ( دینار   نملیو ثالثون    أقصاه

   :التي تھدف إلى  الثقافي ذات الطابع   النشاطات   الخصم،   ھذا   من   كذلك   وتستفید

 ؛ھاترقیتو  وتدعیمھا  وتصلیحھا  لھا  عتباراإل ورد ا وتجدیده  المصنفة،  التاریخیة رالمناظ و  األثریة المعالم  ترمیم  - 
 ؛حفظھا و  المتحفیة  المجموعات و  األثریة  التحف  ترمیم  - 
 ؛والمعنوي  لمادياتاریخي ال بالتراث یتعلق ماكل  في  سائلوال  بجمیع  تحسیسھ و  الجمھور  توعیة - 
 ؛المحلیة  التقلیدیة  المناسبات  إحیاء - 
  .الثقافي و نشر الثفافة و ترقیة اللغتین الوطنیتینالمھرجانات الثقافیة المؤسسة أو في إطار النشاطات المساھمة في ترقیة الموروث  - 

   . التنظیم عن طریق حكمال ھذا  تطبیق  كیفیات حددت

                       
 .2018من ق م لسنة  9معدلة بموجب المادة :  163المادة  (1)
  .2014من ق م لسنة  8معدلة بموجب المادة : 164المادة  (2)
م لسنة .من ق11و   2009ت لسنة .م.من ق 08و  2007م لسنة .من ق16و  13و 2004م لسنة .من ق 3، 1998م لسنة .من ق13و  1997م لسنة .من ق18و 1996م لسنة .من ق 13معدلة بموجب المواد :169المادة  (3)

  . 2018م لسنة .من ق 10و  2014لسنة . م.من ق 9و 2010
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 ططلمخ تبعا النتیجة الجبائیة من المالي، المحاسبي النظام سریان بدایة المحاسبة قبل في المسجلة األولیة المصاریف تخصم )3
  .األصلي متصاصاإل

   (1) .السنوي الموافق الجبائي خالل التصریحتتم عملیة االمتصاص من 

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

 حدود في، الربح أو ھذا الدخل مبلغ من  %10  بالمائة عشرة غایة إلى الخاضع للضریبة الربح أو الدخل من تخصم:  171المادة  
 إعادة شریطة المؤسسة داخل التطویر إطار بحث في المصروفة النفقات ،)دج100.000.000(ملیون دینار مائة یساوي سقف

 . البحث ھذا إطار في بخصمھ المرخص استثمار المبلغ

 .العلمي برقابة البحث المكلفة الوطنیة الھیئة إلى وكذلك لإلدارة الجبائیة استثمارھا المعاد بالمبالغ التصریح ویجب

   (2).العلمي والوزیر المكلف بالبحث بالمالیة المكلف بین الوزیر بموجب قرار مشترك المؤسسة في التطویر بحث أنشطة تحدد

 الثاني   القسم

 لبالتناز   الخاصة   القیم   فوائضنظام 

  من   جزء    ھي   التي   األمالك   عن   التنازل   عن   الناتجة   القیم   فوائض   للضریبة   تخضع   ،1 -  140   المادة   ألحكام   خالفا  -  ) 1 :   172   المادة
    . 173  للمادة   تطبیقا   األمد،   طویلة   أو   قصیرة   كانت   مابحس   المثبتة،   األصول 

  . أقل  أو   سنوات   ) 3 (  ثالث   منذ   ومحدثة   مكتسبة   عناصر    عن   التنازل   من   األمد،   القصیرة   القیم   فوائض   تنتج  - )2  

  . سنوات )  3 (  ثالث   من   أكثر   منذ   محدثة   أو   مكتسبة   عناصر   عن   التنازل   عن   تنتج   التي   تلك   فھي   األمد،   الطویلة   القیم   فوائض   أما 

على    % 10   حصة   كاملة،   ملكیة      المستغل   تملیك    ضمان   ورائھا   من   یقصد   التي   الحصص   أو   األسھم   شراءات   للتثبیتات،   مماثلة   أیضا   تعد  - ) 3
  . أخرى   شركة   رأسمال   من األقل 

 . التنازل   تاریخ   قبل   األقل   على )  2 (  سنتین   منذ   المؤسسة،   ذمة   في   للدخول   المالیة   السندات   تشكل   التي   القیم   المثبتة،   صولاأل   من   جزء   تعد  - )  4

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

  :المادة السابقة

   . للضریبة   الخاضع   الربح   من    % 70   حدود   في   مبلغھا   یحسب   األمد،   قصیرة   قیم   بفوائض   األمر   تعلق   إذا  - 

 . للضریبة   الخاضع   الربح   من    % 35   حدود   في   مبلغھا   یحسب   األمد   طویلة   قیم بفوائض    األمر   تعلق   وإذا  - 

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

  األصول   عناصر   تكلفة   سعر   إلى   إضافتھ   مع   المالیة،   السنة   ھذه   إختتام   من   إبتداء ، سنوات )  3 (  ثالث   أجل  ضاءانق   قبل   مؤسستھ   في   شكل تثبیتات
  . القیم   فوائض فیھا   تحققت   التي   المالیة   السنة   بنتائج    بالتصریح   اإلستثمار   عادةإب   اإللتزام   ھذا   یرفق   أن   یجب ،  عنھا   المتنازل 

الك ھتإعادة اإلستثمار في األجل المنصوص علیھ أعاله، تعتبر فوائض القیم المخصومة من الربح الخاضع للضریبة، مخصصة  لإل تإذا تم 
 .فوائض القیم المحققة الحقاوالكات المالیة ھتالمالي للتثبیتات الجدیدة وتخصم من سعر التكلفة، من أجل حساب اإل

 . أعاله   المذكور   األجل   فیھا   إنقضى   التي   المالیة   للسنة   للضریبة   الخاضع   الربح   إلى   القیم   فوائض  تنقل   ،  العكس   حالة   وفي

  المادة   في   محدد   ھو   كما   التجمع   نفس   من   شركات   بین   والمحققة  أعاله   المذكورة   القیم   ائضفو  للضریبة   الخاضعة   األرباح   ضمن    تدخل ال)  3 
 (3)  . مكرر   138 

قـرض المؤجر في مال تدخل فوائض القیمـة النـاتجة عن التنـازل عن عنصر من عنـاصر األصـول من طـرف المقـرض المستـأجر لل) 4
  .الخاضعة للضریبةضمن األرباح ) lease-back(إطار عقد القرض اإلیجاري من نوع لیزباك 

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

 

                       
  .2009ت لسنة .م.من ق 8و معاد إحداثھا بموجب المادة  2007م لسنة  .من ق 16بموجب المادة ملغاة :3 -169المادة  (1)
  .2016لسنة . م.من ق 3و 2009لسنة . ت.م.من ق 9معدلة بموجب المادتین : 171المادة  (2)
  .1997   لسنة .  م .  ق   من   19   المادة   بموجب   محدثة :   3  -   173   المادة (3)
  .2008 م لسنة.من ق 10بموجب المادة  ثانمحد: 5و  4 -173المادة  (4)



41 

  
 الثالث   القسم

 المالي   الكتاإلھ   نظام
  (1).الخطي على كل التثبیتات المالي یطبق بقوة القانون نظام اإلھتالك  -)1:  174   المادة

یمكن حساب اإلھتالك المالي للتجھیزات التي تساھم مباشرة في اإلنتاج داخل المؤسسات، من غیر المباني السكنیة و  ،غیر أنھ - )أ - )2
  . المالي التنازليالورشات و المحالت المستعملة في ممارسة المھنة حسب  نظام اإلھتالك 

  .على المباني والمحالت التي تستعملھا مؤسسات  القطاع السیاحي في ممارسة نشاطھا السیاحي كما یطبق اإلھتالك المالي التنازلي
  .إھتالكھ مالیا لمالي التنازلي، سنویا، على القیمة المتبقیة للملك الواجبا ھتالكاال یطبق - )ب
تبعا للمدة العادیة إلستعمال التجھیزات  2,5و 2و  1,5 ك المالي التنازلي، على التوالي، بـفي حساب اإلھتالتحدد المعامالت المستعملة  - )ج

  .سنوات) 6(زید عن ست سنوات أو ت) 6(أو ست ) 5( خمس سنوات،) 4(أو أربع ) 3(ثالث 
خاضعة للنظام الضریبي المفروض حسب الربح الحقیقي، ولإلستفادة من اإلھتالك المالي التنازلي، یجب على المؤسسات المذكورة أعاله ال - )د

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

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

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

 .ختیار ھذا النظام بتصریحھا السنويوإرفاق رسالة  اتولإلستفادة من نظام اإلھتالك المالي ھذا، یجب على المؤسس
  (2).ویقضي إختیار اإلھتالك المالي التصاعدي فیما یخص  اإلستثمارات الخاضعة لھ، إستبعاد تطبیق أي نوع من أنواع اإلھتالك المالي اآلخر

 

 الرابع   القسم
 الجویة   أو   البحریة   المالحة   مؤسسات

ستغالل بواخر أو طائرات االمقیمة بالخارج والتي تنتج عن  أو الجویةتعفى األرباح التي تحققھا مؤسسات المالحة البحریة  :175المادة 
  .من نفس النوع تتمتع من إعفاء مماثل ومساوي مؤسسات جزائریةمن الضریبة، شریطة أن تكون  ،أجنبیة
 . ثنائي   اتفاق   اتفاقیة أو طریق   عن   اإلعفاء،   یتناولھا   التي   والضرائب   اإلعفاء   كیفیات   بلد،   لكل   بالنسبة   تحدد

 
 الخامس   القسم 

 الوساطة   عن   والمكافآت   بالعموالت   التصریح
 (3)األخرى   المكافآت   ومختلف  والمناوالت  واألتعاب   نقاصاتواإل

یجب على مسیري المؤسسات، الذین یدفعون، أثناء ممارسة مھنھم، أتعابا وأتاوى عن براءات ورخص وعالمات الصنع :  176المادة 
 أنواعھا بكل واإلیجارات المستخدمین وتوفیر العتاد وتأجیر والدراسات طبیعتھا، كانت مھما والمقر والمناولةومصاریف المساعدة التقنیة 

 : المبالغ ھذه مستفید من لكل بالنسبة یتضمن كشفا معلوماتیة، دعامة على المحّملة نتائجھم بتصریح یرفقوا أن المكافآت، وغیرھا من
 الشركة، وتسمیة واأللقاب األسماء  – 

 الجبائي، التعریف رقم  –
 التجاري، السجل في التسجیل رقم  –
 االعتماد، رقم  –

 لھا، التابعة الجبائیة الھیئة  –
 (4)االتفاقیة، أو الصفقة ومبلغ وتاریخ مرجع  –
 المدفوعة، المبالغ ھذه بھا ترتبط التي العملیات طبیعة  –
 نشاطھا، مزاولة ومكان لمقرھا الفعلي العنوان  –

 لحسابھا، المنجزة التسدیدات مبلغ  –
 المتعاملین، ھؤالء طرف من المفوتر المضافة القیمة على الرسم مبلغ  –
 .المستعملة الدفع طریقة  –

 : القانون ھذا من 4 - 194 المادة بموجب علیھا المنصوص الغرامة تطبیق طائلة تحت بالضریبة، المكلفین على یتعیّن

 الموقع على المبالغ ھذه من المستفیدین لألشخاص التجاري السجل أرقام صحة من المبالغ، ھذه دفع في الشروع قبل التأكد  –
 العامة للمدیریة الجبائي للترقیم اإللكتروني الموقع عبر الجبائي تعریفھم أرقام وكذا التجاري، للسجل الوطني للمركز اإللكتروني
 .للضرائب

 .الضرائب مفتش یقدمھ طلب كل عند وذلك العملیات، ھذه من للتحقق الضروریة واإلثباتات المحاسبیة الوثائق تقدیم–
                       

  .2010م لسنة .من ق 12معدلة بموجب المادة : 1 -174المادة  (1)
   . 2010م لسنة .من ق 12و 2008لسنة. ت.م.من ق 7و  2008م لسنة .من ق 11، 2006م لسنة .من ق 8معدلة بموجب المواد :174المادة  (2)

  .2019م لسنة .من ق 5بموجب المادة معدل :القسم الخامس(3)
 .2019 لسنة. م.من ق 6و  2017م لسنة .من ق 16، 2002م لسنة .من ق 3معدلة بموجب المواد :176المادة (4)
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 یصرح لم الذي المسدد الطرف إنّ  .الشركات أرباح على الضریبة أو اإلجمالي الدخل على للضریبة الحالة، حسب المبالغ، ھذه تخضع
 في یستجب ولم المدفوعة المبالغ من للمستفیدین والجبائیة التجاریة المراجع صحة من بالتأكد یقم ولم المادة ھذه في المذكورة بالمبالغ

 الوثائق على الحصول إلى الرامي الضرائب مفتش لطلب أو ، 192 المادة بموجب علیھ المنصوص لإلشعار یوما )30( ثالثین أجل
 .علیھ المفروضة الضرائب تحدید أجل من المھنیة مصاریفھ ضمن المذكورة المبالغ إدراج في الحق یفقد العملیات، لھذه والمبررات

  .یلیھا وما 303 المواد في محدد ھو كما التدلیسیة المناورات من حالة بمثابة یعدّ  المادة ھذه أحكام احترام عدم فإنّ  ذلك، إلى إضافة
  لھا   یخضعون   التي   الضرائب   على   المطبقة   والجزائیة   الجبائیة   العقوبات   إلى   أعاله،   المذكورة   المخالفة   مرتكبو   یتعرض   لذلك   ونتیجة

  (1) . یلیھا   وما   303   المواد   في   علیھا   والمنصوص 
یتعین على المؤسسات أو الشركات أو الجمعیات التي  تقوم بقبض حقوق التألیف أو االختراع أو دفعھا، أن تصرح وفق  - ) 1:  177لمادة ا

 .التي تدفعھا إلى أعضائھا أو موكلیھادج سنویا،  20بالمبالغ التي تتجاوز  176الشروط المنصوص علیھا في المادة 
في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو في حالة التوقف عن ممارسة النشاط، یجب تقدیم الكشف المشار إلیھ  ،غیر أنھ - ) 2

 .195و 132في المقطع األول أعاله، ضمن الشروط المحددة في المادتین 
 . 2  -   292   المادة   في   علیھا   المنصوص   الغرامة   تطبیق   176   المادة   ألحكام   مخالفة   كل   عن   یترتب :   178   المادة

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

  . الحقیقي   مقره   وتبیان   ھویتھ   إثبات   صاحب الطلب
مقر  الذي یتبع لھكما یتعین علیھم تسلیم كشف المبالغ التي یدفعونھا حسب أي شكل من األشكال بناء على تقدیم القسائم لمدیر الضرائب 

المؤسسة صاحبة الدفع، وفق الشروط التي  تحدد بقرار من المدیر العام للضرائب، ویبین ھذا الكشف إسم صاحب الطلب ولقبھ ومقره الحقیقي 
  ھذه   تكون   بأن   یقضي   قرارا   یتخذ   أن   للضرائب   العام   للمدیر   ویمكن  . منھ   إستفاد   الذي   العیني   اإلمتیاز   ةقیم   أو   قبضھا   التي   غ الصافیةوالمبال

  . القیم   طبیعة   حسب   مخصصة   المبالغ 
  یدفعونھا   التي   اإللتزامات   أو   الحصص   أو   الخاصة   أسھمھم   من   المتأتیة   والفوائد   األرباح   لقاء   الجماعات   عاتق   على   اإللتزامات   ھذه   نفس   وتقع

  .بھم   الخاصة   القسائم   بمصلحة   المكلفة   تلك   غیر   شركات،   أو   ألشخاص 
، الذین ال یمتثلون لھا أو یقیدون عمدا معلومات  خاطئة في الكشف یترتب على األشخاص والشركات والجماعات الخاضعة ألحكام ھذه المادة  

 .،  كلما ثبت إغفال أو عدم صحة في المعلومات2- 192ع الغرامة المقررة في المادة الذي قدموه لإلدارة، دف
  . بالمالیة   المكلف   الوزیر   یصدرھا   قرارات   ببموج   وفقھا،   األحكام   ھذه   تطبیق   العمومیة   الصنادیق   على   یتعین   التي   الشروط   تحدد

لحساب الغیر، یمكنھ تسلیم قائمة للمؤسسة  ھوفي حالة تقدیمھا من طرف .ما عدا إذا ثبت العكس ،تعد القسائم المقدمة ملك صاحب الطلب - )2
 .ذا مبلغ القسائم التي تعود لكل واحد منھمصاحبة الدفع، یبین فیھا أسماء المالكین الحقیقیین  وألقابھم ومقراتھم الحقیقیة وك

  كل   على   303   المادة   في   الواردة   العقوبات   وتطبق . 1  تطبیقا للمقطع الثاني من إلیھا   یقدم   بكشف   القائمة،   ھذه   الدفع،   صاحبة   المؤسسة   ترفق
 . الضریبة   تطبیق   تجنبھم   قصد   باسمھ   للغیر   تعود   قسائم   قبض   ضده    ثبت   من 
، أن تكون الدفاتر واألوراق والوثائق التي من شأنھا أن تساعد على التحقیق في 314یجب تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في المادة  

ث أعدت، وتوضع تحت الكشف المقرر في ھذه المادة، والتي ال تخضع ألجل أوسع للحفظ، محفوظة في المكتب أو الوكالة أو الفرع حی
  . المطابقة   الدفع   عملیات   فیھا   تمت   التي   للسنة   الموالیة   الرابعة   السنة   غایة   إلى   المباشرة،    الضرائب   تصرف أعوان إدارة

 (2). ملغاة :   180   المادة
  المباشرة،   الضرائب   مفتش   إلى   یقدموا   أن   ،أدناه  3و 2في     إلیھم   المشار   أولئك   غیر   المعنویین،   األشخاص   على   ینبغي  -   1 :   181   المادة 

 :  یبین   كشفا   ،151   المادة   في   علیھ   المنصوص   السنوي   التصریح   رفقة 
ن وإعادة التإمین، ومؤسسات تثبیت كما تقدم  مؤسسات  التأمی ،ت مجالس اإلدارة أو أصحاب األسھممحاضر ومستخلصات مداوال - )أ

 .محضرا مفصال في نسختین، وجداول ملحقة إلى مدیریة التأمینات ،دخارإلاالرأسمال أو 
  خالل   منھم   واحد   لكل   المدفوعة   واألتعاب   المكافآت  مبلغ   وكذا   المؤسسات،   ھذه   إدارة   مجلس   أعضاء   سكن   ومقر   وصفات   وأسماء   ألقاب  - ) ب

   . السابقة   السنة 
أخرى، والمبالغ الموضوعة تحت تصرفھم خالل  المبالغ المدفوعة لكل شریك أو مساھم خالل السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل - )ج

وكذا ألقاب وأسماء وعناوین  نفس السنة، إما مباشرة إما عن طریق أشخاص أو شركات، لقاء التسبیقات أو اإلقتراضات أو الدفعات الحسابیة،
    . المعنیین

   :  یلي   ما   یبین   ،ىاألول   فقرةال   في   الواردة   الشروط   ضمن   كشف   تقدیم   المحدودة   المسؤولیة   ذات   الشركات   لمسیري   ینبغي  - ) 2 
  ؛ وعناوینھم   وصفاتھم   وأسماءھم   الشركاء   ألقاب  -  ) أ

  ؛ اإلنتفاع   طریق   عن   وإما   الملكیة   طریق   عن   إما   الشركة،   في   شریك   لكل   العائدة   الحصص   عدد  -  ) ب
  یداتوالتسد   والتعویضات   والمكافآت   المرتبات   لقاء   الشركات،   على   لضریبةا   لوعاء   المحددة   الفترة   خالل   شریك   لكل   المدفوعة   المبالغ  -  ) ج

  . المبالغ   ھذه   دفع    فیھا و كذا السنة التي تم   في الشركة عن وظائفھم یتقاضونھا   التي   المرتبات   من   وغیرھا   للمصاریف،   الجزافیة 
وكذا المبالغ  .حصصھم في الشركة و أرباح أو حواصل أخرى، عائدة منالمبالغ المدفوعة لكل شریك في السنة السابقة كفوائد أ - )د

ض أو الدفعات روالموضوعة تحت تصرفھم خالل نفس السنة، إما مباشرة وإما عن طریق أشخاص أو شركات لقاء التسبیقات أو  الق
  .الحسابیة

                       
  .2019 لسنة. م.من ق 6و  2017م لسنة .من ق 16، 2002م لسنة .من ق 3معدلة بموجب المواد :176المادة  (1)
  ). الجبائیة   االجراءات   قانون   إلى   االحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة    . م . ض . ق   من   200    المادة   بموجب   ملغاة   : 180   المادة (2)



43 

ینبغي لشركات األشخاص وشركات المساھمة التي لم تختار النظام الجبائي المطبق على الشركات ذات رؤوس األموال، أن تقدم رفقة  - )3
   :، كشفا یبین ما یلي30و 28، 18، 11، 15التصریح السنوي المنصوص علیھ في المواد 

    . وعناوینھم   ھمؤوأسما   واألعضاء أ  الشركاء   ألقاب  - 
   . عضو   أو   شریك   كل   لحقوق   ةوالمطابق   السابقة،   السنة   خالل   المختتمة،   المالیة   السنوات   أو   المالیة   السنة   في   المحققة   الربح   حصة  - 

  . 2  -   292   المادة   في    المقررة    الغرامة   تطبیق   أعاله   المادة   ألحكام   مخالفة   كل   على   یترتب  : 182   المادة
ینبغي على األشخاص الطبیعیین و الجمعیات و الشركات المتواجدة مقراتھا أو المقیمة في الجزائر والخاضعة للتصریح  :مكرر 182المادة 

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

 .مستقل تصریح موضوع حسابیجب أن یكون كل 
  (1) .دج عن كل حساب غیر مصّرح بھ 500.000بائیة تقدر بـ ـیق غرامة جـبالحسابات تطب  دم التصریحـاقب على عـیع

  مكرر الخامسقسم ال
  (2)تـصریح خـاص بالـتحویالت

التي تتم لفائدة یجب التصریح مسبقا  لدى المصالح الجبائیة المختصة إقلیمیا بتحویالت األموال مھما كانت طبیعتھا ،  :2مكرر 182المادة 
  .في الجزائر األشخاص الطبیعیین أو المعنویین غیر المقیمین

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

  .األنظمة التي تمنح اإلعفاء أو التخفیضو المراجع القانونیةذلك، تعذر نجزة أو عند الجبائیة الم، االقتطاعات على الخصوصتوضح الشھادة 
  .لتدعیم طلب التحویل ةالسابق رةقف، إلزام تقدیم الشھادة المذكورة في الیجب على المؤسسات البنكیة

  . سم التوطین البنكيتعفى من ھذا اإللزام المبالغ المدفوعة كأجور لعملیات االستیراد الخاضعة لرو
   .قرار من الوزیر المكلف بالمالیةبتطبیق ھذه المادة  الشھادة وكذا كیفیاتنماذج التصریح وتحدد 

 
  السادس   القسم

  بالوجود   التصریح
الجزافیة ضریبة للأو  یجب على المكلفین بالضریبة والخاضعین للضریبة على الشركات أو للضریبة على الدخل اإلجمالي  :183المادة 
، تصریحا مطابقا للنموذج الذي تقدمھ االضرائب المباشرة التابعین لھ یةاألولى من بدایة نشاطھا، إلى مفتش یوما أن یقدموا في الثالثین الوحیدة
  (3) .اإلدارة

الحالة المدنیة التابعة للبلدیة  مستخرجة من مصالحمعدة قانونًا 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  والتي ولد فیھا المكلفون بالضریبة ذو

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

  إلى   المؤسسة   عن   بالوجود   شامل   تصریح   تقدیم   علیھ   یجب   وحدات،   عدة   أو   وحدة   الرئیسي،   مقره   جانب   إلى   امالك   للضریبة   الخاضع   یكون   عندما
  . المختصة   المباشرة   الضرائب   مفتشیة 
   . المؤسسة   مكونات   عن   أعاله   المذكورة   المعلومات   كل   إلى   الشامل   التصریح   ھذا   یشیر   أن   یجب و 

  (4) . ملغاة:  مكرر 183المادة 
  السابع   القسم

  الضریبة   فرض   مكان   تغییر
عندما یكون المكلف بالضریبة قد قام بتحویل  إما مقر مدیریة المؤسسة أو اإلستغالل أو مكان مقره الرئیسي أو مكان ممارسة  :  184المادة 
جمالي أو الضریبة على أرباح الدخل اإل على ضریبةالأو سكناه أو إقامتھ الرئیسیة، فإن اإلشتراكات التي ھو مدین بھا والمتعلقة ب مھنتھ

  قانونا   فرضھا   یمكن   سواء،  حد   على   التقادم،   یمسھا   لم   التي   السابقة   والسنوات   التحویل،   فیھا   حصل   التي   المالیة   السنة   عن   المستحقة   الشركات
  . الجدید   للوضع   المطابق   الضریبة   فرض   بمكان 

 امنالقسم الث
  إعادة تقییم األصول

 الجبائیة النتیجة في  ،المالي النظام المحاسبي سریان بدایة تاریخ عند التثبیتات إعادة تقییم من المتأتي  القیمة فائض یقید : 185 المادة
 .سنوات (5) خمس أقصاه أجل في

   (5).السنة نتیجة في التقییم إعادة عملیات من ىاالھتالكات المتأت مخصصات فائض یقید : 186 المادة

 .لالھتالك القابلة غیر التثبیتات تقییم إعادة عن الناتج القیمة فائض الجبائیة النتیجة في یدرج ال: مكرر 186 المادة
 غیر األخیر ھذا ویكون التقییم، إعادة فارق على یحتوي حساب ضمن المیزانیة خصوم في التقییم إعادة عن الناتج القیمة فائض یسجل

 .للتوزیع قابل

                       
  .2006م لسنة .من ق 9محدثة بموجب المادة : مكرر 182المادة  (1)
  .2009م لسنة .من ق 10ب المادة تم إحداثھ بموج): 2مكرر 182(القسم الخامس مكرر و المادة  (2)
  . 2007م لسنة .من ق 14معدلة بموجب المادة : 183المادة  (3)
    . 2009لسنة . م.من ق 23وملغاة بموجب المادة  1997   لسنة .  م .  ق   من   20   المادة   بموجب    محدثة :   مكرر   183   المادة  (4)
    . 2009ت لسنة .م.من ق 10و  1996   لسنة .  م .  ق   من   14   المادتین  بموجب معدل  ) :   186   و   185   المادتان(القسم الثامن   (5)
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 .التنظیم طریق عن الحاجة، عند المادة، ھذه تطبیق كیفیات تحدد
 قبل األصلیة القیمة من انطالقا لالھتالك، القابلة وغیر القابلة التثبیتات عن للتنازل القیمة ناقص أو فائض یحسب1: مكرر 186 المادة
 (1).التقییم إعادة

  التاسع   القسم
  الجبائیة   المراقبة

  األول   الفرعي   القسم
  التصریحات   في   التحقیق

   (2). ملغاة :   187   المادة
  الذین   بالضریبة   المكلفین   تصریحات   في   التحقیق   إلى   سویا،   أو   المباشرة   الضرائب   أعوان   مكان   في   المناجم   مھندسو   إستدعاء   یمكن :  188   المادة 
  . المحاجر   تستغل   التي   والمؤسسات   منجمیا   نشاطا   یمارسون 
من أجل إعداد الضریبة على األرباح التي تحققھا الشركات، والمستحقة من المؤسسات الخاضعة لمؤسسات توجد خارج : 189المادة  

طریق الزیادة أو التخفیض في  الجزائر أو تمارس علیھا رقابة، فإن األرباح التي تحول بطریقة غیر مباشرة إلى ھذه المؤسسات، إما عن
  التي   المؤسسات   على   اإلجراء   نفس   یطبق   كما   المحاسبات،   في   المسجلة   النتائج   في   تدمج   أخرى،   وسیلة   طریق   عن   وإما   أسعار الشراء أو البیع،

  . الجزائر   خارج   توجد   مؤسسات   على   مراقبة   األخرى   ھي   تمارس   لمجموعة   أو   لمؤسسة   تخضع 
  التي   المواد   مع   بالمقارنة   للضریبة   الخاضعة   المواد   تحدد   السابقة،   الفقرة   في   المقررة   التصحیحات   إلجراء   دقیقة   عناصر   وجود   عدم   حالة   وفي

  . مماثلة   مؤسسات   عادة   تستغلھا 
  

  الثاني   الفرعي   القسم
  المحاسبات   في   التحقیق

  (3). ملغاة :  190   المادة
، على مكلف بالضریبة مستفید من االمتیازات الجبائیة، نقص الجبائیةإذا ثبت إثر إجراء المراقبة من طرف المصالح :  مكرر 190المادة  

جور المدفوعة، فان الزیادات الناتجة عن ذلك تكون محل استرجاع للحقوق والرسوم الموافقة طبقا في التصریح برقم االعمال والنتائج واأل
 (4).الممنوحة   عفاءاتاإل   عن   النظر   بغض وھذا   العام،   لشروط القانون

  الثالث الفرعي    القسم 
  المحاسبة   رفض حالة 

 (5). ملغاة: 191املادة�

 (6) الرابع   الفرعي   القسم 
  بالضریبة   للمكلفین   السنوي   اإلحصاء

  العقاریة   واألمالك   والنشاطات
  .المبنیة   وغیر   المبنیة   العقاریة   واألمالك   والنشاطات   بالضریبة   المكلفین   بإحصاء   سنة   كل   الجبائیة   اإلدارة   تقوم :   مكرر   191   المادة

ختصاصھا اإلقلیمي، بكل المعلومات المتعلقة إدائرة لیتعین على المصالح المكلّـفة بالعمران والبناء إفادة المدیریة الوالئیة للضرائب التي تتبع 
  (7).بإحصاء وانتھاء عملیات البناء والھدم والتغییر المتعلقة بالعقارات

  العاشر   القسم
  یةجبائال   والغرامات   الضریبة   في   الزیادات

  األول   الفرعي   القسم
  تقدیمھ   في   التأخیر   أو   التصریح   عدم   بسبب   الزیادات

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

   . 322   المادة   في   المحددة   الشروط   ضمن    % 20   أو    % 10   إلى   الزیادة   ھذه   تخفض
م یوما اعتبارا من تاریخ التبلیغ في ظرف موصى علیھ مع إشعار باالستال)  30(إذا لم یصل التصریح إلى اإلدارة خالل أجل قدره ثالثین 

 35.والقاضي بوجوب تقدیم ھذا التصریح في ھذا األجل، تطبق زیادة بنسبة 
یترتب على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم في اآلجال المحددة، أوعند إثبات تصریحھ، الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المواد  - )2

دج وھذا في كل مرة یسجل فیھا  1.000غرامة جبائیة قدرھا من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع  180و 153و 152
  . صحتھا   عدم   أو   إغفال الوثائق المقدمة

یوما ابتداء من تاریخ اإلنذار الموجھ إلى المعني باألمر، في ظرف موصى علیھ ) 30(في حالة عدم تقدیم الوثائق المطلوبة في أجل ثالثین  
   %.25تلقائیا ویضاعف مبلغ الحقوق إلى غایة مع إشعار باالستالم، تفرض الضریبة 

                       
  .2019م لسنة .من ق 4محدثتان بموجب المادة : 1مكرر 186مكرر و  186المادتان  (1)
  ). الجبائیة   االجراءات   قانون   إلى   االحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م . ق   من   200   المادة   بموجب   وملغاة   1996   لسنة .  م .  ق   من   15   المادة   بموجب   معدلة :   187   المادة (2)
  ). الجبائیة   االجراءات   قانون  إلى   االحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م . ق   من   200   المادة   بموجب   وملغاة   ،2000   لسنة .  م . ق   من   7   المادة   بموجب   معدلة :   190   المادة (3)
  .2002   لسنة .  م . ق   من   5   المادة   بموجب   محدثة :   مكرر   190   المادة (4)
 .2017سنة ل. م. من ق 9وملغاة بموجب المادة .1999   لسنة .  م .  ق   من   18   المادة   بموجب   معدلة: 191المادة  (5)
  . 1996   لسنة .  م .  ق   من   16   المادة   بموجب   محدث ) : مكرر   191   المادة(  الرابع   الفرعي   القسم (6)
    .  2006  لسنة    م .  ق   من  10   المادة   بموجب و معدلة  1996   لسنة .  م .  ق   من   16   المادة   بموجب   محدثة: مكرر   191   المادة (7)
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والوثائق المرفقة بھا، والتي تستعمل في مراقبة الدخل الوارد في  59و 53و 44و 18تعد التصریحات الخاصة المقررة في المواد 
  .من ھذه الفقرة 2و  1التصریح بالضریبة على الدخل اإلجمالي كوثائق إثبات من أجل تطبیق أحكام المقطعین 

  . طبق أحكام ھذه المادة على الضریبة الجزافیة الوحیدةت
 ، الجبائیة قانون اإلجراءات من مكرر 169المادة  أحكام بموجب المطلوبة الكامل للوثائق غیر اإلیداع أو تقدیم عدم على یترتب - ) 3

 بمبلغ تطبیق غرامة ، باالستالم إشعارمع  علیھ موصى ظرف في التبلیغ، تاریخ من یوما ابتداء  (30)ثالثون  قدره أجل خالل
 فرض یتم الذكر، السالفة الغرامة زیادة على للمراقبة، فإنھ وتعرضت التصریح إلزامیة المؤسسة إذا لم تحترم. دج  2.000.000

 الضرائب قانون مكرر من 141 أحكام المادة مباشرة، وذلك بمفھوم غیر بطریقة المحولة األرباح من 25 % تساوي إضافیة غرامة
  (1) .المماثلة والرسوم المباشرة

  
  الثاني   الفرعي   القسم

 التصریح   في   نقص   بسبب   الزیادات
عندما یصرح مكلف بالضریبة ملزم بتقدیم تصریحات تتضمن اإلشارة إلى األسس أو العناصر التي تعتمد لتحدید وعاء  - )1 :193المادة 

   :نسبةالضریبة، أو یبین دخال أو ربحا ناقصا أو غیر صحیح، یزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منھا أو أخل بھا 
  ؛یساویھ   أو   دج   50 . 000   مبلغ   عن   یقل   منھا   المتملص   الحقوق   مبلغ   كان   إذا  ،  % 10  - 

  ؛یساویھ   أو   دج   200 . 000   مبلغ   عن   ویقل   دج   50 . 000   یفوق   منھا   المتملص   الحقوق   مبلغ   كان   إذا  ،  %   15  - 

  . دج   200 . 000   یفوق   منھا   المتملص   الحقوق   مبلغ   كان   إذا،   %    25  -  

  .من طرف المكلف بالضریبة بةكترالماالخفاء  نسبةموافقة ل  زیادة   تطبق   ،تدلیسیة بأعمال   القیام    عند  - )2 
  .نفس السنة مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان  التي تم إخفاؤھا   الحقوق  توافق ھذه النسبة حصة 

  .  % 100 وعندما ال یدفع أي حق، تحدد النسبة بـ . %50ال یمكن أن تقل ھذه الزیادة عن 
   .الحقوق الواجب جمعھا عن طریق االقتطاع من المصدرب  منھا   المتملص   قوقحال  تتعلق   عندما  ،كذلك   %  100  تطبق نسبة

   (2) :  خاصـة   ،التدلیسیة   عمـالاألب   یقصـد
  المبیعات   وخاصة   بھ،   مدین   شخص  كل  طرف   من   المضافة   القیمة   على   الرسم   علیھا   یطبق   التي   المنتوجات   أو   المبالغ   إخفاء   محاولة   أو   إخفاء  -)أ 
  . فاتورة   بدون 

سترجاع للرسم على القیمة اأو خصم أو إعفاء أو  إما على تخفیض،یھا عند طلب الحصول علستناد تقدیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة لال  - )ب  
  . متیازات الجبائیة لصالح بعض الفئات من المدینینستفادة من االالمضافة وإما اال

القیام عمدا بنسیان تقیید أو إجراء قید في حسابات، أو القیام بتقیید أو إجراء قید في الحسابات غیر صحیح أو وھمي في دفتر الیومیة  )–ج
ال یطبق ھذا الحكم إال على . من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلھا 10و 9ودفتر الجرد المنصوص علیھما في المادتین 

   . حساباتھا   إقفال   تم   التي   بالنشاطات   المتعلقة   المخالفات

    . بھ   مدین   رسم   أو   ضریبة   أي  تحصیل   أمام   أخرى   بطرق   عوائق   بوضع   أو   الدفع   إمكانیة   عدم   بتدبیر   بالضریبة   المكلف   قیام  -  ) د

  التصریحات   في   مبین   وھ   كما   والرسوم   الضرائب   مبلغ   من   جزء   أو   كل   دفع   تأخیر   أو   تجنب   بوضوح   منھ   یقصد   سلوك   أو   فعل   أو   عمل   كل  - ) ھ
   . المودعة 

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

   ). والثاني   األول   مقطعانال (  192    المادة   في   المقررة   تلك   مع   قتضاء،اال   عند   المادة،   ھذه   من   األول   المقطع   في   المقررة   الزیادات   تجمع  - 3  

 .اإلقتصادي خالل السنة السابقة والخاص بفرض الضریبةیمكن أن یصحح تلقائیا تصریح المكلف بالضریبة الذي ارتكب مخالفة للتنظیم  - 4
  .وفي ھذه الحالة، تطبق الزیادات المقررة في المقطع األول أعاله، على الحقوق المطابقة للزیادة

  . المھنة   ممارسة   أو   النشاط   عن   التوقف   أو   التنازل   حالة   في   192   المادة   وفي   المادة   ھذه   في   المقررة   الزیادات   تطبق   كما  - 5 

  الثالث   الفرعي   القسم 

  الجبائیة   الغرامات

  جبائیة   غرامة   بدفع   القانون،   ھذا   من   183   المادة   في   علیھ   المنصوص   بالوجود،   تصریحا   یقدم   ال   الذي   بالضریبة   المكلف   یعاقب  -  1  : 194   المادة
  ،  دج   30 . 000  ـب   محددة 

    .وھذا دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون

تخضع الشركات واألشخاص المعنویین اآلخرین الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات الذین  یدفعون إما مباشرة أو عن طریق  - )2
، لدفع غرامة جبائیة 176یكشفون عن ھویتھم ضمن الشروط المقررة في المادة الغیر، المبالغ المذكورة  في ھذه المادة، إلى أشخاص ال 

   . الموزعة   أو   المدفوعة   المبالغ   على  اإلجمالي  الدخل   على   للضریبة   القصوى    تحسب بتطبیق ضعف النسبة

                       
ت لسنة .م.من ق 6و  2009لسنة . م.من ق 9و  2007م لسنة .من ق 15و  2006م لسنة .من ق 11،  2003لسنة . م.من ق 22،  2001م لسنة .من ق 38،  2000م لسنة .من ق 9اد ومعدلة بموجب الم: 192المادة  (1)

  .2017لسنة . م.من ق 16و  10و 2013لسنة . م.من ق 2و   2010
  .2012م لسنة .من ق 8و   2006م لسنة  .من ق 12  و 2002   لسنة .  م . ق   من   6و   2001   لسنة   م .ق   من   38   ،   2000   لسنة   م . ق   من   10   و 1996   لسنة .  م .  ق   من   17   المواد   بموجب   معدلة :    193   المادة  (2)
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والتقدیر اإلداري والذین ال أمنتمین للنظام الجزافي المكلفین بالضریبة ال) دج 5.000(یعاقب بغرامة تقدر بخمسة أالف دینار جزائري  )3
 .من ھذا القانون 30و 12- 15 تینیمسكون الدفاتر المرقمة والمسجلة المنصوص علیھا في الماد

 قانون من 224و 176 المادتین بمقتضى بھا مصرح عملیة كل مبلغ من %50 قدرھا جبائیة بغرامة یعاقب )4

 : المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب

 الجبائي التعریف وأرقام التجاریة السجالت أرقام صحة من بالتأكد العملیات، ھذه إنجاز قبل یقومون ال الذین بالضریبة المكلفون  –
 التجاریین، لشركائھم

 بموجب علیھا المنصوص واإلثباتات المحاسبیة الوثائق الضرائب، مفتش من طلب كل عند یقّدمون، ال الذین بالضریبة المكلفون  – 
  (1).المواد ھذه نفس

أو عندما تكون الشروط التي  منحت  ،عندما یتبین أن االستثمارات الواردة في قرارات منح اإلمتیازات الجبائیة لم تنفذ: مكرر 194المادة 
یؤدي  إلى سحب االعتماد و تجرید األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین منحت  ،فإن عدم التنفیذ ھذا ،على أساسھا ھذه القرارات لم تستوف

وتصبح  الحقوق و الرسوم واألتاوى التي تم إعفاؤھم . متیازاتھذه  اإل حق االستفادة من من، لھم ھذه  االمتیازات  الجبائیة بموجب االعتماد
من  402فة ودون المساس بعقوبات تأخیر الدفع المنصوص علیھا في المادة منھا مستحقة على الفور بغض النظر عن كل األحكام المخال

  .اقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تحسب إبتداء من التاریخ الذي كان یستوجب فیھ دفعھ

- 193رقا تدلیسیة بمفھوم المادة ط القرارقد استعمل بعد تاریخ  متیازات الجبائیةلمستفید من اإلكما تطبق أحكام المقطع السابق عندما یكون ا
  (2).ھذه المخالفة بقرار قضائي لھ قوة الشيء المقضي فیھیعاقب على من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و، 2

 إجراءاتھ على تنص التلبس الذي معاینة حالة في ، المعنیین بالضریبة على المكلفین الجبائیة اإلدارة تطبق :1 مكرر 194 المادة
 (3) .)دج 600.000( ئة ألف دیناراستم قدرھا مالیة غرامة الجبائیة، قانون اإلجراءات من  3مكرر 20 المادة

 رقم ،الجبائي التلبس محضر إعداد تاریخ عند حالة تجاوز، في )دج1.200.000(ملیون ومئتي ألف دینار  إلى المبلغ ھذا یرفع
الجزافیة الوحیدة  الضریبة نظام مجال في علیھ المنصوص ،)دج 5.000.000(خمسة مالیین دینار حد الخام اإلیرادات أو األعمال

 .المماثلة والرسوم الضرائب المباشرة قانون من 4 مكرر 282 المادة جبموب

 أو األعمال رقم ، الجبائي  التلبس  محضر إعداد تاریخ عند حالة تجاوز، في )دج 2.000.000(ملیوني دینار إلى المبلغ ھذا یرفع
 20 ادةالمجب بمو بسطالم الربح نظام مجال في علیھ نصوصالم) دج 10.000.000( ارــدین مالیین   عشرة  الخام  اإلیرادات

 .ماثلةالموالرسوم  باشرةالم الضرائب قانون من مكرر

 من االستفادة من بالضریبة ینكلفالم إقصاء الجبائي التلبس جنحة على فإنھ یترتب ،سابقا علیھا نصوصالم العقوبات على وزیادة
 .الجبائیة اإلجراءات قانون من  158و 156 و 19 وادالم علیھا في نصوصالم الضمانات

 ةئنشالم تلك عن مختلفة خالفاتبم تتعلق العقوبات ھذه فإن  ،أخرى ألسباب الفترة لعقوبات نفس خالل بالضریبة كلفالم تعرض إذا
 علیھا نصوصالمالیة الم الغرامة عن عزلبم  العقوبات وتطبق كل مخالفة عن لغرامة عندئذ بالضریبة كلفالم ویتعرض .الجبائي للتلبس

  .ادةالم ھذه في
  عشر   الحادي   لقسما

  النشاط   عن   التوقف   أو   التنازل
  األول   الفرعي   القسم

 عمومیات
  مباشرة   تؤسس   الحقیقي،   الربح   على   المفروض   الضریبي   للنظام   الخاضع   النشاط   كل   أو   جزء   عن   التوقف   أو   التنازل   حالة   في :   195   المادة

  . الضریبة   علیھا   تفرض   لم   زالت   ما   التي   األرباح   على   المستحقة   الضریبة 
  . للنشاط   كإنھاء   والقرض   بالنقد   المتعلق   القانون   من   141   المادة   في   المقرر   اإلعتماد   سحب   یعد

أیام، كما ھو محدد أدناه،  ) 10(ویجب على المكلفین بالضریبة أن یشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل عشرة  
  .صبح فیھ ھذا التنازل أو التوقف فعلیا، وكذا عند اإلقتضاء، إسم المتنازل لھ ولقبھ وعنوانھوأن یحیطوه علما بالتاریخ الذي أصبح أو سی

  :  من   إبتداء   أیام )  10 (  العشرة   تاریخ   ویسري
  ؛ تجاري   محل   عن   تنازل   أو   ببیع   األمر   تعلق   إذا   القانونیة   اإلعالنات   جریدة   في   التنازل   أو   البیع   فیھ   ینشر   الذي   الیوم  -   
  ؛ أخرى   مؤسسات   عن   تنازل   أو   ببیع   األمر   تعلق   إذا   اإلستغالالت   إدارة   لھ   المتنازل   أو   المشتري   فیھ   یتسلم   الذي   الیوم  -   

  ؛ النشاط   بوقف   ألمرا   تعلق   إذا   ،المؤسسات   نھائیا   فیھ   أغلقت   الذي   الیوم  - 
   . إعتماد   بسحب   األمر   تعلق   إذا   السحب   تاریخ  - 

  الثاني   الفرعي   القسم
 الحقیقي   للنظام   الخاضعة   المؤسسات   على   الضریبة   فرض   كیفیات

ربحھم الحقیقي، أن یقدموا، فضال عن  یتعین على األشخاص المعنویین واألشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة حسب - )1 :196المادة 
مكان وجود ھ تبع لی الذي المعلومات المشار إلیھا في المادة السابقة، تصریحاتھم بالتنازل أو بالتوقف عن النشاط إلى مفتش الضرائب المباشرة

                       
  . 2019م لسنة .من ق 7و 1999لسنة . م.من ق 19و  1992لسنة . ت.م. من ق 27اد والم معدلة  بموجب : 194المادة   (1)
  .2009م لسنة .من ق 15محدثة بموجب المادة : مكرر 194المادة  (2)
  .2012م لسنة .من ق 9و معدلة بموجب المادة  2010ت  لسنة .م.من ق 7محدثة بموجب المادة : 1مكرر 194المادة  (3)
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  المادة   في   المقررة   أیام )  10 (  العشرة   أجل   وفي   152   المادة   في   المحددة   األشكال   حسب   وذلك   الحالة،   حسب   الرئیسیة،   اإلقامة   مقر الشركة أو
   . أعاله   195 

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

في ھذه المادة، أو إذا طلب منھم تقدیم والمادة السابقة  في   تباعا ا  إلیھما   المشار   والتصریح   المعلومات   بالضریبة   المكلفون   یقدم   لم   إذا  - ) 3
أیام الموالیة الستالم اإلشعار الموجھ إلیھم لھذا الغرض، فإن  ) 10(التبریرات الضروریة تدعیما للتصریح بأرباحھم ولم یقدموھا في العشرة 

  . 192قواعد فرض الضریبة تحدد تلقائیا وتطبق الزیادة في الحقوق المقررة في المادة 
  . 193   المادة   في   محدد   ھو   كما   بةالضری   تضاعف   بالربح،   للتصریح   تدعیما   المقدمة   المعلومات   صحة   عدم   أو   التصریح   في   نقص   حالة   في 
في حالة تنازل بالمقابل أو بالمجان، وسواء تعلق األمر  ببیع إجباري أم  طوعي، فإنھ یمكن إقحام مسؤولیة المتنازل لھ بصفة تضامنیة   - )4 

  و السنة المالیة للتنازل، إلى غایة یوم إجراء ھذامع المتنازل في دفع الضرائب المستحقة على األرباح التي حققھا ھذا األخیر خالل السنة، أ
  في   وقع   الذي   التنازل   تاریخ   قبل   األرباح   بھذه   المتنازل   یصرح   لم   إذا   ،السابقة   المالیة   السنة   أو   السنة   في   المحققة   األرباح   على   وكذا   التنازل، 
  . العادي   الموعد 

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

  . التصریح   تقدیم   حالة   في   األجل   لھذا   یوم   آخر   من   إبتداء   أو   المذكورة،   المادة   في   المحدد   األجل   في   تم   إذا   سابقة،ال 
  . المادة   ھذه   أحكام   بمفھوم   المؤسسة،   شاطن   عن   توقفا   یعتبر   أشخاص،   شركة   إلى   المسؤولیة   محدودة   شركة   أو   أسھم   شركة   تحویل   إن  - )5  

وفي ھذه الحالة، یقدم ذوي  .تطبق أحكام المادة السابقة وأحكام ھذه المادة في حالة وفاة المستغل الخاضع للنظام الحقیقي لفرض الضریبة -  )6
  .ةالوفا أشھر من تاریخ) 6(إلعداد الضریبة في أجل ستة  حقوق المتوفى المعلومات الضروریة
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  الثاني   جزءال
  المحصلة   المباشرة   الضرائب
  المحلیة   الجماعات   لفائدة
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  األول   البــاب
  عامــة   أحكــام

  :  اآلتیة   الضرائب   على   المحلیة   للجماعات  المشترك   وقوالصند   والبلدیات   الوالیات   تتوفر : 197   المادة
  :  المحلیة   للجماعات   والصندوق المشترك  البلدیاتو  الوالیات   لفائدة   المحصلة   الضرائب  - )1 

  (1)  .المھني   النشاط   على   الرسم  - 
    :  سواھا   دون   البلدیات   لفائدة   المحصلة   الضرائب  -  ) 2 

  ؛العقاري   الرسم  - 
  . التطھیر   رسم  - 
   . للقانون   طبقا   الجماعات   ھذه   قبل    من   سنة   كل   في   اإلقتضاء،   عند   والبلدیات،   للوالیات   العائدة   الرسوم   معدالت   تحدد :   198   المادة

یبلغ مدیر الضرائب للوالیة، كل سنة، للوالیة و البلدیات و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، لتحضیر میزانیاتھم، مبلغ :  199المادة  
 222، 197منصوص علیھا في المواد التي توزعھا المصالح التابعة لھ، حسب التخصیصات الالتحصیل المنتظر بعنوان الضرائب و الرسوم 

  . األعمال   رقم   على   الرسوم   قانون   من   161   والمادة   القانون   ھذا   نم   282و
  .تللتحصیال   المعروفة   النتائج   آخر   أساس   على   السنة   میزانیة   في   تقدیرھا   الواجب   التقدیرات   ضبط   یتم 

بدفع  ل الفصل المدني األول من كل سنةة ، یرخص للبلدیات بالقیام، خالنیمالیة معت المیزانیة بعنوان سنة و في انتظار تخصیص إعتمادا ،غیر أنھ
  . المصاریف ذات الطابع اإلجباري  ،، على المكشوف

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

  (2).بالمالیة
أعاله والتحصیالت بالمدفوعات التي یقوم  199تستدرك النقائص بین تقدیرات اإلیرادات الجبائیة المنصوص علیھا في المادة :  200المادة 

  (3) .المحلیة حسب الشروط التي تحدد عن طریق التنظیم بھا الصندوق المشترك للجماعات
  (4). ملغاة:  201المادة 

   . ةملغا :   202   المادة  
   . ملغاة :   203   المادة 

   . ملغاة :   204   المادة
  . ملغاة :   205   المادة 
  .ملغاة :   206   المادة 
  للجماعات   المشترك   الصندوق   عاتق   على   ،197   المادة   في   المذكورة   والضرائب   الرسوم   وتحصیل   الوعاء   مصاریف   تقع  -  ) 1 :   207   المادة 
   . والمستخدمین   المطبوعات   بنفقات   فقط   المصاریف   ھذه   تتعلق  . المحلیة 

  . اإلثباتات   مبلغ   من )   % 4 (  بالمائة   أربعة   أساس   على   الدولة،   لمیزانیة   المصاریف   ھذه   تسدید   یتم  - ) 2

  تعده   حساب   كشف   تقدیم   على   بناء   سنة   كل   من   ینایر   شھر   مجرى   في   الخزینة،   إلى   المحلیة   للجماعات   المشترك   الصندوق   على   المستحقة   المبالغ   تدفع  -  ) 3 
  .الدولة   لمیزانیة   الموارد    ھذه   تخصص   الجبائیة،   اإلدارة 

  
  (5)الثاني   الباب
  الجزافي   الدفع

  األول   القسم
  الجزافي   الدفع   تطبیق   مجال

  . ملغاة :208المادة 
  . ملغاة:   209   المادة

  الـثاني   القـسـم
  الجـزافي   الـدفـع أسـاس 

 .ملغاة ::210المادة 
 

  الثالث   القسم
  الجزافي   الدفع   حساب

  . ملغاة:   211   المادة
  الرابع   القسم 

  الجزافي   الدفع   تحصیل   نظام
   .ملغاة:  212المادة 

                       
   . 2011م لسنة .من ق 14و  1996   لسنة .  م . ق   من   18 المادتین    بموجب   معدلة :   197   المادة (1)
  .2010م لسنة .من ق 13و  2009م لسنة .من ق 16و  1995لسنة . م.من ق 14معدلة بموجب المواد : 199المادة  (2)
    .1995   لسنة .  م . ق   من   15   المادة   بموجب   معدلة :   200   المادة (3)
  .1995من ق م لسنة  16ملغاة بموجب المادة : 206إلى 201المواد من  (4)
  .2006م لسنة .من ق 13ملغى بموجب المادة ) 216إلى  208المواد من (الباب الثاني  (5)



50 

   .ملغاة : 213   المادة 
  الخامس   القسم 
  اتوالتصریح   والعقوبات   التسویات

  . ملغاة :214المادة 
  ملغاة  :  215   المادة 
   .ملغاة 216المادة  

  الباب الثالث
  (1)الرسم على النشاط المھني 

  القسم األّول
  مجال التطبیق

 على أرباحھ للضریبة تخضع نشاطا یمارسون الذین بالضریبة المكلفون الجزائر في یحققھ أعمال بصدد رقم الرسم یستحق: 217المادة 
  .األرباح المھنیة أو للضریبة على أرباح الشركات صنف في اإلجمالي، الدخل

 تخضع التي الشركات أو األشخاص المعنویین إستغالل عن الناتجة ینالطبیعی األشخاص غیر أنھ، تستثنى من مجال تطبیق الرسم، مداخیل
 .المادة ھذه بموجب للرسم كذلك

غیر أنھ . على جمیع عملیات البیع أو الخدمات أو غیرھا التي تدخل في إطار النشاط المذكور أعالهیقصد برقم األعمال، مبلغ اإلیرادات المحققة و
  .تستثنى العملیات التي تنجزھا وحدات من نفس المؤسسة فیما بینھا، من مجال تطبیق الرسم المذكور في ھذه المادة

یجب تسویة الحقوق المستحقة على . عمال من مبلغ مقبوضات السنة المالیةبالنسبة لوحدات مؤسسات األشغال العمومیة والبناء، یتكّون رقم األ
  .مجموع األشغال، على األكثر عند تاریخ االستالم المؤقت، باستثناء الدیون لدى اإلدارات العمومیة والجماعات المحلیة

 :قیة العقاریةال تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة مؤسسات األشغال التي تقوم أیًضا بعملیات التر

مكرر من  83العملیات المستفیدة من نظام فرض الضریبة على ھامش الربح التي ینجزھا بائعوا السلع المنقولة وماشابھھا المذكورة في  المادة  - 
 (2) . قانون الرسوم على رقم األعمال

  
        (3).الرسمھذا فیما یخص إقرار أساس  138و 2-  13و 1- 13 وادتطبق أحكام الم: 218المادة 

  

  القسم الثاني

  أساس فرض الضریبة

، یؤسس الرسم على المبلغ اإلجمالي للمداخیل المھنیة اإلجمالیة، أو رقم األعمال 221و 1- 138و 13مع مراعاة أحكام المواد  :219المادة 
  . بدون الرسم على القیمة المضافة عندما یتعلق األمر بالخاضعین لھذا الرسم المحقق خالل السنة

  : 30یستفید من تخفیض قدره 

  ة؛مبلغ عملیات البیع بالجمل - 

  .من الحقوق غیر المباشرة  50مبلغ 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-  90تكون مصنفة ضمن المواد اإلستراتیجیة كما ینص علیھا المرسوم التنفیذي  1- 

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

  :75یستفید من تخفیض قدره 

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

  .     إن امتیاز التخفیضات المنصوص علیھ أعاله غیر تراكمي

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

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

یبي الخاضع للرسم على النشاط المھني من بالنسبة للعملیات المستفیدة من نظام فرض الضریبة على نظام ھامش الربح، یتكون الوعاء الضر - 
  .الفارق، المحسوب بدون رسوم، بین سعر البیع المتضمن كامل الرسوم و سعر الشراء

                       
  .1996م لسنة .من ق 21محدث بموجب المادة : »الرسم على النشاط المھني« الباب الثالث  (1)
  .2017لسنة . م.من ق 16و   11و 1998م لسنة .من ق 15و  1995م لسنة .من ق 17معدلة بموجب المواد : 217 المادة  (2)
  .2012م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المادة  :  218المادة  (3)
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ن أجل 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 المستعملةإعادة 

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

  .أعاله إال بالنسبة لرقم األعمال غیر المحقق نقدا 219فیضات، المشار إلیھا في المادة ال تمنح التخ:  مكرر   219   المادة

 الدفع المستحقة الرسم تسدید مبالغ إعادة ملةجالما أوفواتیر المزورة الفواتیر على إعداد یترتب الفة،لمخا األحكام كل عن النظر بغض و  
 .التخفیض الممنوح توافق والتي

 الوزیر من قرار بموجب المقررة علیھا العقوبات تطبیق كیفیات وكذا ملةجالما أو فواتیر المزورة الفواتیر إعداد إجراء تعریف یحدد
  (2) .بالمالیة المكلف

    : للرسم   كقاعدة   المعتمد   األعمال   رقم   ضمن   یدخل   ال :   220   المادة

إذا تعلق األمر بالمكلفین بالضریبة الذین تتعلق نشاطاتھم ببیع ) ج.د 80.000(رقم األعمال الذي ال یتجاوز ثمانون ألف دینار جزائري ) 1  
إذا تعلق األمر بالمكلفین بالضریبة ) ج.د 50.000(واللوازم والسلع المأخودة أوالمستھلكة في عین المكان، وخمسون ألف المواد ، البضائع

   . الخدمات   قطاع   فيلناشطین ا
   . آخر   شخص   أي   مساعدة   دون   بأنفسھم   یمارسوا   أن   الطبیعیین   األشخاص   على    ینبغي   اإلمتیاز،   ھذا   من   ولإلستفادة

  . التعویض   من   تستفید   التي   أو   الدولة   میزانیة   قبل   من   المدعمة   الواسع   اإلستھالك   ذات   بالمواد   البیع،الخاصة   عملیات   مبلغ )  2 
  المواد   إنتاج   قصد   المعالجة   عملیات   كافة   ذلك   في   بما   للتصدیر   الموجھة   والسلع   بالمواد   المتعلقة   أوالسمسرة   النقل   أو   البیع   عملیات   مبلغ )  3 
  . للتصدیر   مباشرة   الموجھة   البترولیة 
جانفي  15المؤرخ في  31- 96مبلغ عملیات البیع بالتجزئة والخاصة بالمواد اإلستراتیجیة المنصوص علیھا في المرسوم التنفیدي رقم ) 4 

  .10نسبة  المتضمن كیفیات تحدید أسعار بعض المواد والخدمات اإلستراتیجیة، عندما ال تفوق حدود الربح بالنسبة للبیع بالتجزئة 1996
  (3) .المالي   االیجاري   االعتماد   عقد   إطار   في   القرض   بتسدید   المتعلق   الجزء )  5 
مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  138العملیات المنجزة بین الشركات األعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددتھ المادة )6   

 (4).المماثلة
  (5).المصنف واألسفار واإلطعام اماتوالحم والفندقیة النشاطات السیاحیة في الصعبة بالعملة المحقق المبلغ )7

   (6). ىملغ )1 -  :221المادة 
وفیما یخص المؤسسات الخاضعة لمؤسسات موجودة خارج الجزائر أو المراقبة لھا، تراعى التغییرات المدرجة، عند االقتضاء، على أرقام ) 2

ویعتمد نفس اإلجراء، بالنسبة لمؤسسات خاضعة لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات . العادیة لتصحیح أرقام األعمال التي سجلتھا محاسبتھاأعمالھا 
  أرقام   تحدد   السابقة،   الفقرة   في   المذكورة   التصحیحات   إلجراء   دقیقة   عناصر   غیاب   وفي . الجزائر   خارج   توجد   أخرى   مؤسسات   تراقب بدورھا

  . عادیا   إستغالال   المستغلة   المماثلة   المؤسسات   أعمال   أرقام   مع   بمقارنتھا   للضریبة   الخاضعة   األعمال 
  (7)القسم الثاني مكرر

  المنشئ الحدث
  :المنشئ للرسم على النشاط المھني الحدثل كشتی :مكرر 221المادة 

  من التسلیم القانوني أو المادي للبضاعة؛ ،بالنسبة للبیوع  –أ 

  (8) .للثمن الكلي أو الجزئي من التحصیل یتكون المنشئ الحدث فإنّ  الموزعة، الھیئات طرف من الشروب الماء بیع یخص وفیما أنّھ، غیر
  .و تأدیة الخدمات من القبض الكلي أو الجزئي للثمن العقاریةبالنسبة لألشغال  - ب

  
  الثالث   مالقس

  الرسم  حساب

  %. 2بـ یحدد معدل الرسم على النشاط المھني :   222   المادة

  . اإلنتاج ألنشطة  بالنسبة التخفیضات االستفادة من بدون %1 إلى الرسم معدل یخفض

 %. 25بنسبة  تخفیض مع %2 بـ الرسم نسبة العمومیة والري، تحدد واألشغال البناء نشاطات یخص فیما

  . األنابیب بواسطةفیما یخص رقم األعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات % 3 على النشاط المھني یرفع إلىغیر أن معدل الرسم 

   :یتم توزیع ناتج الرسم على النشاط المھني كما یأتي
 % 66: حصة البلدیة -

                       
  .2017لسنة . م.من ق 12و11و  2010ت لسنة .م.من ق 8و متممة بموجب المادة  2005م لسنة .من ق 12و  2000لسنة  م.من ق 12، 1999م لسنة .من ق 21،  1997م لسنة .من ق 23معدلة بموجب المواد : 219المادة   (1)
ت لسنة .م.من ق 9جب المادة ومعدلة ومتممة بمو 2009م لسنة .من ق 17ومعاد إحداثھا بموجب المادة  2007لسنة . م.من ق 16، و ملغاة بموجب المادة 1997من ق م لسنة  24محدثة بموجب المادة : مكرر 219المادة  (2)

2010.  
  .2001   لسنـة .  ت .  م .  ق   من   5و   2000   لسنـة .  م .  ق   من   13 و  1997   لسنـة .  م .  ق   من   25   المواد   بموجب   معدلة :  220   المادة(3)
  .2007م لسنة .من ق 17معدلة بموجب المادة : 6- 220المادة (4)
 .2009م ت لسنة .من ق 11محدثة بموجب المادة : 7-220اللمادة  (5)

  . 2007م لسنة .من ق 18ملغاة بموجب المادة : 1-221المادة  (4) 
  .     2012م لسنة .من ق 11محدث بموجب المادة ) : مكرر 221المادة " (الحدث المنشئ" القسم الثاني مكرر  (7)
 .2019 م لسنة.من ق 8معدلة بموجب المادة و  2012 م لسنة.قمن  11بموجب المادة  ةمحدث: مكرر 221المادة  (8)
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 % 29: حصة الوالیة -
 (1)%. 5: حصة صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلیة -

النشاط المھني العائدة للبلدیات التي تشكل دوائرحضریة تابعة لوالیة الجزائر إلى من حصة الرسم على   %50تدفع نسبة  :  مكرر   222   المادة
  . ھذه األخیرة
  غیر  خدمات  مقابلاألخیرة،  ھذه من حصة الرسم على النشاط المھني العائدة للبلدیات المتبقیة التابعة لوالیة الجزائر إلى % 50تدفع نسبة 

 (2) .الوالیة  والبلدیات بین  اتفاقیة  في  والمسجلة  المعنیة  للبلدیات  مأجورة
  الرابع   القسم

  فرضھا   ومكان   للضریبة   الخاضعون   األشخاص
    : یأتي   كما   الرسم   یؤسس  -  ) 1 :   223   المادة

    . اإلقتضاء   عند   الرئیسیة   الموسسة   بإسم   أو   المھنة   ممارسة   مكان   حسب   للضریبة،   الخاضعة   اإلیرادات   من   المستفیدین   باسم  - 
  من   بلدیة   كل   في   تھااوحد   من   وحدة   أو   الفرعیة   مؤساستھا   من   فرعیة  مؤسسة   كل   طرف   من   لمحققا   األعمال   رقم   أساس   على،   مؤسسة   كل   باسم  - 
   . وجودھا   مكان   یاتبلد 

  .المجموعة   أو   الشركة   باسم   ھمةابالمس   الشركات   مجموعات   غرار   على   شكلھا،   كان   مھما   الشركات،   في   الرسم   یؤسس  - )2
  الخامس   القسم

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

لوقت الضریبة، تصریحا بمبلغ رقم األعمال المحقق أو اإلیرادات المھنیة اإلجمالیة، حسب الحالة، في الفترة الخاضعة للضریبة، وذلك في نفس ا
رقم  بمبلغ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تصریحا  151   و   18   ،11   المواد   في   إلیھا   المشار   تصریحاتال   فیھ   تكتتب   الذي

  . 27األعمال، أو تلك المذكورة في المادة 
  .219یجب أن یبرز التصریح بوضوح، جزء رقم األعمال الذي قد یستفید من التخفیض عند تطبیق أحكام المادة  

 طریق وعن وفیما یخص العملیات المنجزة حسب شروط البیع بالجملة كما ھو محدد أدناه، یجب دعم التصریح بجدول بما في ذلك سند اإلعالم اآللي
 (3) : زبون كل عن اآلتیة المعلومات المتضمن المؤسسات، كبریات لمدیریة التابعین بالضریبة للمكلفین بالنسبة اإللكتروني البرید

  الجبائي؛   التعریف    رقم  - 
   للضریبة؛   الخاضعة   المادة    رقم  - 
   التجاري؛   العنوان   أو )  األلقاب (  واللقب   االسم  - 
  العنوان الصحیح للزبون؛  - 
  المنجز خالل السنة المدنیة؛   البیع   عملیات   مبلغ  -  

  ؛ التجاري   السجل   في   التسجیل   رقم  - 
  .المفوتر   المضافة   القیمة   على   الرسم   مبلغ    -  

  :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؛ - 
 .توجات موجھة إلعادة بیعھا مھما یكن حجم الكمیات المسلمةعملیات تسلیم من - 
  . إقامتھا   مكان   بلدیات   من   بلدیة   كل   في   استغاللھا   یتولون   وحدة   أو   فرعیة   مؤسسة   كل   عن   تصریح   تقدیم   بالضریبة   المكلفین   على   یتعین  - ) 2 
 .الضرائب   مفتش   من   طلب   كل   عند   التصریح   لتدقیق   الضروریة   واإلثباتات   المحاسبیة   الوثائق   تقدیم   بالضریبة   المكلفین   على   یتعین  - ) 3 

  4 - 194 المادة في علیھا المنصوص  الغرامة تطبیق طائلة تحت المھني، النشاط على للرسم الخاضعون بالضریبة المكلفون یلتزم كذلك،
 : القانون ھذا من

 عبر الزبائن لشركائھم التجاریة السجالت أرقام على المصادقة بالجملة، البیع شروط وفق والسلع المواد بیع عملیات اختتام قبل بإجراء، – 
 .للضرائب العامة للمدیریة الجبائي الترقیم موقع عبر الجبائي تعریفھم أرقام وكذا التجاري، للسجل الوطني للمركز اإلنترنت موقع

 ملفات في إدراجھا ینبغي التي والوثائق المستندات مجمل الجبائیة، اإلدارة من طلب كل عند بتقدیم،  –
  .بھ المعمول للتشریع طبقا زبائنھم،

فیھا ھذه إضافة إلى ذلك، ینبغي أیضا تقدیم الوثائق التبریریة المتعلقة بكیفیات الدفع المستعملة وكذا صفحات كل السجالت المحاسبیة التي قیدت 
   .العملیات

 عند مرتكبة واضحة أخطاء وجود حالة في المادة، ھذه ألحكام وفقا زبائنھا قائمة كشف تقدیم إللزامیة الخاضعة لمؤسساتل یمكن -)4
 كشف تقدیم القانون، ھذا نفس من 151 و18 و 11 المواد في علیھا المنصوص التصریحات ھامش على المقدم الكشف ھذا إعداد

 .التصحیحي الجبائي التصریح اكتتاب لكیفیات المنظم، 1- 151 المادة في علیھ المنصوص األجل حدود في التصحیحي الزبائن

 جھة، من المادي غیر شكلھ تحت وكذا األولي الكشف تقدیم فیھا تم التي الشروط نفس في التصحیحي الزبون كشف تقدیم یتم أن یجب
  (4) .المدرجة التعدیالت في التحقیق عملیة في تفید بمبررات مدعم أخرى، جھة ومن

                       
   .2018م لسنة .من ق 11و  2015 ت لسنة.م.من ق 3و  2008ت لسنة .م.من ق 8و 2001ت لسنة .م.من ق 6اد ومعدلة بموجب الم: 222المادة (1)
  .2016لسنة . م. من ق 4ومعدلة بموجب المادة  2001لسنة . ت.م.من ق 7و معاد إحداثھا بموجب المادة   2001   لسنة   م .  ق .  من   12   المادة   بموجب   وملغاة   2000   لسنة .  م . ق  من   14   المادة   بموجب   محدثة :   مكرر   222   المادة (2)
م لسنة .من ق 9و  2018م لسنة .من ق 12و  2017لسنة . م.من ق 16و 2009لسنة . م.من ق 18و 2007لسنة . م.من ق 19و 2005ة  لسن. م.من ق 12و  2002   لسنة .   م . ق   من   8و   3   المواد   بموجب   معدلة :   224   المادة(3)

2019 . 
م لسنة .من ق 9و  2018م لسنة .من ق 12و  2017لسنة . م.من ق 16و 2009لسنة . م.قمن  18و 2007لسنة . م.من ق 19و 2005لسنة  . م.من ق 12و  2002   لسنة .   م . ق   من   8و   3   المواد   بموجب   معدلة :   224   المادة  (4)

2019.  
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  السادس   القسم 
 الجبائیة   والغرامات   الزیادات

أو الذي لم یقدم المعلومات والوثائق  224تفرض على المكلف بالضریبة، الذي لم یقدم التصریح في األجل المحدد في المادة :  226المادة 
  .2و 1  المقطعین 192لیھا في المادة إوتطبق علیھ العقوبات الناتجة عن األحكام المشار  ،لیھا في ھذه المادة، الضریبة تلقائیاإالمشار 

  الشروط   نفس   وضمن   المھني   النشاط   على   للرسم   الخاضع   بالضریبة   المكلف   على   ،193   المادة   في   لیھاإ   المشار   الزیادات   تطبق :  227   المادة
   . الكیفیات   نفس   وحسب 

لیھ في الفقرة الثالثة من المقطع إلیھا في المادة أعاله، یترتب عن عدم تقدیم الجدول المشار إخالل بالغرامات المشار وفضال عن ذلك ودون اإل
  .219لیھ في المادة إفقدان التخفیض المشار  224األول من المادة 

غفاالت خطاء أو اإل، یمكن أن یترتب على األ219المادة فیض المنصوص علیھ في ستفادة من التخعالوة على فقدان اإل - )1: 228المادة 
أعاله، تطبیق غرامة جبائیة من  224دم صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن والمنصوص علیھ في المادة عأو

  . المطلوبة   المعلومات   صحة   عدم   أو   غفاالتإ   أو   أخطاء   فیھا   ثبتت   مرة   كل   ،دج   10.000دج الى  1000
 ،دج 50.000دج الى  5.000، من ھذا القانون یعاقب بغرامة جبائیة من 303دون المساس بالعقوبات التأدیبیة المذكورة في المادة  - ) 2 

اورات التملص من الوعاء أو من تصفیة كل من قام بواسطة تقدیم معلومات غیر صحیحة أوردھا في الجدول المفصل الخاص بالزبائن، بمن
  (1) .الضریبة

  الذي   الدقة   نعدامإ   بالزبائن،   الخاص   المفصل   الجدول   یظھره   كما   الجملة   شروط   حسب   المحققة   العملیات   كشف   یتضمن   عندما   الغرامة   نفس   تطبقو
   . الزبائن   تبھاتیك   التي   لجبائیةا   التصریحات   مراقبة   اجراء   دون   یحول 

الج���دول  ،أن تكتت���ب م���ع تق���دیم التص���ریح الس���نوي المتعل���ق بالرس���م 138و  1-13یتع���ین عل���ى المؤسس���ات الم���ذكورة ف���ي الم���ادتین  -)3
  .عن كل وحدة من وحداتھا أو مؤسسة من مؤسساتھا الفرعیة 224 في المادة المفصل الخاص بالزبائن المذكور

  عل���ى   فض���ال   ،227  و   226   نالم���ادتی   ف���ي   علیھ���ا   المنص���وص   العقوب���ات   تطبی���ق   ةالمق���رر   اآلج���ال   ف���ي   الج���دول   ھ���ذا   تق���دیم   ع���دم   ع���ن   یترت���ب
    . 2و   1   ینمقطعال   في   المذكورة   الغرامات 

  السابع   القسم  
 النشاط   عن   التوقفو أ   التنازل

تي لم ال أو اإلیرادات   األعمال   رقمفورا على    المستحق   الرسم   یؤسس   كلیا أو جزئیا، توقفھ  أو   نشاطال   عن   التنازل   حالة   في  -  ) 1 :   229   المادة
  .، بما في ذلك الدیون المكتسبة و غیر المحصلةللرسمبعد    خضعت
، التصریح 195و 1- 132 تینفي المادة رذكوأیام الم) 10(عشرة الي أجل یتعین على المكلفین بالضریبة، أن یرسلوا الى المفتش ف -  )2 

  . ادتینالم تیناالمذكورة في ھلى المعلومات  ع زیادةأعاله،  224المنصوص علیھ في المادة 
ثباتات الضروریة لدعم تصریحھ بیة واإلاسحمتقدیم الوثائق ال طلب منھأعاله، وإذا  المذكوریح روإذا لم یقدم المكلف بالضریبة المعلومات والتص

أو اإلیرادات  رقم األعمالمبلغ لیھ لھذا الغرض، یحدد إ المرسل رشعاإلستالم اإتاریخ أیام الموالیة ل) 10(وامتنع عن تقدیمھا في العشرة 
   .على الرسم   % 25   بنسبة   تطبق زیادةو .للضریبة تلقائیا الخاضعة

  . 227   المادة   علیھ   تنص   حسبما   ،الرسم یزاد على    المقدمة،   ثباتاتواإل أ و المعلومات  قائثوالصحة    عدم أو   صریحالت   في   النقصوجود   حالة   وفي 
  . ھامجموع  في  فورا   المادة، ھذه   في   المذكورة   الشروط   حسب  المؤسسة   الحصص   تستحق  -  ) 3 
  ووفق   الحالة،   حسب السلف    أو   المتنازل   مع   بالتضامن   مسؤوال   بالضریبة   المكلف   خلف   أو   لھ   المتنازل   یكون   أن   یمكن   بمقابل،   التنازل   حالة   في 
  . اإلجمالي   الدخل   على   الضریبة   مجال   في   المطبقة   الشروط   نفس 
  (2). الرسم   لتأسیس   الحالة،   حسب 5 -  132   المادة   من   4   المقطع   أو   196   المادة   من   6   والمقطع   منھ   األولى   الفقرة   ،5   المقطع   أحكام   تطبق )  4 

  الثامن   القسم
  مختلفة   أحكام

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

 .  المحلیة   للجماعات   المشترك   الصندوق   لصالح  ، 2 -  229  و   227   ،  226   المواد   في   المذكورة   الزیادات   تحصل :   231   المادة 
   

   الثاني   الفرعي   الباب
   التجاریة   غیر   المھن   نشاط   علي   الرسم 

  (3).ملغاة :   238   ىلإ   232 من   المواد  

  الثالث   الفرعي   الباب 
      مشتركة   حكامأ

 .ملغاة :   239   المادة
   . ملغاة :   240   المادة

  
  

                       
   . 2002   لسنة .   م . ق   من   8   المادة   بموجب   معدلة :   228   المادة   (1)
  .1996لسنة . م.من ق 21معدلة بموجب المادة :  229المادة  (2)
  .1996من ق م لسنة  21ملغاة بموجب المادة : 240إلى  232المواد  (3)
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 الرابع   لبابا

 الممتاز   البنزین   على   النوعي   الحق

   الصیدلیة   والمواد   الزیوت   على وكذا   والبترول   أویل والغاز   والعادي

  (1) .   ملغاة :   241   المادة 

   . ملغاة :  242   المادة

  . ملغاة :   243   المادة

 . ملغاة :   244   المادة

  . ملغاة :   245   المادة 

  . ملغاة :   246   المادة

 .ملغاة :   247   المادة

  الخامس   الباب    

  سواھا   دون   البلدیات   لفائدة   المحصلة   الضرائب

  األول   الفرعي   الباب

  العقاري   الرسم

  األول   الفصل

  المبنیة   الملكیات   على   العقاري   الرسم

  األول   القسم

 للضریبة   الخاضعة   الملكیات

  تلك   باستثناء   الوطني،   التراب   فوق   الموجودة   القانونیة،  وضعیتھا تكن مھما، ةبنیالم   الملكیات   على   سنوي   عقاري   رسم   یؤسس :   248   المادة
  (2) . صراحة   الضریبة   من   ةاالمعف 

  :  التالیة   ةنیالمب   مالكاأل   على   العقاري   للرسم   تخضع   كما :   249   المادة

  ؛ المنتوجات   لتخزین   أو   والمواد   األشخاص   یواءإل   المخصصة   المنشآت  - ) 1 

  المتكونة   ملحقاتھا   فیھا   بما   ،الطرقات   ومحطات   الحدیدیة   السكك   ومحطات   والموانيء   الجویة   المطارات   محیط   في   الكائنة   التجاریة   المنشآت  - ) 2 
  ؛ للصیانة   وورشات   مستودعات   من 

  ؛ عنھا   ستغناءاإل   یمكن   وال   لھا   مباشرا   ملحقا   تشكل   التي   األرضیة   والقطع   أنواعھا   بجمیع   البنایات   أرضیات  - ) 3 

  النوع،   نفس   من   األماكن   من   وغیرھا  البضائع   یداعإ  وأماكن   كالورشات   صناعي   أو   تجاري   الستعمال   والمستخدمة   المزروعة   غیر   األراضي  - )4 
  . بمقابل   أو   مجانا   آخرون   یشغلھا   أو   المالك   یشغلھا   كان   سواء 

  الثاني   القسم 

  الدائمةاإلعفاءات 

  تدر   ال   وأن   عامة   منفعة   ذي   أو   عام   لمرفق   مخصصة   تكون   أن   بشرط   ة،نیالمب   الملكیات   على   المفروض   العقاري   الرسم   من   تعفى :   250   المادة
  میدان   في   نشاطا   تمارس   التي   دارياإل   الطابع   ذات   العمومیة   للمؤسسات   التابعة   تلك   وكذلك   والبلدیات   والوالیات   للدولة   التابعة   العقارات   دخال، 
  . والریاضة   الثقافة   میدان   وفي   واالجتماعیة   الصحیة   والحمایة    العلمي   والبحث   التعلیم 

 : المبنیة   الملكیات   على   العقاري   الرسم   من   كذلك   تعفى :   251   المادة 

  ؛ دینیة   بشعائر   للقیام   المخصصة   البنایات  -  ) 1 

    ؛مبنیة   ملكیات   من   والمتكونة   للوقف   التابعة   العمومیة   مالكاأل  -  ) 2 

تمدة لدى الحكومة الجزائریة، وكذلك لمعاقامة الرسمیة لبعثاتھم الدیبلوماسیة والقنصلیة إللالعقارات التابعة للدول األجنبیة والمخصصة  - )3 
  ؛ثلیات الدولیة المعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثلمالعقارات التابعة للم

  . والمطامر   والمرابط   الحظائر   مثل   السیما   الفالحیة   المستثمرات   تجھیزات -  ) 4

  الثالث   القسم

  المؤقتة   عفاءاتاإل

  : المبنیة   اتیكلالم   على   العقاري   الرسم   من   تعفى :   252   المادة

   . تخصیصھا   أبطل   والتي   نھیاراإل   وشك   على   ھي   التي   أو   صحیة   غیر   نھاأب   المصرح   العقارات   جزاءأ   أو   العقارات  ) 1 

  :اآلتیین   الشرطین   توفر   شریطة   لمالكیھا،   الرئیسي   أوالسكن   الوحیدة   الملكیة   تشكل   التي   المبنیة   الملكیات  ) 2

  ؛ دج   1.400   للضریبة   السنوي   یتجاوزالمبلغ   أال  -   

  

                       
  . 1996من ق م لسنة  23ملغاة بموجب المادة  247إلى  241المواد من   (1)
  . 2015ت  لسنة .م.من ق 4مغدلة بموجب المادة : 248المادة   (2)
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  (1). المضمون    األدنىالوطني    األجر   مرتین   المعنیین،   للضریبة   للخاضعین   الشھري الدخل   یتجاوز   أال  -   
 حالة في أنھ غیر   .إنجازھا   سنة   تلي   التي   السنة   من  ینایر   أول   من   إبتداء   اإلعفاء ھذا  وینتھي  .البنایات   وإضافات   اتاءالبن   وإعادة   الجدیدة،   البنایات  ) 3  

  .األمالك  شغل  سنة تلي التي  السنة  من  ینایر  أول  من  ابتداء، نجزةلما  ساحةالم على الرسمستحق ی ،اإلنجاز  قید  لألمالك الجزئي الشغل
 الصندوق  "إعانة  من  المؤھلون لالستفادة  المشاریع  ذوو  الشباب  یمارسھا  التي  في النشاطات  المستعملة البنایات  اتوإضاف  البنایات )4  
 ، لمدة "البطالة  على  للتأمین    الوطني  الصندوق"أو "  المصغر  القرض  لدعم  الوطني  الصندوق" أو"  الشبابتشغیل   لدعم  الوطني 

   .إنجازھا  تاریخ  من  ابتداء سنوات، (03) ثالث 
  .ترقیتھا یجب في مناطق مقامة البنایات وإضافات البنایات ھذه تكون عندما ، سنوات (06 ) بست اإلعفاء مدة تحدد - 
 ط�رف م�ن الممارس�ة األنش�طة إط�ار المس�تعملة ف�ي البنای�ات وإض�افات البنای�ات ھ�ذه تك�ون عن�دما س�نوات، (10) عش�ر إل�ى اإلعفاء مدة تمدد  - 

 أو "البطال�ة للت�أمین عل�ى ال�وطني الص�ندوق" أو "الش�باب تش�غیل ل�دعم الص�ندوق ال�وطني " إعان�ة من لالستفادة  المؤھلین المشاریع ذوي الشباب
 ." الجنوب مناطق لتطویر الخاص الصندوق " إعانة من تستفید مناطق في ، مقامة"المصغر لدعم القرض الوطني الصندوق"
 ط�رف م�ن الممارس�ة األنش�طة إط�ار المس�تعملة ف�ي البنای�ات وإض�افات البنای�ات ھ�ذه تك�ون عن�دما ، س�نوات (06) س�ت إلى اإلعفاء مدة تمدد -  

 للت�أمین عل�ى ال�وطني الص�ندوق " أو "الش�باب تش�غیل ل�دعم الص�ندوق ال�وطني " إعان�ة م�ن لالس�تفادة لالس�تفادة  الم�ؤھلین المشاریع ذوي الشباب
    ."العلیا الھضاب لتطویر الخاص الصندوق"  إعانة من تستفید مناطق في ، مقامة"المصغر لدعم القرض الوطني الصندوق" أو "البطالة

 النقطة  في  المحددین  المسكن الشرطین  ھذا  صاحب  أو  المؤجر  یستوفي  أن  شرط ،العام للقطاع  التابع  اإلیجاري  العمومي  السكن )5 
 . المادة  ھذه  من  الثانیة 
  قدره  عقاري  دفع رسم  من  والسكنات  المساكن  أصحاب المادة،  ھذه  من 5  و 2 النقطتین  في  علیھ  المنصوص  اإلعفاء  یستثني  ال

  (2). سنویا  دج 500
  عندما متیازاإل ن االستفادة من ھذاعأعاله،  252ة تطبیقا للمادة ااء العقارات المخصصة للسكن المعفزجأتتوقف العقارات أو :  253المادة  

ینایر   أولبتداء من إ وذلك أو الستعمال آخر غیر السكن، إلیجاروتخصیصھا ل  فیھا  للّسكن  آخرین أشخاص  إلى  عنھا الحقا  التنازل  یتم
 (3) .اإلعفاء فقدان  علیھ  ترتب  الذي  من الحدث  االنتھاء السنة التي تلي مباشرة سنة من 

  الرابع   القسم
  الضریبة   فرض   أساس

  . للضریبة   الخاضعة   المساحة   في   المبنیة،   للملكیة   مربع   متر   لكل   الجبائیة   یجاریةاإل   القیمة   ناتج   من   الضریبة   فرض   اسأسا   ینتج :   254   المادة
   .االستعمال السكني ذات   الملكیة   لقدم   مراعاة   سنویا،    % 2   یساوي   تخفیض   معدل   تطبیق   بعد   الضریبة   فرض   أساس   یحدد 

ا المباني، لھذه  بالنسبة    التخفیض   ھذا  یتجاوز   أن   یمكن   ال   أنھ   غیر   (4). % 25   قدره  أقصى حّدً

  . الضریبة   وعاء   في   المربع   المتر   جزاءأ   عتباراإل   بعین   تؤخذ   ال :   255   المادة
  والمناطق   المنطقة   وحسب   المربع،   المتر   حسب   المحددة   الجبائیة   یجاریةاإل   للقیمة   تبعا   المبنیة   مالكاأل   على   العقاري   الرسم   یؤسس :  256 المادة 

  . الفرعیة 
  . التنظیم   طریق   عن   الفرعیة   والمناطق   المناطق   حسب   البلدیات   نیفتص   ویحدد 
  : السكني   ستعمالاإل   ذات   العقارات   أجزاء   أو   العقارات  -   أ 
  (5) : يتاآل   النحو   على   مربع   متر   لكل   الجبائیة   یجاریةاإل   القیمة  تحدد :   257   المادة 

 

  4    المنطقة  3    المنطقة  2    المنطقة  1   الفرعیة  المنطقة

  890 :  أ
     816 :   ب
    742 :   ج

   816 :   أ   
   742 : ب
    668 :   ج

   742 :   أ
     668 : ب
  594  :  ج

   668 :   أ     
  594 :  ب
   520 :   ج

    
  .الملكیات   لھذه   الخارجیة   بالحواجز   الفردیة   المبنیة   الملكیات   مساحة   تحدد :   258   المادة 
  . البناء   عن   الخارجة   األرضیة   المساحات   مختلف   مجموع   من   المساحة   ھذه   تتشكل 
  مساحة   المفیدة   المساحة   ضمن   األخص   على   ویدرج  . المفیدة   المساحة   من   للضریبة   الخاضعة   المساحة   تتشكل   الجماعیة،   راتاللعق   بالنسبة 
  اتقع   على   المشتركة   جزاءباأل   المتعلقة   الحصة   ،ضاءقتاإل   عند   ،ذلك   لىإ  ویضاف   الخارجیة،   واألروقة   والشرفات   الداخلیة   واألروقة   الحجرات 
   . المشتركة   الملكیة 

  :  صناعیةالو   تجاریةال  محالتال  -  ب
  (6) : يأتی   كما  ، مربع   متر   لكل   والصناعیة   التجاریة   للمحالت   الجبائیة   یجاریةاإل   القیمة   تحدد :  259   المادة 

  

                       
   . 2015ت لسنة .م.من ق 5و  2014لسنة . م.من ق 10و 2011ت لسنة .م.من ق 6و  1997    لسنة .  م  . ق   من   27و   26   المواد   بموجب   معدلة  :  252   المادة   (1)
   . 2015ت لسنة .م.من ق 5و  2014لسنة . م.من ق 10و 2011ت لسنة .م.من ق 6و  1997    لسنة .  م .  ق   من   27و   26   المواد   بموجب   معدلة  :  252   المادة   (2)
   . 2015   لسنة .   م . ق   من   6 و 1992لسنة . م.من ق 43المادتین    بموجب   معدلة :    253   ادةالم (3)
   .2015   لسنة .   م . ق   من   7    المادة   بموجب   معدلة :    254   المادة (4)
  .2015   لسنة .   م . ق   من   8    المادة   بموجب   معدلة :    257   المادة (5)
  .2015ت لسنة .م.من ق 9و  2002لسنة . م.من ق 9معدلة بموجب المادتین :   259المادة  (6)
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  4    المنطقة  3    المنطقة  2    المنطقة  1    المنطقة

   1782:   أ
   1632 :   ب
   1484 :   ج

   1632:   أ
   1484:   ب
   1338:   ج

   1484 :   أ
     1338:   ب
     1188:    ج

   1338 :   أ
  1188 :   ب
    1038:   ج

  

  ستعمالاإل   ذات   بالعقارات   الخاصة   الشروط   نفس   ضمن   التجاریة،   للمحالت   بالنسبة   للضریبة،   الخاضعة   المساحة   تحدید   یتم :  260   المادة
  (1). السكني 

   :  المبنیة   بالملكیات   الملحقة   األراضي  -   ج 

  (2) : يأتی   كما   المساحة   من   مربع   متر   لكل   المبنیة   للملكیات   ملحقات   تشكل   التي   لألراضي   الجبائیة   یجاریةاإل   القیمة   تحدد :   261   المادة

   :  عمرانیة   قطاعات   في   الموجودة   المبنیة   الملكیات  ملحقات  -  1 

  

  4 المنطقة  3    المنطقة  2    المنطقة  1    لمنطقةا

44  36  26  14  

   :  للتعمیر   قابلة   قطاعات   في   الموجودة   المبنیة   الملكیات   اتملحق -2  

 

  4 المنطقة  3    المنطقة  2    المنطقة  1    لمنطقةا

32  26  20  12  

  

 . 256   المادة  المذكورة في   ھي   الفرعیة،   والمناطق   المناطق   إن

  والمساحة   للملكیة   العقاریة   المساحة   بین   بالفارق   المبنیة   الملكیات   ملحقات   تشكل   التي   للضریبة   الخاضعة   األراضي   مساحة   تحدد  :أ  -261   المادة 
   . علیھا   شیدت   التي   البنایات   أو   المباني   رقعتھا   على   تمتد   التي 

 الخامس   القسم

 الرسم   حساب

 :  للضریبة   الخاضع   األساس   على   أدناه   المبینین   المعدلین   بتطبیق   الرسم   بسیح  : ب  -  261   لمادةا

 . % 3: تم معنى الكلمةأالملكیات المبنیة ب -  

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

  . التنظیم   طریق   عن   اإلجراء   ھذا   تطبیق   وكیفیات   شروط   وكذلك   وموقعھا   السابقة   الفقرة   في   لیھاإ   المشار   األمالك   صنف   یوضح

 :  المبنیة   للملكیات   تملحقا   تشكل   التي   األراضي - 

 ؛ 2 م   500   تساوي   وأ  ساحتھام   تقل   عندما  ،  %  5  *  

 ؛2م   1 . 000   تساوي   وأ  وتقل   2  م   500   مساحتھا   تفوق   عندما ،   %  7  * 

  .2 م   1 . 000   مساحتھا   تفوق   عندما  ،  %  10  *

 السادس   القسم

 خاصة   تخفیضات

  (3) .ملغاة :ج -261   المادة

 الثاني   الفصل 

 المبنیة   غیر   الملكیات   على   العقاري   الرسم

 األول   القسم

 للضریبة   الخاضعة   الملكیات

 . الضریبة   من   صراحة   المعفیة   تلك   باستثناء   أنواعھا،   بجمیع   المبنیة   غیر   الملكیات   على   سنوي   عقاري   رسم   یؤسس  :د -261   المادة
 : على ،  الخصوص   على   ،وتستحق 

                       
  .2015ت لسنة .م.من ق 10معدلة بموجب المادة :  260المادة  (1)
  .2015ت لسنة .م.من ق 11و  2002لسنة . م.من ق 9معدلة بموجب المادتین :  261المادة (2)
  .2015ت لسنة .م.من ق 12ملغاة بموجب المادة : ج- 261المادة   (3)
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 العقاري للرسم اآلن لحد  غیر الخاضعة التعمیر  قید  األراضي فیھا ، بماللتعمیر   القابلة   وأ   العمرانیة   القطاعات   في   الكائنة   األراضي  ) 1 
 (1)؛المبنیة للملكیات

 ؛الطلق   الھواء   في   والمناجم   الرمل   استخراج   ومواقع   المحاجر   ) 2 
 والسبخات؛   الملح   مناجم   ) 3
  .الفالحیة   األراضي   ) 4

 الثاني   القسم
 عفاءاتاإل

 :  المبنیة   غیر   الملكیات   على   العقاري   الرسم   من   تعفى  :ھ -261   المادة
  يذ   لنشاط   مخصصة   تكون   عندما   اإلسعافیة   أو   التعلیمیة   أو   العلمیة   أو العمومیة   والمؤسسات   والبلدیات   والوالیات   للدولة   التابعة   الملكیات  - ) 1 
  . ألرباح   مدرة   وغیر  ، عامة   منفعة 

 . تجاریا   أو   صناعیا   طابعا   تكتسي   التي   والبلدیات   والوالیات   الدولة   لھیئات   التابعة   الملكیات   على   اإلعفاء   ھذا   یطبقال
 . الحدیدیة   السكك   تشغلھا   التي   األراضي  -  ) 2 
 . مبنیة   غیر   ملكیات   من   والمتكونة   العمومیة   لألوقاف   التابعة   األمالك  -  ) 3 
  . المبنیة   الملكیات   على   العقاري   للرسم   الخاضعة   األرضیة   والقطع   األراضي  -  ) 4 

 الثالث   القسم
 الضریبة   فرض   أساس

  الھكتار   أو   المربع   بالمتر   عنھا   المعبر   المبنیة   غیر   للملكیات   الجبائیة   اإلیجاریة   القیمة   حاصل   من   يالضریب   األساس   ینتج   :و -  261   المادة
 :  للضریبة   الخاضعة   للمساحة   تبعا   الحالة،   حسب، الواحد 

 (2) :عمرانیة   قطاعات   في   الموجودة   األراضي ) 1 

   

  

  

  

    : المستقبلي   التعمیر   وقطاع   المتوسط   المدى   في   للتعمیر   معدة   قطاعات   في   الموجودة   األراضي ) 2

  

  

  

  

 :والسبخات   الملح   ومنـاجـم الطلق    الھـواء   في   والمناجم   ومواقع استخراج الرمل   المحاجر  )3

   4   منطقة   3  منطقة   2  منطقة      1   منطقة

110  88  66  34  

 :  الفالحیـة   األراضي  ) 4 

    :ىأتی   كما   المنطقة   وحسب   الھكتار   حسب   الجبائیة   اإلیجاریة   القیمة   تحدد 

                       
  .2015ت لسنة .م.من ق 13معدلة بموجب المادة : د- 261المادة (1)
 . 2015ت لسنة .م.من ق 14و  2002    لسنة .  م .  ق   من    10و 9 المواد    بموجب   معدلة  : و  -   261   المادة (2)

  المنطقة الفرعیة
  المنطقة

1  
  المنطقة

2  
  المنطقة

3  
  المنطقة

4  

  240  300   للبناء   معدة   أراضي 
  

180  
  

100  

أراضي أخرى مستعملة كأراض للنزھة 
وحدائق للترفیھ ومالعب ال تشكل ملحقات 

  .للملكیات المبنیة
54  44  32  18  

  المنطقة الفرعیة
  المنطقة

1  
  المنطقة

2  
  المنطقة

3  
  المنطقة

4  

  34  66  88  110   للبناء   معدة   أراضي 

أراضي أخرى مستعملة كأراض 
للنزھة وحدائق للترفیھ ومالعب ال 

  .تشكل ملحقات للملكیات المبنیة

  
44  

  
34  

  
26  

  
14  
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  الیــابســة  المسقیــة   ةالمنـطـق

  2.500  15.000   أ

  1.874  11.250    ب

  994  5.962  ج

     750  د

 
  لسنة   المالیة   قانون   والمتضمن   1988   دیسمبر   31   في   المؤرخ   33  -   88   رقم   القانون   من   81   المادة   في   علیھا   المنصوص   تلك   بالمناطق   یراد

 1989 .(1)  
  الرابع   القسم 

 الرسم   حساب
    :  بنسبة   الضریبة   أساس   على   یطبق   أن   بعد   الرسم   یحسب  :ز -  261   لمادةا

    . العمرانیة   غیر   المتواجدة في المناطق   المبنیة   غیر   للملكیات   بالنسبة ،   % 5  - 
  :  یلي   كما   الرسم   نسبة   تحدد   ،العمرانیة   لألراضي   بالنسبة 
  .أو تساویھا  2م   500   من   أقل   األراضي   مساحة   تكون   عندما  ،  % 5  -   

  . 2م   1.000 تساوي   أو   وتقل  2 م  500   األراضي   مساحة   تفوق   عندما  ،  % 7  -   

  .2م1.000  راضياأل   مساحة   تفوق   عندما  ،  % 10  -   

  . الفالحیة   راضيلأل   بالنسبة  ،  % 3  -   

 ا ،سنوات) 03(ثالث منذنایات والتي لم تنشأ علیھا ب أو الواجب تعمیرھاة في المناطق العمرانیة جدوامتال ات غیر المبنیةیملكإال أنھ بالنسبة لل 
 .أضعاف 4ترفع إلى  الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاريأو صدور رخصة التجزئة، فإن  البناء رخصة على  تاریخ الحصول من بتداء

(2)  

  الخامس   القسم

  خاصة   تخفیضات

  (3)  . ملغاة :   ح -  261   المادة

  الثالث   الفصل 

  تركةــمش   مأحكـا

  األول   القسم

 بةــبالضری   نونــالمدی

  حق   صاحب   من   السنة،   من   ینایر   أول   تاریخ   عند   والقائمة   لھا   الخاضعة   المساحة   على   كاملة   لسنة   العقاريسم الر   ستحقی  :ط -  261   المادة
 لكیة السعيالمل شاغ  على ینیتع  فإنھ  حق مماثل، أو  ملكیة أي حق غیاب وفي  . التاریخ   ھذا   عند   المبنیة   غیر  أو   المبنیةحق مماثل  أو الملكیة 

 .  العقاري الرسم لدفع

 .  المستحق الرسم االمتیاز صاحب حق أو الترخیص من المستفید یسدد للدولة، األمالك العام لشغل امتیاز حق أو رخصة وجود حالة  في

 . المستحق الرسم السكن من یسدد المستفید  باإلیجار،  البیع  بصیغة  للسكنات  بالنسبة

  المادة بموجب علیھ المنصوص للرسم العقاري الثابت المبلغ المستأجر  یسدد العام، التابعة للقطاع اإلیجاریة العمومیة للسكنات بالنسبة
 . ھذا القانون من 252

 . المستحق الرسم المستأجر المالي، یسدد المقرض  اإلیجاري القرض لعقود  بالنسبة

  . (4)بالمالیة  المكلف  رللوزی  منشور  عن طریق الحاجة،  عند المادة،  ھذه  تطبیق  كیفیات  تحدد

یجار للبناء، یؤسس الرسم العقاري إیجار حكري، أو عن طریق إعندما یكون العقار مثقال بحق االنتفاع، أو مؤجرا عن طریق : ي- 261المادة 
  .نتفاع أو المستأجر بالحكر أو مستأجر للبناءباسم المستفید بحق اإل

  بالنسبة   الھیئة،   أعضاء   من   واحد   كل   باسم   العقارى   الرسم   یؤسس   المشتركة،   بالملكیات   المتعقلة   العقاریة   الھیئات   یخص   فیما  : ك - 261   المادة
   . االجتماعیة   العقارات   في   عضو   لكل   تعود   التي    للحصة 

  الثاني   القسم

  الضریبة   فرض   مكان

 . للضریبة   الخاضعة   مالكاأل   بھا   توجد   التي   البلدیة   في   المبنیة   غیر   الملكیات و  المبنیة   الملكیات   على   العقاري   الرسم   یؤسس  :ل - 261   المادة

                       
  .2015ت لسنة .م.من ق 14و  2002    لسنة .  م .  ق   من    10و 9 المواد    بموجب   معدلة : و   -  261   المادة (1)
     . 2016لسنة . م.من ق 5و  2015لسنة . ت.م.من ق 15و  2002م لسنة .ق   من   10و   1998   لسنة .  م .  ق   من   16   المواد   بموجب   معدلة :   ز  -  261   المادة (2)

(3)
  ). الجبائیة   االجراءات     قانون   إلى   االحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م .  ق   من   200   المادة   بموجب   ملغاة :   ح   261   المادة 
  .2015ت لسنة .م.من ق 16معدلة بموجب المادة : ط -261المادة  (4)
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  الثالث   القسم 

  الملكیات   نقل

  . المعنیون   المالك  ، الملكیات   نقل   بعملیات  ، دارةاإل   یعلم  -   )1  :م - 261   المادة

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

  . السابقة   الفقرة   في   إلیھا   المشار   العقود   نوع   نفس   من   القضائیة   العقود   یخص   فیما   الضبط،   كتاب   على   لتزامإلا   نفس   ویطبق

   . مجانا   دارةاإل   تقدمھا   أوراق   في   المذكورة   المستخرجات   عدادإ  یتم 

  دفع   على   نیالقانونی   ورثتھ   أو   ھو   إرغامھ   ویمكن   تتم،   لم   النقل   ةینمعا   مادامت   الضرائب   جدولل   اضعاخ   القدیم   المالك   یبقى  :ض -  261   المادة
   . الجدید   المالك   ضد   الطعن   حالة   عدا   ما   العقاري،   الرسم 

  لىإ   العقار   ھذا   یملك   كان   الذي   المكلف   غیر   بالضریبة   مكلف   باسم   للضریبة   خاضعا   ،مبني   غیر   أو   مبنیا   العقار   یكون   عندما  :ف - 261   المادة
 من 95  المادة   في   علیھا   المنصوص    الشروط   ضمن   لقائیات   ماإ   یتقرر،   أن   یمكن   الضریبة   حصة   نقل  نفإ   الضریبة،   فرض   سنة   من   ینایر   أول   ةیغا 
  (1). الملكیة   على   الضریبة   حصة   ،خطأ   ،باسمھ   تخصص   الذي   الشخص   أو   المالك   من   شكوى   على   بناء   ماإو   ،الجبائیة  اإلجراءات  قانون 

  . العقاري   الرسم   تخفیض   أو   المخالصة   لطلبات   بالنسبة   الحال   ھو   كما   فیھا   ویبت   ویحقق   الشكوى   وتقدم 

  الحك��م   یص��در   أن   ل��ىإ  الض��ریبة   حص��ة   قرارنق��ل   ویؤج��ل   المدنی��ة   المح��اكم   أم��ام   األط��راف   حال��ةإ  فت��تم   الملكی��ة،   ح��ق   ف��ي   منازع��ة   وقع��ت   وإذا 
  . الملكیة   في   بحقھم   الخاص   النھائي 

  في   مالحظاتھم   تقدیم   منھم   ویطلب   تلقائیا،   الضریبیة   الحصة   نقل   باقتراحات   المعنیة   األطراف   للوالیة،   الضرائب   مدیر   یشعر  :ن -  261   المادة 
  .األمر   في   المدیر   یبت   ،األجل   ھذا   نقضاءإ   وبعد   یوما، )  30 (  ثالثین   أجل 

  . المعنیین   من   المقدمة   والمالحظات   دارةاإل   قتراحاتإ  بین   اختالف   وجد   إذا   األمر   في   البت   یمكن   ال   ،أنھ   غیر

صدر نقل داریة التابعة للمجالس القضائیة، التي تیسري مفعول قرارات مدیري الضرائب للوالیات، وأحكام الغرف اإل :ش –261المادة  
  .لى أن تتم التصحیحات الضروریة في جدول الضرائبإالحصة الضریبة، سواء بالنسبة للسنة التي تتعلق بھا، أو بالنسبة للسنوات التي تلیھا، 

  الرابع   القسم

  الجدیدة   بالبنایات   الخاصة   التصریحات

 التخصیص   أو   الھیكل   في   التغییرات   وكذا

  من   المبنیة،   وغیر   المبنیة   الملكیات   تخصیص   أو   ھیكل   في   التغییرات   وكذا   و إعادة البناءات الجدیدة   بالبنایات   التصریح   یتم  -  : ص  -  261 :   المادة
  . النھائي   إنجازھا   بعد   شھرین   خالل   قلیمیا،إ  المختصة   المباشرة   الضرائب   مصالح   لىإ   المالك 

  (2) .الملكیات  لھذه  من اإلشغال  شھرین  خالل  تصریح تقدیم  المالك  على  البناء،  یتعین  قید  الجزئي لملكیات  اإلشغال  حالة  في

  منھ،   نموذجا   االدارة   لھم   وتقدم   العقاري،   الرسم   تطبیق   من   األولى   السنة   خالل   تصریح   كتتابإ   بالضریبة،   المكلفین   على   یجب  :ق  - 261   المادة 
   . إقلیمیا   المختصة   الضریبة   مصالح   الى   لیرسلوه 

حات المنصوص علیھا في المادتین یكل مكلف بالضریبة عند عدم تقدیمھ للتصر ،دج 50.000یخضع لعقوبة مالیة مقدرة بـ  :ع – 261المادة 
  (3) .ن العقوبات الواردة في ھذا القانونبغض النظر ع لكوذ ،ق أعاله - 261ص و - 261

  . ملغاة :   262   المادة

   الخامس  القسم  

    البلدیات  ومصالح  الجبائیة  المصالح بین  التعاون   

 تصةلمخا الجبائیة المصالح ترسل إلى أن بالعمران  المكلفة البلدیات مصالح على یجب، سنة كل من فبرایر أول قبل: مكرر 262 المادة
 . الماضیة خالل السنة الصادرة) أوالمعدلة الجدیدة( البناء تراخیص فیھ تبیّن كشفا إقلیمیا

 الضریبیة، القوائم إلعداد الزمة أووثیقة معلومة  أي الجبائیة، المصالح من طلب على أو بناء تلقائیا ترسل أن البلدیات مصالح على یجب
  . العقاري یخص الرسم  فیما

 

                       
  .2015ت لسنة .م.من ق 17معدلة بموجب المادة : ف -261المادة  (1)
  .2015ت لسنة .م.من ق 18معدلة بموجب المادة : ص -261المادة  (2)
  .2015ت لسنة .م.من ق 19معدلة بموجب المادة : ع -261المادة  (3)
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 (1) .المحلیة كلف بالجماعاتالم والوزیر  الیةلمبا كلفالم للوزیر منشور عن طریق ،الحاجة عند، ادةالم ھذه تطبیق كیفیات تحدد
 للحصول سیما ال ،البلدیة ضروري خزینة  ینأم  عن  صادرا  ،مصفى جدول الضرائب من مستخرج تقدیم إن1: مكرر 262 المادة
 .  بانيالم مطابقة  تتضمن  لعقود بالنسبة العقارات وكذا تراخیص على
 والوزیر الیةلمبا كلفالم الوزیر بقرارمن، الحاجة  عند ،صفىالم الضرائب جدول مستخرج من إلصدار الضروریة الوثائق قائمة تحدد

  )2(.بالجماعات المحلیة كلفالم
  الثاني   الفرعي   الباب 

  التطھیر   رسم
  األول القسم

  المنزلیة   القمامات   رفع   رسم
  كل   على   وذلك   المنزلیة   القمامات   لرفع   سنوي   رسم   المنزلیة   القمامات   رفع   مصلحة   فیھا   تشتغل   التي   البلدیات   لفائدة   یؤسس :   263   المادة 
  . المبنیة   الملكیات 
  . المنتفع   وأ   المالك   باسم   زلیةالمن   القمامات   برفع   خاص   رسم   سنویا   یؤسس  :مكرر   263   المادة 
  . تضامنیة   بصفة   سنویا   الرسم   بدفع   المالك   مع   یكلف   أن   یمكن   الذي   المستأجر   الرسم   یتحمل 
    : يأتی   كما   الرسم   مبلغ   یحدد   :  2مكرر  263   المادة 

  ؛سكني   ستعمالا  ذي   محل   كل   على .  دج   1.500و   دج  1.000   بین   ما  - 
  ؛شابھھ   ما   أو   حرفي   أو   تجاري   أو   مھني   استعمال   ذي   محل   كل   على .  دج  12.000و   دج   3.000   بین   ما  -  
  ؛والمقطورات   للتخییم   مھیأة   أرض   كل   على .  دج  23.000و   دج   8.000   بین   ما  -  
  تفوق   النفایات   من   كمیة   ینتج   شابھھ،   ما   أو   حرفي   أو   تجاري   أو   صناعي   استعمال   ذي   محل   كل   على .  دج  130.000و   دج  20.000   بین   ما  -  
 . أعاله   المذكورة   صنافاأل 

  السلطة   رأي   استطالع   وبعد   البلدي    الشعبي   المجلس   مداولة   على   بناء   البلدي،   الشعبي   المجلس   رئیس   من   بقرار   بلدیة   كل   في   المطبقة   الرسوم   تحدد
  (2) .الوصیة 
ایر سنوات إبتداء من أول ین) 3(بغض النظر عن كل حكم مخالف، تكلف المجالس الشعبیة البلدیة في أجل أقصاه ثالث : 3مكرر 263المادة  

  .، بعملیة التصفیة والتحصیل والمنازعات المتعلقة برسم رفع القمامات المنزلیة2002سنة 
  (3)   .التنظیم   طریق   عن   المادة   ھذه   أحكام   تطبیق   كیفیات   تحدد

من مبلغ الرسم المطبق على رفع القمامات المنزلیة  %15یتم تعویض البلدیات التي تمارس عملیة الفرز في حدود  : 4مكرر  263المادة   
أو /من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالنسبة لكل منزل یقوم بتسلیم قمامات التسمید و  2مكرر 263المنصوص علیھ في المادة 

  . المعالجة   لمنشأة   القابلة لالسترجاع
  (4) .مشترك   وزاري   قرار   موجبب   األحكام   ھذه   تطبیق   كیفیات   تحدد 
  . ملغاة  :  264   المادة 
  .ملغاة  : مكرر   264   المادة 

  .ملغاة  : 2   مكرر   264   المادة
  الثاني   القسم 

  تاعفاءاإل
  .  المنزلیة   القمامات   رفع   خدمات   من   تستفید   ال   التي   المبنیة   الملكیات   المنزلیة   القمامات   رفع   على   رسمال   من   تعفى :   265   المادة

  الثالث   القسم
  ىالشكاو

  . العقاري   الرسم   مجال   في   علیھا   المنصوص   واآلجال   شكالاأل   في   ىالشكاو   تقدم :   266   المادة
 

  السادس   الباب
  المحلیة المباشرة   الضرائب   حاصل   توزیع

  .الجزء   ا   ھذ   في   علیھا   المنصوص    المباشرة   الضرائب   المحلیة،   الجماعات   لفائدة   تحصل :   267   المادة
   (5). المحلیة   للجماعات   المشترك   والصندوق   والوالیة   البلدیة   بین   الضرائب   ھذه   حاصل   توزیع   المالیة   قانون   بموجب   یحدد

  .ملغاة :   268   المادة  
  .ملغاة :   269   المادة
  .ملغاة :   270   المادة
  .ملغاة :   271   المادة
  .ملغاة :   272   المادة
  .ملغاة :   273   المادة

                       
  .2015ت لسنة .م.قمن  20محدث  بموجب المادة ): 1مكرر  262مكرر و  262المادتان (القسم الخامس   (1)
  .2015لسنة . ت.م.من ق 21و  2002م لسنة  .من ق 11و  2000م لسنة .من ق 15و  1997م لسنة .من ق 28معدلة بموجب المواد :  2مكرر  263المادة  (2)
  2002م لسنة .من ق 12محدثة بموجب المادة :  3مكرر  263المادة  (3)
   2003من ق م لسنة  25محدثة  بموجب المادة :  4مكرر  263المادة  (4)
  . 2011م لسنة .من ق 15و  1996من ق م لسنة  24معدلة بموجب المادتین :  267المادة   (5)
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  الثالث   جزءال
  الخاص   صیصالتخ ذات   والرسوم   الضرائب   مختلف
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  األول   الباب
  (1) األمالك   على   الضریبة

  لواأل   القسم
  التطبیق   مجال

  :  األمالك   على   للضریبة   یخضع :   274   المادة
  . الجزائر   أوخارج   بالجزائر   الموجودة   ألمالكھم   بالنسبة   بالجزائر،   الجبائي   مقرھم   یوجد   الذین   الطبیعیون   األشخاص  - )  1 
  . بالجزائر   الموجودة   ألمالكھم   بالنسبة   بالجزائر،   جبائي   مقر   لھم   لیس   الذین   الطبیعیون   األشخاص  -  ) 2 

  . سنة   كل   من   ینایر   أول   في   للضریبة   الخضوع   شروط   تقدر
  الثاني   القسم 

  الضریبة   وعاء
  للضریبة   الخاضعة   والقیم   والحقوق   مالكاأل   لمجموع   سنة،   كل   من   ینایر   أول   في   الصافیة،   القیمة   من   مالكاأل   على   الضریبة   وعاء   یتشكل :   275   المادة

    . أعاله   274   المادة   في   المذكورون   شخاصاأل   یمتلكھا   التي 
  . أمالكھا   منھا   تتشكل   التي   والقیم   والحقوق   مالكاأل   مجموع   على   منفردة   بصفة   للضریبة   المتزوجة   المرأة   تخضع 
  : التالیة   األمالك   عناصر   لتصریح،ا   إلجراءات  تخضع   ) 1 :  276   المادة 

  ؛ المبنیة   وغیر   المبنیة   العقاریة   األمالك  - 
  ؛العقاریة   العینیة   الحقوق  -   

  : مثل   المنقولة   موالاأل - 
     ؛)غاز أویل(  3سم 2200و ) بنزین(  3  سم   2000    التي تفوق سعة أسطوانتھا  الخاصة   السیارات  *  

  ؛ 3   سم   250  فوقی  سعة محرك  ذات   الناریة   الدراجات *
  ؛ النزھة   وسفن   توخالی    *  

  ؛النزھة   طائرات    *  

  ؛ السباق   خیول    *  

 (2) ؛دج 500.000ھا و اللوحات الفنیة التي تفوق قیمتالتحف    *

  : التالیة   مالكاأل   عناصر   یحللتصر   جباریاإ   التخضع   ) 2 
  ؛للتأثیث   خصصةالم   المنقوالت  -   
 ؛ الثمینة   والمعادن   والذھب   الكریمة   واألحجار   المجوھرات  -  

    : منھا   السیما   خرىاأل   المادیة   المنقوالت  - 
    ؛والكفاالت   والودائع   الدیون  *  

    ؛ الوفاة   حالة   في   التأمین   عقود*  

   . العمریة   الریوع  *  

  صاحب   مالكأ  ضمن   شخصیة،   بصفة   الممنوح   ستعمالاإل   بحق   أو   السكن   بحق   أو   نتفاعاإل   بحق   المثقلة   الحقوق   أو   مالكاأل   تدرج :   277   المادة
  . الملكیة   كاملة   لقیمتھا   سبةنبال   الحق   صاحب   أو   نتفاعاإل   في   الحق 
  وصاحب   نتفاعاإل   في   الحق   صاحب   أمالك   ضمن   ،التوالي   على  ،تدرج   السكن   بحق   أو   ستعمالاإل   بحق   أو   نتفاعاإل   بحق   المثقلة   مالكألا   أن   غیر 
  : بشرط   التسجیل   قانون   من   53   المادة   حكامأل   طبقا   وذلك   الرقبة   ملكیة 
   ؛نتفاعاإل   بحق   احتفظ   قد   بائعھ   یكون   ملك   بیع   عن   ناتجا   نتفاعاإل   حق   تكوین   یكون   أن )   1 

  من    المشتري   یكون ال   أنو   السكن   بحق   أو   ستعمالاإل   بحق   أو   نتفاعاإل   بحق   احتفظ   قد   بائعھ   یكون   ملك   بیع   عن   ناتجة   الملكیة   تجزئة   تكون   أن )   2
  ؛ التسجیل   قانون   من   44   المادة   في   المذكورین   شخاصاأل   حدأ 
وللبلدیات أوللوالیات أستعمال أو حق السكن قد احتفظ بھ واھب لملك كان موضوع ھبة أو وصیة للدولة نتفاع أو حق اإلإلن یكون حق اأ) 3 
  .وللجمعیات الخیریة ستشفائیة اإلوالمؤسسات أداري وللمؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلأ

  الثالث   القسم
 الضریبة   من   المعفاة   مالكاأل

یة، والمقسطة دورھیئات تأسیسیة مقابل دفع عالوات  ىطار نشاط مھني لدإإن قیمة رسملة الریوع العمریة، التي تكونت في :  278المادة 
نھاء النشاط المھني الذي تم بسببھ دفع العالوات، إنتفاع بھا قل والتي یشترط في بدء اإلسنة على األ) 15(عشر  ةبصفة منتظمة لمدة خمس

 . الضریبة   ساسأ   تكوین   التدخل في
   . المستفیدین   شخاصاأل   مالكأ   ضمن   التدخل   المادیة   ضرارلأل   تعویضا   المحصلة   التعویضات   أو   الریوع   نإ:   279   ةالماد

  .الضریبة   ساسأ   تكوین   في   المھنیة   مالكاأل   التدخل  :  280   المادة
  : مھنیة   كأمالك   تعتبر   
   ؛حر   نشاط   أو   فالحي   أو   حرفي   أو أوتجاري    صناعي نشاط    لتأدیة   الضروریة   األمالك  -   

   . الشركات   وأسھم   حصص  - 
  . بھا   الخاصة   العقاریة   أو   المنقولة   مالكاأل   تسییر   األساسي   نشاطھا   یكون   التي   الشركات   وأسھم   حصص   مھنیة   كأمالك   تعتبر   ال :  281   المادة

                       
  . 1993لسنة . م.من ق 31محدث بموجب المادة ) 15مكرر  281إلى  274المواد من (الضریبة على األمالك : عنوان الباب األول (1)
  .2006م لسنة .من ق 15معدلة بموجب المادة : 1- 276المادة  (2)

 



63 

  الرابع   القسم 
  األمالك   تقییم

  تتكون  مشتركة  وزاریة  لجنة  من طرف  المحددة الحقیقیة التجاریة    قیمتھا   حسب   طبیعتھا   كانت   مھما   العقارات   تقدر :   مكرر   281   المادة
  . بالسكن كلفةالم والوزارة الیةبالم كلفةالمالوزارة  و المحلیة الجماعات و بالداخلیة  المكلفة  مصالح الوزارة ثليمم من

  (1).مشترك  وزاري قرار وجببم وتشكیلتھا وسیرھا شتركةالم الوزاریة اللجنة إنشاء یحدد 
  32   المادة   حكامأل   طبقا   طرافلأل   والتقدیري   المفصل   التصریح   عن   الناتج   األساس    ھو   المنقولة   األموال  تقدیر   ساسأ  نإ :  2 مكرر   281   المادة

   . التسجیل   قانون   من 
المنصوص علیھا المشتركة  اللجنة الوزاریة من لتمسیمالك الخاضعة للضریبة، األفي حالة وجود اعتراض على تقدیر : 3مكرر 281المادة 

  (2) .ابرأیھإلدالء ا مكرر، 281في المادة 
  الخامس   القسم

  للحسم   القابلة   الدیون
  . الضریبة   ساسأ   لتحدید   للضریبة   الخاضعین   أمالك   ثقلتأ  التي   الدیون   تحسم  :4 مكرر   281   المادة

لمالیة من أجل البناء تكون قابلة للحسم فیما یتعلق باألمالك العقاریة، على الخصوص القروض المبرمة لدى المؤسسات ا :5مكرر 281المادة  
  ضافت   مالك العقاریة، في حدود مبلغ یساوي رأس المال الباقي الواجب دفعھ في أول ینایر من سنة الخضوع للضریبة،أو للحصول على تلك األ

  . التاریخ   ھذا   لىإ  الساریة   والفوائد   تدفع   لم   والتي   المستحقة   الفوائد   لیھإ
  . التسجیل   قانون   من   42   المادة   في   علیھا   المنصوص   تلك   باستثناء   العقاري   الرھن   دیون   للحسم   قابلة   یضاأ  تكون   ك،ذل   إلى   إضافة 
  التسجیل   قانون   من   46   الى   36   من   المواد   في   المذكورة   الدیون   للحسم   القابلة   الدیون   تكون   المنقولة،   مالكلأل   بالنسبة :  6   مكرر   281   المادة 
   . الوفاة   طریق   عن   الملكیة   بنقل   والمتعلقة 

   . كمالاأل   على   الضریبة   طارإ   في   یكتتب   الذي   التصریح   في   وتفصل   قانونا   للحسم   القابلة   الدیون   تثبت   أن   یجب :  7  مكرر   281   المادة
 

  السادس   القسم

  الضریبة   حساب

  (3) : يأتی   كما   األمالك   على   الضریبة   نسبة   تحدد  :8 مكرر   281   المادة
  

  للضریبة   الخاضعة   األمالك   من   الصافیة   القیمة   قسط
  بالدینار

    )%  (  النسبة

   دج   100 . 000 . 000     عن   یقل  - 
  دج   150   000 . 000   لىإ   100 . 000 . 00   من  - 
  دج  250 . 000 . 000  إلى    150 . 000 . 001   من  -   

 دج  350 . 000 .  000  إلى       250 . 000 . 001   من  - 
 دج   450 . 000 . 000  إلى      350 . 000 . 001   من  - 
   دج  450. 000 . 000  یفوق  - 

0 % 
 0.5 % 
 0.75 % 

 1 % 
    25, 1 % 

1.75 %  
  

مالك، مالك الموجودة خارج الجزائر، الذین دفعوا ضریبة معادلة للضریبة على األیمكن للمدینین بالضریبة، بالنظر لأل: 9مكرر 281المادة 
  .مالكخصم ھذه الضریبة من تلك الواجبة الدفع في الجزائر بالنسبة لنفس األ

  السابع   لقسما
 بالضریبة   ننیالمدی   لتزاماتإ

  تصریحا   أجل،   كآخر   الرابعة   السنة   من   مارس   31   حتى   سنوات )  4 (  أربع   كل   یكتتبوا   أن   للضریبة،   الخاضعین   على   یجب :  10   مكرر   281   المادة
  (4). سكناھم   مقر   یتبعھا   التي   الضرائب   مفتشیة   لدى   بأمالكھم 
    :  قصىأ  كحد   مایو،   31   في   ولىاأل   للمرة   السابقة   المادة   في   علیھ   المنصوص   التصریح   یكتتب   نأ   یجب :  11   مكرر   281   المادة 

  ناتجة   مداخیل   على   إال   یتوفرون   ال   الذین   بالضریبة   المكلفین   باستثناء   ألمالكھم   الصافیة   القیمة    تكن   مھما   بالضریبة   للمكلفین   بالنسبة   ،1995   لسنة  - 
 (5) .للتصریح   أجریة   مداخیل   على   إال   یتوفرون   ال   الذین   بالضریبة   المكلفین   اكتتاب   تاریخ   المالیة   قانون   یحدد . فقط   األجور   عن 
  تاریخ   من   بتداءإ   شھرأ  ستة   لىإ  السابقة   المادة   في   علیھ   المنصوص   التصریح   تاریخ   یؤخر   بالضریبة،   المدین   وفاة   حالة   في :  12   مكرر   281   المادة 
  . الوفاة 

  یمارسون   الذین   الدولة   عوانأ  وكذا   ،بھا   جبائي   مقر   لدیھم   یكون   نأ  دون   بالجزائر   مالكاأ   یملكون   الذین   لألشخاص   یمكن :  13   مكرر   281   المادة
  الموجھ   الطلب   استالم   تاریخ   من   بتداءإ   یوما   60   مدة   في   ین،یلتع   الجبائیة   دارةاإل   قبل   من   یستدعوا   نأ   جنبي،أ  بلد   في   بمھام   المكلفین   وأ   وظائفھم، 
          . الضریبیة   والمنازعات   والتحصیل  بالوعاء   المتعلقة   المعلومات   باستالم   مرخص   الجزائر   في   لھم الممث   لیھم،إ

                       
  . 2015ت لسنة .م.من ق 22و  2000م لسنة .من ق 3معدلة بموجب المادتین : مكرر   281المادة  (1)
  .2015ت لسنة .م.من ق 22معدلة بموجب المادة : 3مكرر  281المادة   (2)

    .  2015لسنة . ت.م.من ق 22و  2013لسنة . م.من ق  5و  2006لسنة . م.من ق 14و   2003م لسنة .من ق 26المواد    بموجب   معدلة  : 8مكرر   281   المادة (3)
    .  1996لسنة . م.من ق 25  المادة   بموجب   معدلة :  10مكرر   281   لمادةا(4)
   .1995من ق م لسنة  21ب المادة معدلة بموج:11مكرر  281المادة  (5)
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  الثامن   القسم

  العقوبات

  . تلقائي   ضریبي   خضاعإ   لىإ   یؤدي   مالكاأل   على   بالضریبة   المتعلق   التصریح   اكتتاب   عدم   نإ:  14   مكرر   281   المادة

غی�ر . ولعذار األیوما من تبلیغ اإل) 30(ذا لم یسوي الخاضع للضریبة وضعیتھ في أجل ثالثین إال إخضاع الضریبي التلقائي جراءات اإلإالتطبق  
 .مالك الخاضعة للضریبة عن میراثنتجت األفي حالة ما إذا  ،یوما) 60(ستین  لىإن تاریخ التسویة یمدد أ

  التاسع   قسمال

 مختلفة   حكامأ

  والتحصیل،   والعقوبات،   المراقبة،   بھا،لقواعد   المتعلقة   الخاصة   حكاماأل   باستثناء   ،مالكاأل   على   الضریبة   تخضع :  15   مكرر   281   المادة
  . المماثلة   والرسوم   المباشرة   الضرائب   میدان   في   المطبقة   حكاماأل   لنفس   والتقادم   والمنازعات 

    :  یلي   كما   مالكاأل   على   الضریبة   توزیع   یحدد :   282   المادة 

      ؛الدولة   میزانیة   لى، إ% 60  - 

  ؛البلدیات   میزانیة   لى، إ% 20  - 

    ." للسكن   الوطني   الصندوق "  بعنوان   302  -   050   رقم   الخاص   التخصیص   حساب   لىإ،  % 20  -  

  (1)الباب الثاني

  الضریبة الجزافیة الوحیدة

  القسم األول

  أحكام عامة

وتغطي زیادة على . الشركات تؤسس ضریبة جزافیة وحیدة تحل محل الضریبة على الدخل اإلجمالي والضریبة على أرباح: مكرر 282 المادة
   .أرباح الشركات، الرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المھني الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على

  القسم الثاني
  مجال تطبیق الضریبة

الطبیعیون أو المعنویون و الشركات والتعاونیات التي تمارس نشاطا  یخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة األشخاص: 1مكرر 282المادة 
   ) . دج 30.000.000(  دینار ثالثین ملیون   السنويأعمالھم   رقم یتجاوز  ال ة غیر تجاریة ، الذینصناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو مھن

ال یبقى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة مطبقا من أجل تأسیس الضریبة المستحقة بعنوان السنة األولى التي تم خاللھا تجاوز سقف رقم األعم
  .ویتم تأسیس ھذه الضریبة تبعا لھذه التجاوزات. المنصوص علیھ بالنسبة لھذا النظام

الصندوق الوطني "أنشطة أو ینجزون مشاریع، والمؤھلون لالستفادة من دعم  یمارسون المستثمرون الذین یخضع للضریبة الجزافیة الوحیدة، كما
  (2). "البطالة لىع الوطني للتأمین الصندوق" أو" القرض المصغر لدعم الصندوق الوطني" أو "لدعم تشغیل الشباب

  القسم الثالث
  تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة

 علیھ المنصوص اكتتبوا التصریح الذین  الوحیدة  الجزافیة  للضریبة  بالضریبة الخاضعین  المكلفین  على  یجب :2مكرر  282المادة 
 حسب الدوریة  الجبائیة لإلدارة  تسدیدھا  وإعادة  المستحقةالضریبة   حساب في  الجبائیة، الشروع  قانون اإلجراءات من األولى المادة في
  .القانون  ھذا من 365  المادة في  علیھا المنصوص 

 الضریبة  ، ودفع1+فبرایر من السنة ن 15ینایر إلى  20تكمیلي في الفترة الممتدة من  اكتتاب تصریح المعنیین، بالضریبة المكلفین على یتعین
  . ن السنة بعنوان بھ المصرح ذلك أعمال یتجاوز رقم تحقیق  حالة في بھا، المتعلقة 

، فیخضع  الفرق بین رقم األعمال المحقق و ذلك )دج 30.000.000(في حالة إذا ما تجاوز رقم األعمال المحقق سقف الثالثین ملیون دینار 
فون بالضریبة الذین حققوا رقم أعمال یتعدى سقف فرض الضریبة أما المكل. المصرح بھ إلى الضریبة الجزافیة الوحیدة وفقا للمعدل الموافق لھ

  .الجزافیة الوحیدة، فیتم صبھم في نظام الربح الحقیقي
إذا كان بحیازة اإلدارة الجبائیة عناصر تكشف عن نقص في التصریح، فیمكنھا إجراء التصحیحات على األسس المصرح بھا وفق اإلجراء 

یتم إجراء التصحیحات بعنوان الضریبة الجزافیة الوحیدة عن طریق جدول و. قانون اإلجراءات الجبائیةمن  19 المنصوص علیھ في المادة
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  193ضریبي مع تطبیق العقوبات الجبائیة المتعلقة بالنقص في التصریح وفقا لما تنص علیھ المادة 

  .المماثلة

                       
  .2007لسنة . م.من ق 2محدث بموجب المادة ) : 6مكرر 282مكرر إلى  282المواد من(الباب الثاني  (1)
  . 2015لسنة . م.من ق 13و 2011ت لسنة .م.من ق 3و  2011م لسنة  .من ق 16و  2010م لسنة .من ق 14و  2008لسنة .  ت.م.من ق 12و  9معدلة بموجب المواد : 1مكرر 282المادة  (2)
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  (1) .بعد انقضاء آجال اكتتاب التصریحات التكمیلیة ال یمكن إجراء ھذه التصحیحات إال
عندما یقوم مكلف بالضریبة في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة باستغالل عدة مؤسسات أو دكاكین أو : 3مكرر  282المادة 

مستغلة بصورة مغایرة وتكون في كل الحاالت أو أماكن أخرى لممارسة نشاط ما،  تعتبر  كل واحدة منھا بمثابة  مؤسسة  متاجر أو ورشات
خاضعة للضریبة بصفة منفصلة ما دام رقم األعمال الكلي المحقق بعنوان مجموع األنشطة الممارسة ال یتجاوز سقف ثالثین ملیون دینار 

  ).دج 30.000.000(
 (2) .النظام الحقیقيفي الحالة المخالفة، یمكن للمكلف بالضریبة المعني اختیار الخضوع للضریبة حسب 

  القسم الرابع
  معدالت الضریبة

  :یحدد معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة، كما یأتي: 4مكرر 282المادة 
  بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبیع السلع ؛ ،5% -
 (3) .، بالنسبة لألنشطة األخرى% 12 -

 إزاء وضعیتھم مھما كانت الطبیعیین، األشخاص فإنّ  ،4 مكرر 282 إلى مكرر 282 المواد ألحكام استثناء : أ 4 مكرر 282 المادة
 على المباشر البیع إلى باللجوء أو رقمیة عبر منصات والخدمات السلع توزیع دائرة إطار في ینشطون الذین المداخیل، من األخرى الفئات

 مع الفاتورة مبلغ على یطبق الوحیدة، الجزافیة الضریبة بعنوان % 5الضریبة بمعدل من محرر المصدر من القتطاع یخضعون الشبكة،
 في تنشط التي المؤسسات طرف من أو والخدمات السلع إنتاج مؤسسات طرف من الحالة، حسب ھذا االقتطاع، ویطبق .الرسوم كل احتساب

  .البیع إعادة /مجال الشراء
 غیر لألشخاص بالنسبة المصدر من االقتطاع ھذا تطبق أن أعاله، المذكورة المؤسسات على یجب كما

 .البیع إعادة /الشراء الناشطة في المؤسسات أو والخدمات للسلع إنتاج عملیات یحققون والذین الجبائیة اإلدارة لدى اآلن لحد المسجلین
 .األكثر على الفوترة، یلي الذي الشھر من العشرین في المؤسسات طرف من االقتطاع ھذا صب إعادة تتم
  (4) .بالضریبة المكلفین من الفئة ھذه على 3 مكرر 282 المادة أحكام تطبق ال

  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: التقلیدیة للصناعة الوطنیة الغرفة - 
  ؛ %0,24 :والمھن التقلیدیة الصناعة غرف  - 
 ؛% 40,25:البلدیات - 
 ؛%5: الوالیة - 
  (5).% 5:الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  - 

 اقتطاع شكل على الوحیدة المقتطع الجزافیة الضریبة ناتج صب یعاد أعاله، أ 4مكرر 282 المادة ألحكام طبقا : أ 5 مكرر 282 المادة
  (6) .الدولة میزانیة لفائدة المصدر، من

  :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 ؛  -
  .الذین یمارسون نشاطا حرفیا فنیا و المقیدین في دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طریق التنظیمالحرفیون التقلیدیون وكذا األشخاص   -

الصندوق الوطني لدعم "تستفید األنشطة التي یمارسھا الشباب ذوو المشاریع االستثماریة أو األنشطة أو المشاریع،  المؤھلون لالستفادة من دعم 
من إعفاء كامل من الضریبة الجزافیة  "البطالة عن الوطني للتأمین الصندوق" أو" القرض المصغر  دعمل الوكالة الوطنیة"أو "تشغیل الشباب

  .سنوات ابتداء من تاریخ استغاللھا) 3(الوحیدة لمدة ثالث 
ترقیتھا تحدد قائمتھا عن طریق    مناطق یراد   في  ، عندما تتواجد ھذه األنشطة  االستغالل     تاریخ   من   سنوات ابتداء )  06 (ست    إلى   تمدد ھذه المدة

  . التنظیم
  .مستخدمین على األقل، لمدة غیر محدودة) 03(، عندما یتعھد المستثمرون بتوظیف ثالثة )02(تمدد ھذه المدة بسنتین 

سوم التي كان من المفروض یترتب على عدم احترام االلتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة، سحب االعتماد واسترداد الحقوق والر
  . تسدیدھا

مكرر من  365من المبلغ المنصوص علیھ بموجب المادة  50 %غیر أن، المستثمرین یبقون مدینین بدفع  الحد األدنى للضریبة الموافق لنسبة 
  (7) .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  

                       
  .2017لسنة . م.من ق 13و  2015ت لسنة .م.من ق 23معدلة بموجب المادتین : 2مكرر  282المادة  (1)
  .2015لسنة . م.من ق 13و 2013م لسنة .من ق 3و   2010م لسنة  .من ق 14و   2008ت لسنة  .م.من ق 12 معدلة بموجب المواد: 3مكرر 282المادة  (2)
  .2015لسنة . م.من ق 13و.2012م لسنة .من ق 12و  2008ت لسنة .م.من ق 10معدلة بموجب المواد   : 4مكرر 282المادة  (3)

  .2019م لسنة .من ق 10محدثة  بموجب المادة :  أ4ر مكر 282المادة (4)
  .2015لسنة . م.من ق 13و  2009ت لسنة .م.من ق 12و   2009لسنة . م.من ق 19و  2008ت لسنة .م.من ق 11معدلة بموجب المواد : 5مكرر 282المادة  (5)
 .2019من ق م لسنة  10محدثة  بموجب المادة :  أ 5مكرر  282المادة  (6)
  .2015لسنة . م.من ق 14و  2008ت لسنة  .م.من ق 13دتین معدلة بموجب الما: 6مكرر 282المادة  (7)



66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الرابع   الجزء
  اجاتجإحت -   الضرائب   سجالت -   مختلفة   أحكام
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  األول   ابـــــلبا
  ةـــعام   امــكــأح

  األول   القسم
  المغفلة   الحقوق   على   الضریبة   فرض

  (1). ملغاة :   283   المادة
  األحكام   ذلك   أقرت   كما   ضافیة،إ   حقوقا   أو   الحقوق   في   زیادات   االقتضاء،   عند   ،288   المادة   بموجب   المؤسسة   الضرائب   تتحمل :   284   المادة 
   . تعنیھا   التي   بالضریبة   المتعلقة 

  الثاني   القسم
  العقاریة   األمالك   أصحاب   تصریح

 لھا   األساسیین   والمستأجرین

ین للعقارات المبنیة المخصصة بكاملھا یاألساسعداد سجالت الضرائب المباشرة، یتعین على أصحاب األمالك والمستأجرین إقصد :  285المادة 
  :  تقدیمھ   بین التصریح یومیو. ینایر 31ب المباشرة للبلدیة التي توجد بھا العقارات، تصریحا قبل ئلى رئیس مفتشیة الضراإیجار، أن یقدموا إلأو جزء منھا ل

  ومبلغ   السابقة   السنة   خالل   واحد،   كل   دفعھا   التي   الكراء   أجور   مبلغ   وكذا   لھم،   المؤجرة   المحالت   وحجم   مستأجر   لكل   العادیین   سمواإل   اللقب  -   
  ؛التكالیف 

  ؛حجمھا   وكذا   للمحالت   مجانیة   بصفة   شاغل   للك   العادیین   سمواإل   اللقب  -    
  ؛نفسھ   المصرح   یشغلھا   التي   المحالت   حجم  -  
  . الشاغرة   المحالت   حجم  -  
   . 192   المادة   في   المقررة   دةالزیا   تطبیق   مع   تلقائیا،   أعاله   المحدد   األجل   ضمن   تصریحھ،   یقدم   لم   الذي   بالضریبة،   المكلف   خضاعإ  یتم 

  . 193   المادة   في   المقررة   الزیادات   تطبیق   ةلالمغف   الحقوق   على   یترتب   التصریح،   في   نقص   حالة   في
  

  الثالث   القسم

   الجمعیات   على   الواقعة   الدمغ   لزامیةإ

 التبرعات   جمع   عملیات   تنظم   التي 

تلزم الجمعیات المشكلة، طبقا للقانون المتعلق بالجمعیات، التي تنظم عملیات جمع التبرعات والمرخص لھا بذلك قانونا بتقدیم،  : 286المادة 
  .لى قابض الضرائب المختلفة للدائرة المعنیة، دفاتر الوصول المستعملة في ھذه العملیات من أجل دمغھاإ

  . دج 5.000  اقدرھ   جبائیة   غرامة   دفع   لتزام،اإل   ھذاب   إخالل   كل   على   یترتب

  الرابع   القسم 
  شھاراإل   إجراء  ـ    المھني   السر

   (2) .ملغاة :   287   المادة
    . ملغاة :   288   المادة
    . ملغاة :   289   المادة
    . ملغاة :   290   المادة

جمالي والضریبة على أرباح الشركات وكذا الرسم على النشاط المھني المنصوص علیھم في الدخل اإلعلى  ضریبةالبخصوص :  291لمادة ا
، یرخص للمكلفین بالضریبة الحصول على مستخرجات السجل الضریبي، وفق الشروط المقررة في المادة 230و 217و 135و 1المواد 
  (3)  . فقط   الخاصة   اشتراكاتھم   حدود   ، في2 -  328

  بخصوص   لھم   یوجھونھا   أو   بالضریبة   المكلفین   مع   دارةاإل   أعوان   یتبادلھا   معلومة   أو   رأي   كل   مغلق   رفظ   في   تبلیغ   یجب :   292   مادةال
  . أعاله   291   المادة   في   لیھاإ  المشار   الضرائب 
  . بالمراسلة   لھم   المرخص   فینظالمو   بین   المتبادلة   المماثلة   والرسوم   المباشرة   بالضرائب   المتعلقة   المصلحة   مراسالت   بریدي   عفاءإب   تنقل   أن   یمكن 
   . قانون   بموجب   تحدد   أو   بضروریتھا   المعترف   عفاءإلبا  الخاصة   والنسب   البریدیة   عفاءاتاإل   تمنح 

دع قائمة المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على الدخل والرسوم المباشرة المحلیة من قبل مدیر الضرائب للوالیة، بمقر تو:  293المادة 
  ھا الضرائب وتوضع ھذه القائمة تحت تصرف جمیع المكلفین بالضریبة التابعین للوحدةفیداریة التي تعد المجالس الشعبیة البلدیة والوحدات اإل

   . لصاقھاإب   تأمر   أن   دارةلإل   ویمكن .  داریةاإل 

قامة، أو مؤسسات، أو استغالالت، أن یطلبوا حین اكتتاب تصریحھم بتبلیغ إلى مقر إیمكن للمكلفین بالضریبة الذین یتوفرون على عدة محالت 
  .ستغالالتت أو اإلقامة ھذه أو المؤسساداریة التي تتبع لھا محالت اإلالمجلس الشعبي البلدي التابع للوحدة اإل

جمالي الصافي ورقم األعمال الخاضع للضریبة، سم المكلف بالضریبة، وعنوانھ ووضعھ العائلي، وكذا مبلغ الدخل اإلإویذكر في كل قائمة، 
یذكر فیھا لكل مكلف بالضریبة معني باألمر،  ،وعالوة على ذلك. نفة الذكرشتراك الواجب دفعھ، بصدد الضریبة والرسوم اآلجمالي لإلوالمبلغ اإل

  . منازعة   إثر   على   أو   تلقائیا   لھ   الممنوحة   للتخفیضات   السنوي   المبلغ

                       
  ).تنقل ھذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبائیة( 2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة : 283المادة  (1)
   ).الجبائیة   االجراءات   قانون   إلى   االحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م .  ق   من   200   المادة   بموجب   ملغاة :   290إلى  287   المواد من     (2)
  2011من ق م لسنة  17معدلة بموجب المادة :  291المادة  (3)
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  ھذه   بخصوص   ،300   المادة   في   علیھا   المنصوص   للطعن،   البلدیة   اللجنة   تبدیھا   التي   واآلراء   المالحظات   سنة   كل   في   الضرائب،   مفتش   ویستجمع 
  . القوائم 

  .303   المادة   في   علیھا   المنصوص   الجزائیة   العقوبات   تطبیق   القوائم،   لھذه   جزئي   أو   كلي   نشر   أي   عن   ویترتب 

  الخامس  القسم

  أخرى  أحكام

  . ستغاللواإل   التسییر   نفقات   وكذا   القانون،   ھذا   موضوع   والرسوم،   الضرائب   قرارإب   المتعلقة   التنفیذیة   التفاصیل   كل   القانون   یحدد :   294   المادة

  بھا،   المعمول   جراءاتلإل   وفقا   فیھا،   ویبت   فیھا   ویحقق   احتجاجاتاإل   وتقدم   وتحصل،   ،197   المادة   في   لیھاإ  المشار   الرسوم   تقرر :   295   المادة 
   . المباشرة   الضرائب   مجال   في 

 من  المھني،   النشاط   على   بالرسم   الخاصة   تلك   ماعدا   والبلدیات،   الوالیات   تصرف   تحت   الموضوعة   للرسوم   النموذجیة   الجداول   تعد :   296   المادة
  . باألمر   المعنیة   البلدیة   الشعبیة   المجالس   ساعدةبم   المباشرة   الضرائب   فتتشم 

  . الداخلیة   ووزیر   بالمالیة   المكلف   الوزیر   بین   مشترك   بقرار   المادة،   ھذه   تطبیق   كیفیات   تحدد

لیھا في المادة إحدى الضرائب المشار إأو قرار أساس أحد الرسوم إغفاالت الكلیة أو الجزئیة الملحوظة في یمكن أن تصحح اإل:  297المادة  
  .2- 326نقضاء األجل المنصوص علیھ في المادة إ، وكذا األخطاء المرتكبة في تطبیق التعریفات، الى غایة 295

  الضرائب   أساس قرارإب   الخاصة   یةالتنفیذ   التفاصیل   وكذا   للضریبة   الخاضعة   المادة   ثباتإ  نمط   خاصة،   تعلیمات   بمقتضى   یحدد :   298   المادة
   . المحلیة   الجماعات   لحساب   المحصلة   المباشرة، 

  في   العمل   بھ   الجاري   التشریع   في   علیھا   المنصوص   تلك   ھي   الجزائر،   خارج   المحققة   المداخیل   على   للتطبیق   القابلة   المعدالت   إن :   299   المادة
 . الدولیة   الجبائیة   تفاقیاتاإل   في   الواردة   األحكام   عدا   ما   الجزائر، 

  السادس   القسم 

 المضافة   القیمة   على   والرسم المباشرة   الضرائب   لجان

  األول   الفرعي   القسم

  للطعن   الدائرة   لجنة

  المضافة   القیمة   على   والرسم   المباشرة   الضرائب   في

  (1).ملغاة : 300   المادة

  الثاني   الفرعي   القسم

  المضافة   القیمة   على   والرسم   المباشرة   الضرائب   في   للطعن   الوالئیة   اللجنة

   .غاةلم:  301   المادة

  الثالث   الفرعي   القسم

  للطعن   المركزیة   اللجنة

  المضافة   القیمة   على   والرسم   المباشرة   الضرائب   في

  .ملغاة  :  302   المادة

  السابع   القسم 
  الجنحیة   والعقوبات   الجبائیة   الغرامات

  يأ  وعاء   قرارإ   في   تدلیسیة   إلى أعمال   اللجوءب   التملص   حاول   أو   تملص   من   كل   یعاقب  فضال عن العقوبات الجبائیة المطبقة، - ) 1 :  303   المادة
    :  یأتي   بما   جزئیا،   أو   كلیا   أوتصفیتھ،   لھ،   خاضع   رسم   أو   حق   أو   ضریبة 

   ؛ج  د   100 . 000   امنھ   المتملص  الحقوق  مبلغ  یفوق   ال   عندما   ج،  د   100 . 000   إلى   ج د   50 . 000   من   لیةما   غرامة  - 
 عندما بإحدى ھاتین العقوبتین، أو  دج، 500 .000إلى   جد 100.000   من  مالیة  وغرامة أشھر )06(ستة   إلى) 02(  شھرین من  الحبس -  
   دج؛    .1000.000  یتجاوز وال   ج،د 100 .000 مبلغ الحقوق المتملص منھا  یفوق 
  عندما بإحدى ھاتین العقوبتین،  أو دج 000.000.2 إلى  دج   500 .000 من  مالیة  وغرامة  )02( سنتین إلىأشھر ) 06( ستة  من  الحبس  -  

   دج؛  000.000.5 یتجاوز ال و ج، د  000.000.1  مبلغ الحقوق المتملص منھا یفوق
 العقوبتین،بإحدى ھاتین أو   ج  د  000.000.5   إلى   ج  د  000.000.2   من   مالیة   وغرامة   سنوات   )05(خمس   إلى  )2( سنتین   من   الحبس - 
  ؛ج  د  10  . 000 . 000   یتجاوز   وال   ج، د  000.000.5    عندما یفوق  مبلغ الحقوق المتملص منھا 

بإحدى ھاتین أو   ج  د   10 . 000 . 000   إلى   ج د  000.000.5   من   مالیة   وغرامة   سنوات ) 10( عشر   إلى   سنوات )5(خمس   من   الحبس - 
  (2) .ج د   10 . 000 . 000  ھامن   المتملص الحقوق   مبلغ   یفوق   عندما العقوبتین، 

  . أدناه   306   المادة   أحكام   مراعاة   مع   أنفسھم،   المخالفات   ھذه   مرتكبي   على   المطبقة   العقوبات   نفس   المخالفات   مرتكبي   شركاء   على   تطبق  - )2 

                       
  .2007م لسنة . من ق 23ملغاة بموجب المادة : 302إلى   300    المواد من (1)
  .  2012م لسنة .من ق 13و  2003من ق م لسنة  28ین معدلة بموجب المادت:  303المادة  (2)
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  ملیھإ   المشار   المخالفات   مرتكبي   شركاء   على   یطبق   العقوبات،   قانون   من   2 -  42   المادة   بموجب   المحدد   والجنح   الجرائم   مرتكبي   شركاء   تعریف   إن 
    :  األشخاص  ، كشركاء   الخصوص   على   ویعتبر .  السابقة   الفقرة   في 

  ؛ الخارج   في   قسائم   تحصیل   أو   المنقولة   القیم   في   تجارلإل   نونیةقا   غیر   بصفة   یتدخلون   الذین  - 
  ؛الغیر   یملكھا   قسائم   باسمھم   قبضوا   الذین  -   
مضاعفة العقوبات، سواء أكانت جبائیة أم جزائیة، المنصوص علیھا بخصوص  ،إن العود في أجل خمس سنوات تنتج عنھ بحكم القانون - )3 

المنع من ممارسة المھنة والعزل من الوظیفة ( ىخالل بالعقوبات الخاصة المنصوص علیھا في نصوص أخرلفات األولیة، وذلك دون اإلالمخا
  .) الخ ....  وغلق المؤسسة 

  علیھ���ا   المنص���وص   الح���االت   جمی���ع   ف���ي   وذل���ك   أدن���اه،   6   المقط���ع   ف���ي   المح���ددة   الش���روط   ض���من   بھم���ا،   ی���ؤمر   ونش���ره   الحك���م   ع���النإ  لص���ق   نإ  
  . المقطع   ھذا   في 
  . الجبائیة   مادةال   في   علیھا   المنصوص   العقوبات   على   العقوبات   قانون   من   53   المادة   أحكام   األحوال،   من   حال   أي   في   تطبق   ال  - ) 4 
  . أدناه   6   والمقطع   أعاله   3   المقطع   من   الثانیة   الفقرة   في   علیھا   المنصوص   العقوبات   باستثناء   الجزائیة،   اتالعقوب   یخص   فیما   تطبیقھا   ویمكن 
  . نوعھا   كان   مھما   یة،ئالجبا   مادةال   في   المخالفات   قمع   أجل   من   علیھا،   المنصوص   العقوبات   تجمع  - ) 5 
  المحكوم   نفقة   على   والكل   تحددھا   التي   األماكن   في   وبتعلیقھ   تعینھا   التي   الجرائد   في   باختصار   أو   بتمامھ   الحكم   بنشر   تأمر   أن   للمحكمة   یمكن  - ) 6 
  . علیھ 
  . حقھم   في   الصادرة   المالیة   العقوبات   بالتضامن،   یدفعوا   نأ   ینبغي   المخالفة   لنفس   علیھم   المحكوم   والشركات   األشخاص   نإ - ) 7 
  المتعلقة   الجزائیة،   اإلجراءات   قانون   من   یلیھا   وما   597   المادة   حكامأ  تطبیق و كلما اقتضت الحاجة لذلك،  المالیة،   العقوبات   عن   ینتج  - ) 8 
  . البدني   كراهباإل 
ك���راه ق اإلی���طبی���تم تنون، م���ن ھ���ذا الق���ا 303و 134م���ا للم���ادتین أع���اله، وإ 2و 1عن���دما تص���در ھ���ذه العقوب���ات تطبیق���ا، إم���ا للمقطع���ین  

الب����دني، فیم����ا یخ����ص تحص����یل الض����رائب الت����ي یك����ون وعاؤھ����ا ق����د س����بب المالحق����ات والزی����ادات والغرام����ات الجبائی����ة الت����ي عاقب����ت 
  .المخالفات

  لیھاإ   المشار   الجبائیة   والدیون   الجزائیة   العقوبات   برسم   المستحقة   المبالغ   مجموع   یخص   فیما   البدني   كراهاإل   مدة   یحدد   الحكم   قرار   أو   الحكم   نإ
  . أعاله 
  وبالعقوبات   المستحقة   الحبس   بعقوبات   الحكم   یصدر   ،   الخاص   للقانون   تابع   آخر   معنوي   شخص   وأ   شركة   قبل   من   المخالفة   ترتكب   عندما  - ) 9 
   . للمجموعة   القانونیین   أو   الشرعیین   ممثلینال  أو   المتصرفین   ضد   الملحقة 

  دون   المعنوي   الشخص   وضد   القانونیین،   أو   الشرعین   الممثلین   أو   المتصرفین   ضد في نفس الوقت   المستحقة   الجزائیة   بالغرامات   الحكم   ویصدر
 . تطبیقھا   على   المنصوص   الجبائیة   بالغرامات   األخیر،   ھذا   یخص   فیما   خاللاإل 
  بمھامھم،   القیام   الضرائب،   تشریع   مخالفات   لمعاینة   المؤھلین   األعوان   على   یتعذر   بحیث   كانت   طریقة   بأي   یتصرف   شخص   كل :   304   المادة 
   . دج 30 . 000   لىإ 10 . 000   من   تبلغ   جبائیة   بغرامة   یعاقب 

  .دج عندما یتم التأكد خالل المعاینة أن المحل مغلق ألسباب تھدف إلى منع المصالح الجبائیة من إجراء الرقابة 50.000تحدد ھذه الغرامة بـ
  .مرات ) 3(في حالة إجراء معاینتین متتالیتین ، یضاعف مبلغ الغرامة بثالث 

  . التدلیس   أھمیة   تقدیر   تسنى   كلما   وذلك   العمل،   بھا   الجاري   النصوص   في   الواردة   األخرى   العقوبات   تطبیق   عن   مستقلة     الغرامة  تكون ھذه 
   . أشھر )  6 (  ستة   الى   أیام )  6 (  ستة   من   مدتھا   حبس   بعقوبة   ذلك   عن   فضال   تقضي   أن   للمحكمة   وزیج   العود،   حالة   وفي 

  في   علیھا   المنصوص   الوطني   قتصاداإل   سیر   بحسن   خالللإل   القامعة   العقوبات   تطبق،  الضریبة   أساس   قرارإ  على   جماعي   اعتراض   حصل   وإذا
   . العقوبات   قانون   من   418   المادة 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  303 ت من أجل تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیھا في المادة تابعاتباشر الم:  305المادة 
   (*) .الجبائیةات من قانون اإلجراء 104لشروط المنصوص علیھا في المادة ل االمماثلة وفق

عمال أو خبیر وبصفة أعم أعداد أو استعمال وثائق أو معلومات یثبت عدم صحتھا، من قبل وكیل إیعاقب على المشاركة في  )1: 306المادة 
  :من قبل كل شخص أو شركة تتمثل مھنتھا في مسك السجالت الحسابیة أو في المساعدة على مسكھا لعدة زبائن، بغرامة جبائیة قدرھا 

  ؛علیھ   المثبتة   األولى   المخالفة   عن   ،دج   1 . 000 -
  ؛الثانیة  المخالفة  عن   ،دج   2 . 000 - 
لى مبلغ الغرامة عن كل مخالفة جدیدة دون أن یستوجب ذلك التمییز إدج  1.000ضافة إھكذا دوالیك بوعن المخالفة الثالثة  ،دج 3.000 - 

  .عدة مكلفین إما بالتعاقب وإما بالتزامن واحد بالضریبة أو لدىفات لدى مكلف لفیما إذا ارتكبت المخا
  . بالتضامن   الغرامة   بدفع   وزبونھ   المخالف   من   كل     ویلزم

ھا من تلك تیا كانت طبیعأ ،عداد حسابات ختامیة، وجرود وحسابات ووثائق غیر صحیحةإعندما یثبت أن المخالفین أعدوا أو ساعدوا على )2
بات المنصوص علیھا في المادة أن یعاقبوا بالعقو ؛یمكن فضال عن ذلك ؛یستظھر بھا لتحدید أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنھمالتي 

304.  
المنع من ممارسة  ،قانونا ،ینتج عنھ 2بھ بمقتضى المقطع  ىوفي حالة العود أو تعدد الجنح المثبتة بحكم أو عدة أحكام، فإن الحكم الذي یقض)3

 .یغلق المحل ،عمال أو مستشار جبائي أو خبیر أو محاسب ولو مستخدم، وعند االقتضاءأمھنة وكیل 
وكل مخالفة لمنع ممارسة مھنة وكیل اعمال أو مستشار جبائي أو خبیر أو محاسب ولو بصفة مسیر أو مستخدم المفروض على األشخاص الذین 

من تلك التي یستظھر بھا  طبیعتھا یا كانتأعداد حسابات ختامیة وجرود وحسابات ووثائق غیر صحیحة إاعدة على عداد أو المسدانتھم باإلإتثبت 
  . دج   3 . 000   لىإ   300   من   مبلغھا   جزائیة   بغرامة   علیھا   یعاقب   زبائنھم،   على   المستحقة   والرسوم   دید أسس الضرائبحلت

                       
  .2012م لسنة .من ق 14و  2008لسنة  . م.من ق 13و 1998من ق م لسنة  20معدلة بموجب المواد :  305المادة  (*)
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 ؤسست   أن   دارةاإل   لھذه   یجوز   المباشرة،   الضرائب   إدارة   من   شكوى   أساس   على   القضائیة،   السلطة   قبل   من   تحقیق   فتح   حالة   في :   307   المادة 
  . مدنیاً    طرفاً    نفسھا 
العنف محضرا، وتطبق على مرتكبي ھذه عوان المؤھلون الذین یتعرضون لھذا لى وسائل العنف، یحرر األإفي حالة اللجوء :  308المادة  

  .لعنف على ممارسة الوظائف العمومیةباترضون عاألعمال، العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات في شأن األشخاص الذین ی

  الثامن   القسم
  االطالع   حق

   :  العمومیة   االدارات   لدى  -أ
   (1)    .ملغاة  :  309   المادة
     . ملغاة :   310   المادة

    . ملغاة :   311   المادة 
   :  الخاصة   المؤسسات   لدى  -  ب  

  .  ملغاة :   312   المادة
  .  ملغاة :   313   المادة 
 .  ملغاة :   314   المادة 
  :  مشتركة   أحكام  -   ج 
     . ملغاة :   315   المادة 
    . ملغاة :   316   المادة 

  التاسع   القسم
  الضـریبة   وعاء

  المكلفین   زاءإ   یتمتعون   الذین   المباشرة   الضرائب   مراقبي   قبل   من   المباشرة   الضرائب   لمفتشي   المسندة   الصالحیات   تمارس   أن   یمكن  - ) 1 :   317   المادة
  . المفتشون   بھا   یتمتع   التي   السلطات   بنفس   بالضرائب 
دارة الضرائب المختلفة إالتي 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 الجماركأوإدارة التسجیل والطابع وإدارة 
  . اختصاصھ   حدود   وفي  العمل  بھا   الجاري   للنصوص   وفقاً    بالمالیة،   المكلف   الوزیر   من   قرار   بموجب   المحددة   الشروط   ضمن

  ھم   الذین   للموظفین   ما   بالضرائب   المكلفین   إزاء   السلطات   من   ولھم   المھني   السر   مجال   في   وخاصة   لتزاماتاإل   لنفس   الموظفون   ھؤالء   ویخضع 
 . مھامھم   یمارسون 
ة المخالفات نا، بمعایمیؤھل أعوان إدارة الضرائب، الذین لھم على األقل رتبة مراقب للقیام، وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھ:  318المادة  

  .بواسطة محاضرفي مجال األسعار وإنعدام إظھار وإنعدام تقدیم فاتورات الشراء وذلك 
  . باألسعار   الخاصة   بالمخالفات   المتعلقة   المحاضر   في   النظر   واألسعار،   بالمنافسة   والمكلفة   میایإقل   المختصة   المصالح   تتولى

  دارةاإل   فإن   الباب،   ھذا   ومن   حق،   بغیر   حصلت   جبائیة   كاقتطاعات   بھا   المرخص   التجاري   الربح   حدود   على   عالوة   كشفھا   یتم   التي   تعتبرالزیادات 
 (2). للضریبة   تلقائیا   تخضعھا   الجبائیة 

في حالة التحقیق المتزامن في الرسوم على رقم االعمال أوالرسوم المماثلة أو الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على  : 319المادة 
أرباح الشركات، تخصم حسب كل حالة، الحقوق البسیطة الناتجة عن التحقیق، من الترفیعات الموقعة على أساس فرض الضرائب، وذلك من 

 .بالضرائب غیر طلب مسبق من المكلف
  :ویجري ھذا الخصم بالكیفیات التالیة 

یخصم المزید في الرسوم على رقم األعمال والرسوم المماثلة، المتعلق بالعملیات المجراة اثناء سنة مالیة معینة، بالنسبة لتأسیس وعاء  - )1
  .المالیة ذاتھاالضریبة على الدخل اإلجمالي أوالضریبة على أرباح الشركات، من نتائج ھذه السنة 

في حالة ما إذا تم في وقت الحق، منح تخفیضات أو ارجاعات من مبلغ الرسوم والضرائب التي كانت محل الخصم المشار الیھ في المقطع  - )2
خالل السنة  من ھذه المادة، تلحق، عند االقتضاء، ھذه التخفیضات أو االرجاعات، ضمن شروط القانون العام، باألرباح أو المداخیل المحققة 1

  .المالیة الجاریة في تاریخ األمر بالصرف
من ھذه المادة، ضمن نفس الشروط، في حالة التحقیقات المنفصلة في الرسوم على رقم األعمال والرسوم  2و 1تطبق أحكام المقطعین  - )3

  .المماثلة أو في الضریبة على الدخل اإلجمالي أو في الضرییة على أرباح الشركات
الخصم المنصوص علیھ فیما یخص الرسوم على رقم األعمال والرسوم المماثلة ال یتم، اال إذا سبق انھاء التحقیق في أسس ھذه الرسوم  غیر أن 

 .قبل التحقیق في أساس الضریبة على الدخل اإلجمالي و على أرباح الشركات
الم یرد فیھ أنھ تخول للمكلف بالضریبة االستعانة بمستشار من اختیاره، یعد باطل كل اقتراح ترفیع یقدم بمناسبة مراقبة جبائیة، م:  320المادة 

  .من أجل مناقشة ھذا االقتراح أو الرد علیھ
  .لكل مكلف بالضریبة أن یستعین أثناء التحقیق في محاسبتھ بمستشار من اختیاره، ویجب أن یشعر بھذا الحق تحت طائلة بطالن االجراءات

  .یام بالمراقبة الجبائیة بفعل المكلف بالضریبة أو الغیر، یتم فورا تقدیر أسس فرض الضریبةإذا تعذر الق:  321المادة 

                       
  .  ) الجبائیة   االجراءات   قانون   إلى   االحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م . ق   من   200   المادة   بموجب   ملغاة :   316   إلى   309 من  المواد  (1)
   .1997  لسنة .  م . ق   من   33   المادة   بموجب   معدلة :   318   المادة  (2)
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بعد إنقضاء اآلجال المحددة في نفس المواد المذكورة،  224و 151و  99عندما یتم إیداع التصریحات المشار إلیھا في المواد :  322المادة 
، على عدم التصریح المنصوص علیھ في المادة % 25ھذه اآلجال، تنزل نسبة الزیادة بقدر  وإنما في غضون الشھرین الموالین لتاریخ إنقضاء

  .، عند خالف ذلك% 20، إذا لم تتعد مدة التأخیر شھرا، وإلى % 10إلى   192
بة الذین یستفیدون من والتصریحات التي تكتتب من طرف المكلفین بالضری"  الشيء"یترتب على اإلیداع المتأخر للتصریحات التي تحمل عبارة 

  :إعفاء جبائي أو الذین یتحصلون على نتائج عاجزة، تطبیق الغرامات اآلتیة
  .دج، عندما تكون مدة التأخر شھرا واحدا 2.500  - 
  .دج، عندما یتجاوز التأخر شھرا واحدا ویقل عن شھرین 5.000 - 
  (1). دج، عندما یتجاوز التأخر شھرین 10.000 - 

  .، في غضون اآلجال المحددة في المواد المذكورة224و 151و 99یجب تقدیم التصریحات المنصوص علیھا في المواد :  323المادة 
تحرر جمیع التصریحات على اإلستمارات التي تعدھا وتوفرھا اإلدارة الجبائیة ویجب أن توقع التصریحات من قبل المكلفین بالضرائب أو من 

  . ا لذلكقبل األشخاص المؤھلین  قانون
ویشعر المكلف بالضریبة باالستالم بواسطة وصل على الشكل النظامي یلحقھ بتصریحھ، بعدما یكتب علیھ لقبھ وإسمھ وعنوانھ الصحیح، ثم 

  .یرسل إلیھ الوصل بعد دمغھ بخاتم اإلدارة
  الباب الثاني

  جداول الضرائب واإلنذارات 
  القسم األول

  وضع الجداول وإجراء التحصیل
ما لم ینص على أحكام خاصة في ھذا القانون، تجبر المبالغ التي تعتمد لتأسیس وعاء الضرائب والرسوم المماثلة إلى  - )1 : 324المادة 

  .دنانیر وإلى العشرة األدنى من الدنانیر، في حالة ما یكون خالف ذلك) 10(الدینار األدنى، إذا لم تصل إلى عشرة 
  .ب الحقوق المستحقة برسم الضرائب المباشرة المحلیةیحدد القانون النسب التي تعتمد لحسا

 تجبر األداءات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى العشرة األقرب من السنتیمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس
واألمر سواء بالنسبة لمبلغ الحقوق . تیماتسن) 10(سنتیمات بمثابة عشرة ) 05(سنتیمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس) 05(

  .الزائدة و الزیادات والتنزیالت والتخفیضات
دنانیر، فإنھ ال یتم تحصیل األداءات ) 10(وعندما یكون المبلغ اإلجمالي لألداءات المتضمنة في مادة من جدول الضرائب الیتجاوز العشرة 

  .المذكورة
علیھا في التشریع، تقدر أداءات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حسب ما تكون علیھ مع مراعاة الحاالت الخاصة المنصوص  - )2

  .الوضعیة في أول ینایر من سنة فرض الضریبة المعنیة وطبقا للتشریع الجاري بھ العمل في ذلك التاریخ
ًرا من أول ینایر من السنة التي تفتتح فیھا السنة ویسري مفعول التعدیالت التي یدرجھا القانون تحت مادة من الجدول، عند االقتضاء، إعتبا

  .المالیة، وھذا ما لم ینص القانون على ما یخالف ذلك
   (2) .ملغاة:  325المادة 
سنوات للقیام ) 4(، یحدد األجل الممنوح لإلدارة بأربع 327مع مراعاة األحكام الخاصة المنصوص عیلھا في المادة  - )1 :326المادة 

الضریبة التي یقتضیھا استدراك ما كان محل سھو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبیق العقوبات بتحصیل جداول 
  .الجبائیة المترتبة عن تأسیس الضرائب المعنیة

ًرا من الیوم األخیر من السنة التي وفیما یخص وعاء الحقوق البسیطة والعقوبات المتناسبة مع ھذه الحقوق، یبدأ أجل التقادم السالف الذكر، إعتبا
  .اختتمت أثناءھا الفترة التي تم فیھا فرض الرسوم على المداخیل

لمخالفة وفیما یخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، یبدأ أجل التقادم، إعتباًرا من الیوم األخیر من السنة التي ارتكبت أثناءھا ا
  .المعنیة

أي حال من األحوال، أن یقل ھذا األجل عن األجل المتاح لإلدارة لقیامھا بتأسیس الحقوق التي كانت محل المخالفة  غیر أنھ، ال یجوز، في
  . المعنیة

، إذا ما قامت اإلدارة، بعد إثباتھا أن المكلف  بالضریبة عمد إلى طرق تدلیسیة، برفع دعوى )2(یمدد أجل التقادم المنصوص علیھ أعاله، بسنتین 
  .ضدهقضائیة 

یمنح نفس األجل لإلدارة لكي تدرج في التحصیل الجداول اإلضافیة الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة المجموعات المحلیة  - )2
  .وبعض المؤسسات، على أن یبتدئ سریان ھذا األجل في ھذه الحالة، إعتباًرا من أول ینایر من السنة التي تفرض الضریبة برسمھا

، یج���وز إس���تدراك ك���ل خط���أ یرتك���ب س���واء ف���ي ن���وع الض���ریبة أو ف���ي 326دون اإلخ���الل باألج���ل المح���دد ف���ي الم���ادة  -)1:  327الم���ادة 
مك��ان فرض��ھا، بالنس��بة ألي ك��ان م��ن الض��رائب والرس��وم المؤسس��ة ع��ن طری��ق الج��داول، وذل��ك إل��ى غای��ة إنتھ��اء الس��نة الثانی��ة الت��ي تل��ي 

  .من الضریبة األولىالسنة التي یصدر فیھا القرار القاضي باإلعفاء 
  
كل إغفال أو نقص في الضریبة یتم إكتشافھ إما بدعوى أمام المحاكم الجزائیة، أو على إثر افتتاح تركة المكلف بالضریبة أو تركة زوجھ،  - )2

لذي أنھى الدعوى أو التي تم ، یمكن تداركھ إلى غایة إنقضاء السنة الثانیة التي تلي سنة القرار ا326ودون اإلخالل باآلجال المحددة في المادة 
    (3).فیھا التصریح بالتركة

                       
  .2001م لسنة . من ق 13و . 1996لسنة . م.من ق 29معدلة بموجب المادتین : 322المادة  (1)
   )تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة :  325المادة  (2)

  .2002لسنة . م.من ق 200معدلة بموجب المادة :    327المادة  (3)
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ة تشكل الضرائب التي یتم تأسیسھا بعد وفاة المكلف بالضریبة، بمقتضى ھذه المادة وكذا جمیع الضرائب األخرى المستحقة على الورثة من تبع
  .الوفاةالوارث دینا یخصم من أصول التركة بالنسبة لتحصیل حقوق التحویل الناتج عن 

  .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
  المنازعات الضریبیة

  : الشكایات - )أ
  .ملغاة:  329المادة 
  .ملغاة:  330المادة 
  .ملغاة:  331المادة 
  .ملغاة:  332المادة 
  .ملغاة:  333المادة 
  .ملغاة:  334المادة 

  اإلجراءات أمام لجان الطعن - ب
  .ملغاة:  335المادة 
  .ملغاة:  336المادة 

  اإلجراءات أمام الغرفة اإلداریة التابعة للمجلس القضائي - ج
  .ملغاة:  337المادة 
  .ملغاة:  338المادة 
  .ملغاة:  339المادة 
   .ملغاة:  340المادة 
  .ملغاة:  341المادة 
   .ملغاة:  342المادة 
  .ملغاة:  343المادة 

  طرق الطعن في قرارات الغرف اإلداریة التابعة للمجالس القضائیة -د
   .ملغاة:  344المادة 

  القسم الثاني
  الطعن الوالئي

  المكلفین بالضریبةطلبات  - أ
  .ملغاة:  345المادة 

  طلبات قابضي الضرائب - ب
   .ملغاة:  346المادة 

  القسم الثالث 
  القرارات التي تتخذھا اإلدارة حكما

  .ملغاة:  347المادة 
  القسم الرابع

  التخفیضات والمقاصات
   .ملغاة:  348المادة 
   .ملغاة:  349المادة 
   .ملغاة:  350المادة 
   .ملغاة:  351المادة 
  .ملغاة:  352المادة 

  
  القسم الخامس

  قمع أفعال الغش المرتكبة
  بمناسبة طلبات التخفیض

  .ملغاة:  353المادة 

                       
(*)

  ).تنقل ھذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبائیة(  2002لسنة . م. من ق 200ملغااة بموجب المادة : 353إلى  328المواد من  
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  الجزء الخامس
  تحصیل الضرائب والرسوم
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  البـاب األول
 وأداؤھاوجوب تحصیل الضرائب 

 القسم األول
 الضرائب والرسوم الصادرة عن طریق الجداول الضریبیة

تفرض الضرائب المباشرة والعوائد والرسوم المماثلة المذكورة في ھذا القانون، في الیوم األول من الشھر الثالث الموالي للشھر :  354المادة ا
 . الذي یدرج فیھ الجدول للتحصیل

  .جمیع الحاالت حیث یتحدد وجوب تحصیل الضریبة، بموجب أحكام خاصةال تطبق ھذه األحكام في 
  .أشھر بعد اآلخر) 06(وفضال عن ذلك، عندما تطبق جداول أولیة للضریبة الواحدة على سنتین متتالیتین، ال یجوز إصدار الواحد منھا قبل ستة 

ضة البلدیة وعن البیع الطوعي أو اإلضطراري، وجوب التحصیل ینتج عن الرحیل من النطاق اإلقلیمي لقباضة الضرائب المختلفة أو القبا
 .الفوري لمجموع الضریبة، بمجرد إدراج الجدول في التحصیل، إال إذا قام المكلف بتعریف مسند لموطنھ الجدید

بعد ) 30(من الیوم الثالثین  غیر أن اإلصدار التكمیلي أو اإلضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة یصبح واجب التحصیل، إعتبارا
غیر أن اإلصدارات التكمیلیة واإلضافیة الناتجة عن التصریحات الناقصة أو عن عدمھا، تكون واجبة التحصیل بعد . تاریخ إدراجھ في التحصیل

 .یوما من تاریخ التبلیغ) 15(خمسة عشر 
مھنة غیر تجاریة، أو وفاة المستغل أو المكلف بالضریبة، یصبح كل من وفي حالة التنازل أو توقف المؤسسة أو االستغالل أو الكف عن ممارسة 

الضریبة على الدخل اإلجمالي و الضریبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المھني، المؤسسین ضمن الشروط المنصوص علیھا في 
 .واجب التحصیل على الفور وبالتمام -2 229و 195و 132المواد 

، وكذا الغرامات الجبائیة المسلطة على مخالفة 74إلى  60و 54و  33لفوري والكلي للحقوق المشار إلیھا في المواد كما یجب التحصیل ا
  (1) .التنظیم المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  القسم الثاني
  نظام التسبیقات على الحساب

 500.1(الذین قیدوا في جدول السنة السابقة بمبلغ یفوق ألف وخمسمائة دینار فیما یخص المكلفین بالضریبة غیر األجراء  - )1 :355المادة 
 20مایو إلى  20مارس، ومن  20فبرایر إلى  20، من )02(، بدفع تسبیقین 354، یتم أداء الضریبة على الدخل، إستثناء ألحكام المادة )دج

  .خیل المعتمدة كأساس لحساب الضریبة المذكورة أعالهیونیو من السنة التي تلي السنة التي حققت فیھا األرباح أو المدا
ء على األشخاص الطبیعیین و الملحقین بھم الحدیثي العھد بالنشاط و الذین لم یتم إدراجھم في الجداول، أن یقوموا  من تلقاء أنفسھم بأدا یجب

سنة الضریبیة األخیرة، لو فرضت علیھم الضریبة على التسبیقات الوقتیة، على أساس الحصص التي كان من المفروض أن تطلب منھم أثناء ال
  .األرباح أو المداخیل المماثلة لتلك المحققة خالل سنتھم األولى من النشاط

، من الحصص الضریبیة المفروضة على المكلف بالضریبة عن طریق الجداول المتعلقة بالسنة األخیرة التي  30یساوي مبلغ كل تسبیقة  
 .برسمھا وجبت علیھ الضریبة

بھ  ویقومون بأنفسھم بدفع المبلغ المتعلق المكلفین بالضریبة طرف من الضریبة من الرصید المتبقى تصفیة تتم أدناه، 3 الفقرة ألحكام خالفاو 
تسلیم من الشھرالذي یلي یوم  20التي سبق دفعھا بواسطة جدول إشعار بالدفع في أجل أقصاه  األقساط بعدخصم مسبق أیضا دون إخطار

  (2) .القانون من ھذا18التصریح المنصوص علیھ في المادة 
 

   .إذا لم یحصل أداء طوعي، یتم تحصیل التسبیقات الواجب تحصیلھا، ویواصل ذلك ضمن نفس الشروط المحددة في ھذا القانون 2) 
یونیو الموافق، تطبق زیادة بنسبة  20مارس و  20و في حالة ما إذا لم یتم األداء الكلي ألحد التسبیقات المشار إلیھا، في أقصى أجل بحلول 

10 على المبالغ غیر المؤّداة، وعند االقتضاء، تقتطع تلقائیًا، عالوة على األداءات المتأخرة عن موعدھا  ،  
ة كما ھو ناتج عن التصفیة التي تتم على ید مصلحة الضرائب المباشرة، عن طریق الجداول ضمن الشروط یحصل المتبقى من الضریب - 3

  .أعاله 354المحددة في المادة 
أعاله، یجب التحصیل الكلّي للضریبة و الزیادة المتبقى أداؤھا بمجرد إدراج الجداول في  354غیر أنّھ، استثناء من القواعد المحددة في المادة 

  (3) .یونیو الموافق 20مارس و  20تحصیل، إذا لم یتم أداء تسبیقة كلیا أو جزئیّا، في أقصى أجل بحلول  ال
یجوز للمكلف بالضریبة الذي یعتبر أّن مبلغ التسبیقات التي سبق أداؤھا برسم سنة مالیة یساوي أو یفوق الحصص الضریبیة التي ستكون في  - 4

من القیام بأداء تسبیقات جدیدة مقررة لتلك السنة، وذلك بتسلیم تصریح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب المختلفة، النھایة على ذمتھ، أن یعفي نفسھ 
  .یوًما قبل موعد وجوب تحصیل األداء الالّحق ) 15(المكلف بتحصیل الضرائب المباشرة في مكان فرض الضریبة خمسة عشرة 

صریح الموجھ إلى قابض الضرائب المختلفة غیر صحیح، تطبّق على المكلّف بالضریبة و إذا ثبت بعد إدراج الجداول في التحصیل، أن الت
  .من ھذه المادة 2العقوبات المنصوص علیھا في المقطع 

   .  تعّدل عند الحاجة، تواریخ وجوب التحصیل و فترات أداء التسبیقات على الحساب، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة - 5

یتم تحصیل الضریبة على أرباح الشركات المطبّقة على شركات األسھم و ما یماثلھا، و كذا شركات األشخاص التي اختارت  - )1: 356المادة 
النظام الجبائي الخاص  بشركات رؤوس األموال، وفقًا للشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة، ما عدا االقتطاعات من المصدر المنصوص 

  .156و 155و  154علیھا في المواد 

                       
  .2003لسنة . م.من ق 30، 1996لسنة . م.من ق 31معدلة بموجب المادتین : 354المادة   (1)
  .2018م لسنة .من ق 13و   2011م لسنة .من ق 18و  2010ت لسنة  .م.من ق 10و  1995لسنة . م.من ق 23معدلة بموجب المواد:  355لمادة ا (2)

  2017لسنة . م.من ق 16و 2011لسنة . م.من ق 18و 2010ت لسنة .م.من ق 10و  1995 لسنة. م.من ق 23معدلة بموجب المواد :  355لمادة ا (3)
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مایو  20مارس، و من  20فبرایر إلى  20، یترتب عن الضریبة على أرباح الشركات أداء ثالثة تسبیقات من354إستثناًء ألحكام المادة  - )2
نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي حققت فیھا األرباح المعتمدة كأساس لحساب الضریبة المذكورة  20أكتوبر إلى  20یونیو، ومن  20إلى 

       (1).أعاله
یتم حساب األقساط الوقتیة و دفعھا إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات دون 

 . إخطار مسبق
مكلف بالضریبة مؤسستھ بعد إستحقاق التسبیقة األولى لسنة مالیة معینة، یجب علیھ دفع التسبیقات الالحقة إلى صندوق قابض عندما یغیر ال- )3

  .الضرائب المختلفة المؤھل لتحصیل التسبیقة األولى
اریخ استحقاقھا، أو بالربح المحقق في من الضریبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر السنة المالیة المختتمة عند ت % 30یساوي مبلغ كل تسبیقة 

 .الفترة األخیرة لفرض الضریبة إذا لم یحصل ختم ألي سنة مالیة
) 12(غیر أنھ، إذا تعلق األمر بفترة تقل عن سنة أو تفوقھا، تحسب التسبیقات على أساس األرباح المقدرة بالتناسب مع فترة مدتھا إثنا عشر 

 .شھرا
أعاله، تحسب التسبیقة التي یكون استحقاقھا بین تاریخ ختم سنة مالیة أو نھایة فترة فرض الضریبة ونھایة أجل التصریح إستثناء من الفقرة الثانیة 

ویسوى مبلغ . ، على أساس األرباح المتعلقة بالسنة المالیة أو بفترة فرض الضریبة السابقة التي انقضى أجل التصریح بھا151المحدد في المادة 
 .ى أساس نتائج آخر سنة مالیة أو آخر فترة فرض الضریبة عند دفع أقرب تسبیقة الحقةھذه التسبیقة عل

 .ویجبر مبلغ التسبیقات إلى الدینار األدنى
 %5من الضریبة المحسوبة على الحاصل المقدر بنسبة  %30فیما یخص المؤسسات المذكورة آنفا، الحدیثة اإلنشاء، تساوي كل تسبیقة  - )4

  .اإلجتماعي المسخررأسمال المن 
ز عندما یفترض أن السنة المالیة المختتمة األخیرة غیر خاضعة للضریبة في حین أن السنة المالیة السابقة لھا قد خضعت لفرض الضریبة، یجو -)5

  .نة المالیة ما قبل األخیرةللمكلف بالضریبة أن یطلب من قابض الضرائب المختلفة إعفاءه من آداء التسبیقة األولى المحسوبة على أساس نتائج الس
تمي إلیھا وإذا لم یطلب اإلستفادة من ھذا اإلجراء، یمكنھ فیما بعد أن یتحصل على تسدید التسبیقة األولى إذا لم ینتج عن السنة المالیة التي ین

 .حساب التسبیقات الموالیة، أي فرض للضریبة
تسبیقات التي تم أداؤھا بعنوان سنة مالیة یساوي أو یفوق الضریبة التي ستكون في فضال عن ذلك ، یمكن للمكلف بالضریبة الذي یعتبر مبلغ ال

ب النھایة على عاتقھ بالنسبة لھذه السنة المالیة، أن یعفي نفسھ من القیام بأداء تسبیقات جدیدة بتسلیم تصریح مؤرخ وموقع لقابض الضرائ
 .سبیقة الالحقةیوما قبل تاریخ وجوب أداء الت) 15(المختلفة، خمسة عشرة 

، على المبالغ التي لم یتم دفعھا في األجال 355، المذكورة في المادة %10وإذ ثبت، فیما بعد، أن ھذا التصریح غیر صحیح، تطبق زیادة 
 .المحددة

ین یقومون بأنفسھم بدفعھ تتم تصفیة الرصید المتبقي من الضریبة من طرف ھؤالء المكلفین بالضریبة، و یجبر المبلغ إلى الدینار األدنى، الذ) 6
من الشھر الذي یلي ایداع التصریح  20دون إنذار مسبق أیضا، بعد خصم األقساط المدفوعة بواسطة جدول إشعار بالدفع في أجل أقصاه الیوم 

  (2) .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 151المنصوص علیھ في المادة 
 خصمھ یمكن الدفع في الفرق فائض عن ینتج المالیة، للسنة المستحقة الشركات أرباح على الضریبة مبلغ المدفوعة التسبیقات تجاوزت إذا
  .بالتسبیقات الخاصة المقبلة األقساط من

، یمدد كذلك أجل تسویة  2- 151عندما تستفید المؤسسة من تمدید أجل إیداع التصریح السنوي المذكور أعاله والمنصوص علیھ في المادة 
  .ى التصفیةمتبق
في حالة غیاب الدفع الطوعي، یتم ضمان تحصیل التسبیقات المستحقة ومتابعتھا حسب الشروط المحددة في قانون الضرائب المباشرة و ) 7

 .الرسوم المماثلة
مح����ل ج����دول للتس����ویة یب����ین المبل����غ اإلجم����الي  151یك����ون ف����رض الض����ریبة الن����اتج ع����ن التص����ریح المنص����وص علی����ھ ف����ي الم����ادة  -)8

للض���ریبة الم���تملص منھ���ا بم���ا فی���ھ الغرام���ات المحتمل���ة لع���دم دف���ع ك���ل أو ج���زء م���ن القس���ط، وتق���دیم م���ؤخر أو ع���دم كفای���ة التص���ریح  وك���ذا 
  (3).المفروضة على عدم دفع المبالغ المستحقة% 10الزیادة  بنسبة 

  القسم الثاني مكرر
 نظام االقساط المطبق على المؤسسات االجنبیة

ضع المؤسسات األجنبیة التي تقوم مؤقتا في الجزائر، في إطار الصفقات، بنشاط یخضع للضریبة وفقا للنظام العام تخ :مكرر 356المادة 
بمقتضى التشریع الجبائي الجزائري أو بموجب األحكام اإلتفاقیة، إلى دفع قسط من الضریبة على أرباح الشركات أو قسط من الضریبة على 

 .من المبلغ اإلجمالي للصفقة % 0,5در بـالدخل اإلجمالي، حسب الحالة، یق
مالیة یعفي تسدید ھذا القسط المؤسسة من دفع األقساط المؤقتة في النظام العام ویمنح الحق في قرض جبائي مقتطع من اإلخضاع النھائي للسنة ال

  .المعتبرة أو إذا تعذر ذلك السنوات المالیة الموالیة أو التسدید من قبل الخزینة العمومیة
یوما األولى من كل شھر لدى مصلحة الضرائب المختصة في مجال التحصیل، بعنوان التسدیدات المدفوعة ) 20(دفع القسط خالل العشرین ی

  (4) .خالل الشھر السابق
  
  

                       
و  2011 م لسنة.من ق 18و  2009م لسنة .من ق 20ومتممة بموجب المادة  2003لسنة . م.من ق 31و 2002لسنة . م.من ق 14و 2000لسنة . م.من ق 17و 1999لسنة . م.من ق 24معدلة بموجب المواد : 356المادة  (1)

 .2018م لسنة .من ق 14و  2016لسنة . م.من ق 6و 2013لسنة  . م.من ق 4
   . 2018م لسنة .من ق 14و 2016لسنة . م.من ق 6و 2013لسنة  . م.من ق 4و  2009لسنة . م.من ق 20معدلة بموجب المواد :  6- 356المادة   (2)
   . 2009 لسنة. م.من ق 20معدلة بموجب المادة :  8- 356المادة  (3)
   .2003لسنة . م.من ق 33محدثة بموجب المادة : مكرر 356المادة  (4)
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   (1) 3القسم  الثاني مكرر
  مؤسسات العروضنظام األقساط المؤقتة المطبق على 

مكرر، تخضع المؤسسات التي تنظم عروضا بصفة منتظمة أو  356و  4- 356بغض النظر عن أحكام المادتین  : 1مكرر 356المادة 
سط متناوبة للتسدید لدى قباضة الضرائب التي یتبع لھا مكان تنظیم العرض في إطار أول ممارسة لنشاطھا وفي أجل یوم بعد إنتھاء العرض  لقـ

و یخصم ھذا القسط من الضریبة على أرباح الشركات أو الضریبة على الدخل اإلجمالي . لمحققةمن مبلغ اإلیرادات ا%  20مؤونة یساوي 
  .حسب الحالة

  (2)القسم الثالث 
  نظام دفع الرسم على النشاط المھني

 القسم الفرعي األول
 الدفع الشھري أو الفصلي للرسم

أعمالھم الخاضع للضریبة المحقق في السنة المالیة السابقة والذي یسقط إحتماال یجب على المكلفین بالضریبة الذین فاق رقم  - )1: 357المادة 
دج بالنسبة لإلیرادات المھنیة الخام، أن یؤدوا الرسم، حسب  15.000دج، حسب الحالة، أو  50.000دج أو  80.000على السنة مبلغ 

  .221، وباستثناء المكلفین بالضریبة المذكورین في المادة 362 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 359و 358الشروط المحددة في المادتین 
 یلزم المكلفون بالضریبة الذین یباشرون نشاطھم أثناء السنة بنفس  اإللتزامات الواردة أعاله، عندما یفوق رقم أعمالھم الخاضع للضریبة 2)

 .رادات المھنیة الخامدج بالنسبة لإلی 15.000دج، حسب الحالة، أو  50.000دج أو  80.000المحقق 
یحسب مبلغ الدفع على أساس قسط رقم األعمال الخاضع للرسم أو اإلیرادات المھنیة  الخام، شھریا أو فصلیا، حسب دوریة  - )1: 358لمادة ا

  (3).، مع تطبیق النسبة المعمول بھا220إلى  218الدفوعات، ویحدد وفقا للمواد من 
یوما األولى من الشھر الذي ) 20(، یتم الدفع األول خالل العشرین 357من المادة  2المذكورین في المقطع فیما یخص المكلفین بالضریبة ) 2

دج بالنسبة  15.000دج، حسب الحالة، أو  50.000دج أو  80.000یلي الفترة التي فاق خاللھا رقم األعمال الخاضع للضریبة مبلغ 
وتجرى . وع رقم األعمال الخاضع للرسم أو اإلیرادات المھنیة الخام المحققة خالل ھذه الفترةلإلیرادات المھنیة الخام، ویحسب على أساس مجم

 (4) .أدناه  359عملیات الدفع الموالیة حسب الشروط المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة من المادة 
، وذلك خالل العشرین 223دد في المادة یجب أداء الحقوق لصندوق قابض الضرائب لمكان فرض الضریبة، كما ھو مح -1: 359المادة 

 (5) .یوما األولى من الشھر الذي یلي الشھر الذي تحقق خاللھ رقم األعمال أو اإلیرادات المھنیة) 20(
، تتم عملیات الدفع حسب الشروط المحددة في ھذه المادة، حالما یكون 357من المادة  2وفیما یخص المكلفین بالضریبة المذكورین في المقطع 

دج أو یفوق ھذا الحد، حسب الحالة، وتطبق نفس  240.000دج و  50.000دج أو  80.000رقم أعمالھم المسقط على السنة یتراوح بین 
 30.000دج و 15.000لمكلفین بالضریبة المذكورین أعاله، حالما تكون إیراداتھم  المھنیة المسقطة على السنة تتراوح بین القواعد على ا

  . دج أو تفوق ھذا الحد
ین یرخص لوحدات مؤسسات البناء واألشغال العمومیة، ووحدات مؤسسات النقل أیا كان رقم أعمالھا، أن تقوم بالدفوعات المستحقة خالل العشر

  .یوما األولى من الشھر الذي یلي الفصل المدني الذي حصل أو حقق خاللھ رقم األعمال) 20(
  :یرفق كل دفع بجدول إشعار بالدفع یؤرخھ ویوقعھ القائم بالدفع، ویجب أن یتضمن البیانات اآلتیة) 2
  الفترة التي تحقق خاللھا رقم األعمال أو اإلیرادات المھنیة، - 
  سم الشركة، والعنوان وطبیعة النشاط الممارس أو المھنة الممارسة؛ ورقم تعریف المادة الرئیسیة للضریبة المباشرة؛االسم واللقب وا - 
  رقم التعریف الجبائي؛ - 
 طبیعة العملیات؛ - 
  بة؛المبلغ اإلجمالي لرقم األعمال المحقق خالل الشھر أو الفصل أو المبلغ اإلجمالي لإلیرادات المھنیة الخاضعة للضری - 
  مبلغ رقم األعمال المستفید من التخفیض؛ - 
  النسبة المعتمدة لحساب الدفع؛ - 
  .مبلغ الدفع - 
وبیان أسباب عدم حصول الدفع، حسب الشروط » ال شيء«حتى في حالة عدم حصول الدفع، یجب إیداع جدول إشعاري یتضمن عبارة ) 3

  .المنصوص علیھا في المقطع األول من ھذه المادة
، الذین لم یودعوا الجدول اإلشعاري بدفع 357على المكلفین بالضریبة المذكورین في المادة   %10تطبق غرامة نسبتھا :  360المادة 

  .الرسم ولم یدفعوا الحقوق المطابقة في اآلجال المحددة
  .تسویة وضعیتھم في أجل شھر واحدبعد أن ترسل إلیھم اإلدارة إعذارا برسالة موصي علیھا مع وصل إستالم ل % 25ترفع العقوبة إلى نسبة 

  (1). دج 500تطبیق 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 357یطبق الرسم تلقائیا على المكلفین بالضریبة المذكورین في المادة :  361المادة 

 .یوجھ إلیھم اإلعذار المنصوص علیھ في المادة السابقة

                       
 .2008ت لسنة .م.من ق 14محدث بموجب المادة ): 1مكرر 356المادة ( 3القسم الثاني مكرر (1)
   .1996من ق م لسنة  32معدل بموجب المادة ) : 365إلى  357المواد (القسم الثالث  (2)
 .2009م لسنة .من ق 21معدلة بموجب المادة : 1-358المادة  (3)
  .1996من ق م لسنة  27معدلة بموجب المادة :  2-358المادة  (4)
  . 2017لسنة . م.من ق 16و  2009لسنة . م.من ق 21و 2002من ق م لسنة  4معدلة بموجب المواد :  359المادة  (5)

  
  . 1990من ق م لسنة  24معدلة بموجب المادة : 360المادة  (1)
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والمشار  %25، العقوبة المقدرة نسبتھا یترتب عن فرض الضریبة تلقائیا إصدار سجل واجب األداء فورا یتضمن، زیادة على الحقوق الرئیسیة
 (1) .360إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة 

  القسم الفرعي الثاني
  التسبیقات على الحساب

، الذین یمارسون منذ سنة على األقل نشاطا تخضع أرباحھ 357یجوز الترخیص للمكلفین بالضریبة المذكورین في المادة :  362المادة 
للضریبة على الدخل اإلجمالي في صنف األرباح المھنیة أو الضریبة على أرباح الشركات، وذلك بأن یؤدوا الرسم بطلب منھم وفقا لنظام 

  (2) .التسبیقات على الحساب

ھ یجب أن یقدم الطلب الموجھ إلى مفتش الضرائب لمكان فرض الضریبة، قبل أول فبرایر من السنة المعنیة أو قبل نھایة الشھر الذي تفتتح فی
 .السنة المالیة، عندما تكون ھذه األخیرة غیر متطابقة مع السنة المدنیة

نازل أو توقف، وإذا لم یبادر بنقض ھذا اإلختیار صراحة، في ظرف اآلجال یصح ھذا اإلختیار، بالنسبة لمجمل السنة المالیة، إال إذا حصل ت
 .المذكورة في الفقرة السابقة، فیجدد بالتمدید الضمني

فیما یخص المكلفین بالضریبة الذین أختاروا نظام التسبیقات على الحساب، یكون كل مدفوع من المدفوعات الشھریة أو  -1: 363المادة 
مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط الخاضع ) 1/4(، مساویا حسب الحالة، الجزء من إثني عشر أو ربع 358لیھا في المادة الفصلیة المنصوص ع

 .224للضریبة في السنة المالیة األخیرة التي انقضى فیھا إیداع التصریح المنصوص علیھ في المادة 

، تحسب التسبیقات على أساس النشاط الخاضع للضریبة المسقط على فترة إثني غیر أنھ، إذا تعلق األمر بسنة مالیة تقل مدتھا عن سنة أو تفوقھا
 .شھرا ویجبر مبلغ كل تسبیقة إلى الدینار األدنى) 12(عشر 

 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 من ھذه

لشھر أو غیر أنھ، فیما یخص الفترة التي تمتد من الیوم األول من السنة المالیة التي تمت بخصوصھا المبادرة باختیار أول في الیوم األخیر من ا
لفقرة أعاله، یحدد المكلف بالضریبة بنفسھ مبلغ التسبیقات التي یدفعھا حسب رقم األعمال الخاضع الفصل السابق لتاریخ التبلیغ المذكور في ا

 .للضریبة المحقق خالل السنة المالیة األخیرة التي فرضت علیھا الضریبة

إختیار نظام «: یحمل عبارة  2- 359، بالجدول اإلشعاري المنصوص علیھ في المادة 1- 359یرفق كل دفع یتم ضمن شروط المادة ) 3
 .»التسبیقات على الحساب

وكذا القسط  وتشمل البیانات المتعلقة بالحساب، إما بیان الفترة المرجعیة التي كانت أساسا لحساب التسبیقات والمبلغ اإلجمالي للرسم المتعلق بھا،
 .لصادر عن المفتش، وإما بیان التاریخ والعناصر الواردة في التبلیغ ا1الواجب تحصیلھ المحدد في المقطع 

یجوز للمكلف الذي یعتبر أن مبلغ التسبیقات التي سبق أداؤھا بعنوان سنة مالیة یساوي أو یفوق المبلغ اإلجمالي للرسم الذي سیكون في ) 4
لقابض المختصین النھایة على ذمتھ عن ھذه السنة، أن یعفي نفسھ من القیام بأداء تسبیقات جدیدة وذلك بتسلیم تصریح مؤرخ وموقع للمفتش وا

 .قبل موعد وجوب تحصیل األداء الالحق

مادتین وإذا ثبت فیما بعد، أن مبلغ ھذا التصریح یقل عن مبلغ التسبیقات المستحقة فعال بقدر یفوق العشر، تطبق العقوبات المنصوص علیھا في ال
 .، حسب نفس الشروط على المبالغ التي لم یتم دفعھا في المواعید المحددة361و 360

و  360في المواعید، تطبق العقوبات الواردة في المادتین  2و  1إذا لم یتم الدفع الكلي إلحدى التسبیقات المنصوص علیھا في المقطعین ) 5
 .، على المبالغ غیر المسددة361
إنذار  سابق دون من وذلك المسددة، خصم التسبیقات بعد لھ، المطابقة الحقوق وتدفع الرسم، بالضریبة المكلف یصفي ) - 1: 364المادة 

  (3) .من شھر فبرایر 20أجل أقصاه الیوم  و في

یوم الموالیة ألجل اكتتاب التصریح المنصوص علیھ في المادة ) 20(بالنسبة لنشاطات النقل والبنوك والتامینات، یصفى الرسم في أجل عشرین 
151 . 

 .229من المادة  2المتاح إلجراء ھذه التصفیة ھو األجل المحدد في المقطع غیر أنھ، في حالة التنازل أو توقف المؤسسة، یكون األجل 

الذي یتضمن بیانا جلیا لمبلغ التسبیقات الشھریة أو الفصلیة،  2- 359یرفق دفع باقي التصفیة بالجدول اإلشعاري المنصوص علیھ في المادة 
 .المدفوعة بعنوان السنة أو السنة المالیة

على المبالغ التي لم یتم  361و  360لي لھذا الرصید الباقي في األجل المذكور أعاله، تطبق العقوبات الواردة في المادتین وإذا لم یتم الدفع الك
 .دفعھا

 .إرجاعھ وإذا 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

  (4) .ملغاة : مكرر 364المادة 

  القسم الفرعي الثالث

                       
  .1990من ق م لسنة  25معدلة بموجب المادة : 361المادة  (1)
  .2017لسنة .م.من ق 16معدلة بموجب المادة : 362المادة  (2)
  . 2018م لسنة .من ق 15و  2002لسنة . م.من ق 13 تینمعدلة بموجب الماد:  364المادة  (3)
 . 1996لسنة . م. من ق 32وملغاة بموجب المادة  1995لسنة . م.من ق 25محدثة بموجب المادة : مكرر  364المادة  (4)
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  نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة

ریبة الجزافیة الوحیدة لدى قابض الضرائب بغض النظر عن كل األحكام المخالفة یسدد المكلفون بالضریبة الخاضعون لنظام الض: 365المادة 
  :الذي یتبع لھ مكان ممارسة أنشطتھم الخاضعة للضریبة ضمن الشروط اآلتیة

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  2مكرر  282و  1مكرر 282تعد الضریبة الجزافیة الوحیدة حسب األحكام الواردة في المادتین  - 
  .المماثلة

فیة عند إیداع التصریح المنصوص علیھ في المادة االولى من قانون اإلجراءات الجبائیة، یقوم المكلفون بالضریبة بدفع إجمالي للضریبة الجزا
                                                                                                                             .                                                                              الوحیدة الموافقة لرقم األعمال التقدیري المصرح بھ

یجب علیھم ، عند إیداع , وفي ھذه الحالة. یمكن للمكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، اللجوء للدفع الجزئي للضریبة
 15إلى  1ن الباقیة فیتم تسدیدھا على دفعتین متساویتین، م % 50من مبلغ الضریبة الجزافیة الوحیدة، أما  % 50التصریح التقدیري، تسدید 

  .دیسمبر 15إلى  1سبتمبر ومن 

    (1) .عندما ینقضي أجل الدفع في یوم عطلة قانونیة یؤجل الدفع ألول یوم عمل یلیھ

 10.000ال یمكن أن یقل مبلغ الضریبة المستحقة على األشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة الجزافیة الوحیدة عن  :مكرر 365المادة 
 (2) .دج

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، یخصص مجموع ناتج الحد األدنى من الضریبة  2مكرر 282بغض النظر عن أحكام المادة 
  . الوحیدة المفروضة لفائدة البلدیة

  (3).ملغاة : 366المادة 

  .ملغاة:  367المادة 

 .ملغاة:  368المادة 

  .ملغاة:  369المادة 
  القسم الرابع

  لضریبةأداء ا

تؤدى الضرائب والرسوم المذكورة في ھذا القانون، نقدا، لدى صندوق القابض القائم على جدول الضرائب أو حسب طرق الدفع :  370المادة 
  (4) .األخرى بما فیھا اإلقتطاع البنكي أو التحویل والدفع اآللي

قانوني ذي أرومة، وفضالً عن ذلك، یجب على القابضین، أن ینتج عن كل دفع ضریبي تسلیم وصل مقطوع من سجل  - )1:  371المادة 
  .یقیدوا األداءات في جداولھم توالیًا مع حصولھا

 .یسلم مجانا تصریح بالدفع للمكلف بالضریبة، من قبل القابض، إثباتا للدلیل على أدائھ لضرائبھ - )2

  القسم الخامس
 الدفع في كل ثالثة أشھر للضرائب والرسوم المدفوعة

 ا أو عن طریق اإلقتطاع من المصدرفور
  (5) .ملغاة  :مكرر 371المادة 

  القسم السادس
 أحكام خاصة

بغض النظر عن األحكام المخالفة، تترتب على إیجار القاعات أو المساحات الحیاء الحفالت أو لتنظیم اللقاءات :  2مكرر  371المادة 
والملتقیات والتجمعات، ماعدا تلك الواقعة في المؤسسات ذات الطابع السیاحي أو في الفنادق، دفع تسبیق لحساب مبلغ الضریبة على الدخل 

  .اح الشركات، حسب الحالةاالجمالي أو للضریبة على أرب
یدفع ھذا التسبیق لدى قباضة الضرائب . ٪ على المبلغ االجمالي من االیرادات المحققة خالل الشھر10یتم حساب ھذا التسبیق بتطبیق معدل 

  .اداتیوما االولى من الشھر الذي یلي الشھر الذي تم فیھ تحقیق اإلیر) 20(لمكان تواجد القاعة أو المساحة خالل العشرین 
   (6).وتخضع أیضا لدفع التسبیق المذكور في الفقرات السابقة عملیات تنظیم االعیاد السوقیة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، یجب على  359و 358و 129بغض النظر عن أحكام المواد : 3مكرر  371المادة 
لغ الحقوق المدفوعة من قبلھم خالل السنة المنصرمة مائة و خمسین ألف دینار المكلفین بالضریبة التابعین لمراكز الضرائب الذین یقل مب

) 10(إكتتاب تصریحاتھم بالنسبة للسنة الموالیة و القیام بتسدید، كل ثالثة أشھر، الحقوق والرسوم المستحقة خالل العشرة ) دج 150.000(
 (7).أیام األولى من الشھر الموالي للفصل

  

                       
 .2017لسنة . م.من ق 14و 2015لسنة  . ت.م.من ق 24و  2015لسنة  . م.من ق 15و  2007لسنة . م.من ق 20معدلة بموجب المواد :365المادة  (1)
  .2015لسنة . م.من ق 16و معدلة بموجب المادة  2007لسنة . م.من ق 21بموجب المادة  محدثة:مكرر 365المادة  (2)
  .1996من ق م لسنة  32ملغاة بموجب المادة : 369إلى  366المواد من  (3)
  .2016لسنة . م.من ق 7و 2008لسنة . ت.م.من ق 15معدلة بموجب المادتین :  370المادة  (4)

  .2017م لسنة  .من ق 17وملغاة بموجب المادة  2009م لسنة  .من ق 22و  2007م لسنة  .من ق  24ومعدلة بموجب المادتین  1995لسنة . م.من ق 30موجب المادة  محدثة ب: مكرر 371المادة  (5)
  2002م لسنة.من ق 15محدثة بموجب المادة :  2مكرر 371المادة  (6)
  .2007م لسنة .من ق 25و معدلة بموجب المادة  2003لسنة  من ق م 32محدثة بموجب المادة : 3مكرر  371المادة  (7)
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 الباب الثاني
  إلتزامات الغیر وإمتیازات الخزینة

  في مجال الضرائب المباشرة

ینفذ الجدول المدرج قانونًا في التحصیل وجوبًا  في حق المكلف المقید فیھ، وكذلك  في حق ممثلیھ أو من شاركھ في المصلحة، :  372المادة 
  (1). ل تجاریةوفي حق كل شخص مستفید من وكالة أو إنابة تسمح لھ بممارسة عمل أو عدة أعما

یجوز تحمیل المتنازل لھ عن محل تجاري خاضع للضریبة، المسؤلیة بالتضامن مع المتنازل أو مع ذوي حقوقھ، على الحصص  : 373المادة 
واألمر سواء بالنسبة لوارث . ، والمؤسسة ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادتین المذكورتین229و 132المشار إلیھا في المادتین 

  .238و 132ف بالضریبة یمارس مھنة غیر تجاریة، ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادتین مكل
یتحمل مالك المحل التجاري، المسؤولیة بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب المباشرة المترتبة على استغالل ھذا المحل :  374المادة 

  .التجاري
اري، عندما یتبین أنھ لم یحصل تواطؤ مصلحي بینھ وبین مستغل المحل التجاري أو عندما یقدم ھذا غیر أنھ، ال تقحم مسؤولیة مالك المحل التج

  .المالك لإلدارة الجبائیة جمیع المعلومات المفیدة الصالحة للبحث عن المستغل المتبوع ومالحقتھ
لھا امتیاز من أمالك الدولة، بالتضامن مع المستغلین أو تتحمل المسؤولیة المؤسسات واألجھزة العمومیة وغیرھا من الھیئات العمومیة المسند 

أو الشاغلین للمحالت أو المساحات الواقعة في ملك الدولة المسند لھا، عن الضرائب المباشرة المترتبة على اإلستغالل الصناعي أو التجاري 
  .المھني لھذه المحالت أو المساحات

ذات اإلستعمال أو الطابع السیاحي بصفة التسییر الحر، یتعین على البلدیات صاحبة اإلمتیاز، أن بمناسبة تأجیر ما أسند لھا من محالت تجاریة 
ار تدرج في دفتر الشروط المؤسس بموجب التنظیم الجاري بھ العمل شرطًا یلزم المستأجرین القائمین على التسییر بدفع ودیعة ضمان تساوي إیج

  .لتي یمكن أن تترتب على النشاط الممارس في المحالت المسندة للتسییر الحرثالثة أشھرضمانًا لدفع الضرائب والرسوم ا
، على جمیع الضرائب والحقوق والرسوم والحواصل بجمیع أنواعھا، المستحقة عن النشاط 374و 373تطبق أحكام المادتین :  375لمادة ا

  .فةالممارس في المحل التجاري المعني والمحصلة من قبل قابض الضرائب المختل
یتحمل المسؤولیة بالتضامن، كال الزوجین إن تعاشرا في البیت الواحد وكذا أوالدھما القصر على أساس األموال والمداخیل  - )1 : 376المادة 

  .التي تؤول لھ بعد الزواج عن الضرائب المؤسسة باسم الضریبة على الدخل
ب األسرة، على أساس مداخیلھ الشخصیة ومداخیل أوالده الذین یسكنون معھ یتابع تحصیل الضریبة على الدخل اإلجمالي المؤسسة باسم ر - )2

، لكي یعتبرون في كفالتھ، بصفة صحیحة لدى كل واحد من أوالده، ولكن في حدود النسبة المطبقة 1- 6ویستوفون الشروط المطلوبة في المادة 
 .ألسرةلنسبة مداخیل كل منھم من مجموع المداخیل الخاضعة للضریبة باسم رب ا

من أجل تحصیل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باسم أحد الزوجین، یجوز ممارسة المتابعات بما فیھا أعمال الحجز :  377المادة 
ذلك ألنھ یفترض أن ھذه األموال تم تملكھا بأموال . والبیع على األموال المكتسبة عن طریق الشراء من قبل الزوج اآلخر منذ حصول الزواج

 .المدینة بالضریبة إال إذا بادر الزوج المقحم بما یثبت العكس الزوج أو أموال الزوجة
 تطبق أحكام الفقرة السابقة، إن استوجب األمر ذلك، على األمالك المكتسبة بالشراء من قبل األوالد القصر للزوجین، ضمن الشروط المنصوص

 .علیھا في الفقرة أعاله
النوع إذا حقق الزوج أو األوالد المعنیون مداخیل شخصیة خاضعة للضریبة، یتم عادة  ال تمارس المتابعات، بالخصوص، على األمالك من ھذا
 .التصریح بھا وغیر مختلة التناسب مع قیمة ھذه األمالك

 .398و 397وفي حالة صدور شكایة تتعلق بالمتابعات الممارسة، تطبق أحكام المادتین 
لدخل اإلجمالي وبالرسم على النشاط المھني والمقیدة في الجداول الضریبیة على ذمة ال مانع للحصص المتعلقة بالضریبة على ا: 378المادة 

 .في أن تشكل دیونًا على ذمة الشركة 233و 7الشركاء باإلسم الجماعي طبقا ألحكام المادتین 
 (2) .ملغاة :379لمادة ا

ثلة قبل كل شيء طیلة كل المدة القانونیة للتحصیل، التي تحسب، یمارس امتیاز الخزینة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المما: 380المادة 
ویمارس . في جمیع األحوال، إعتباًرا من إدراج الجدول في التحصیل، وذلك على المنقوالت واألثاث التي یملكھا المدینون بالضریبة أینما وجدت

غالل مؤسسة تجاریة حتى لو اعتبر ھذا العتاد عقاًرا، تطبیقًا ألحكام ھذا اإلمتیاز عندما ال توجد رھون اتفاقیة على جمیع العتاد المسخر الست
 .من القانون المدني 683المادة 

یمارس االمتیاز الذي خصت بھ الخزینة العمومیة بمقتضى القوانین والتنظیمات الجاري بھا العمل، بغض النظر عن جمیع :  381لمادة ا
لة والعقاریة التي كانت محل حجز من قبل اإلدارات الجبائیة المكلفة بالتحصیل وخاصة من قبل إدارة األحكام المخالفة، على جمیع األمالك المنقو

 .الضرائب المختلفة
نة أو الیجوز أن یرخص قابض الضرائب المختلفة المباشر بمتابعة إستعمال أو استغالل األمالك المنقولة أو العقاریة المرتھنة قصد اتخاذھا رھی

 .احبة االمتیاز، إال إذا رفع ھذا المحاسب الحجز عنھا رفعا قانونیًاضمانة للخزینة ص
یتوقف رفع الحجز على دفع أو على معاودة تحمل الدین الجبائي من قبل أصحاب تلك األمالك المقصرین ویجوز لقابض الضرائب المختلفة أن 

 .ا طبقت األحكام الخاصة الواردة في ھذا القانونیبیعوا األملك المحجوزة ویقتطعوا من ثمنھا الضریبة المستحقة، ما عدا إذ
ل یحصل قانونا مكوث الراسي علیھ مزاد المحل التجاري المباع باستظھار نسخة محضر البیع المسلم من قبل القابض المباشر للمتابعة وكذا وص

 .اإلیراد المثبت أداء الثمن
ي تباشر المتابعات من أجل تحصیلھ، یدفع مبلغ أجرة كراء المحل التجاري المذكور إلى وإذا لم یغطي ھذا الثمن المبلغ اإلجمالي للدین الجبائي الذ

 .غایة تحصیل المستحق إلى القابض تسدیًدا للضرائب والحقوق والرسوم الواقعة على المحل التجاري على عھدة المالك أو المستغل المقصر

                       
  . 2001من ق م ت لسنة  8معدلة بموجب المادة : 372المادة  (1)
  ).تنقل ھذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبائیة( 2002لسنة . م.من ق 200ملغاة بموجب المادة :  379المادة  (2)
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ویمنع سحب األشیاء المحجوزة أوتخصیص . شریع الجنائي الجاري بھ العملیتابع ویعاقب مختلس األشیاء المحجوزة وشركاؤھم طبقًا للت
 ).إدارة الضرائب المختلفة المباشرة المتابعة(المحالت الموضوعة تحت ید العدالة نتیجة للحجز من دون الموافقة المسبقة للخزینة العمومیة 

لمق��درة م���ن قب��ل مص��لحة أم���الك الدول��ة إن ل��م ی���تم ال��دفع وفقً���ا وفض��ال ع��ن ذل���ك، تقتط��ع وجوبً��ا قیم���ة األم��الك المس��حوبة أو المخصص���ة وا
للقواع���د المألوف���ة م���ن إعتم���ادات میزانی���ة العت���اد المخصص���ة للس���لطة اإلداری���ة وذل���ك ف���ي حال���ة م���ا إذا اس���تفادت ھ���ذه الس���لطة اإلداری���ة م���ن 

 .األمالك المحجوزة أو كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزینة
ة الذي یصدره القابض المكلف بالتحصیل ویدرجھ في التنفیذ مدیر الضرائب بالوالیة أمًرا بالصرف من ھذه ویشكل قانونا سند القباض

 .االعتمادات
ألمالك غیر أنھ ال یدرج سند القباضة في التنفیذ إال في حالة عدم إرجاع األمالك المذكورة في اآلجال المحددة في اإلنذار الموجھ إلى حائزي ا

 .وا بھاالمعنیة أو من خص
 إستثناء من القواعد اإلجرائیة المنصوص علیھا في مجال البیع بالمزاد العلني وبترخیص مكتوب من المدیریة العامة للضرائب، یجوز لقابضي
یًا الضرائب المختلفة أن یضعوا األمالك المحجوزة تحت تصرف اإلدارات واألجھزة والھیئات العمومیة والمؤسسات واإلستغالالت المسیرة ذات

 .قصد استعمالھا مباشرة، وذلك مقابل دفع ثمنھا
 .یحدد سعر البیع بالرجوع إلى األثمان المعمول بھا في تجارة األمالك المماثلة

 .كل تعھدویتم الدفع نقًدا ما لم یرفع طلب مھلة معلل إلى إدارة الضرائب المختلفة التي تحدد كیفیات التسدید المتدرج التي یقرھا المشتري في ش
یع، بناء على ینتج عن التأخر في الدفع وجوب التحصیل الفوري للمبالغ التي یتم أداؤھا والقیام تلقائیا باقتطاع المبلغ اإلجمالي الحاصل من ثمن الب

 طلب قابض الضرائب المختلفة من األموال المودعة في الحساب الجاري البریدي أو في أي حساب آخر سواء مفتوح باسم المشتري المقصر
 .ومما یملك من جمیع الموارد األخرى أو الدخل المخصص منھا لذاتھ أو لغیره

ویشكل . یةوإن كان المشتري إدارة أو مؤسسة عمومیة تفرض لھا اعتمادات میزانیة فیتم اقتطاع  المبالغ المستحقة تلقائیا من ھذه االعتمادات المال
  .بالتحصیل ویدرجھ في التنفیذ مدیرالضرائب للوالیة أمرا بالصرف من االعتماداتقانونا سند القباضة الذي یصدره القابض المكلف 

المتعلقة بامتیاز الخزینة وممارستھ في مجال الضرائب  391و 388و 385و 384و 383و 380تطبق أحكام المواد :  382المادة  
ه، وعلى الغرامات والعقوبات المالیة وعلى الدیون غیر المستحقة المباشرة والرسوم المماثلة، على اإلیجارات واألتاوى الخاصة بالتزود بالمیا

للضریبة وأمالك الدولة، وكذا بصفة عامة على جمیع حواصل التحصیل لفائدة الدولة والمجموعات العمومیة والمؤسسات العمومیة، المنصوص 
 .ئب المختلفةعلیھ مثلما ھو الشأن في مجال الضرائب المباشرة والمسند قانونًا إلدارة الضرا

ت المسلطة غیر أنھ، یجب على األعوان المؤھلین لمعاینة المخالفات لقانون المرور إعالم المخالفین، أنھ بإمكانھم أن یدفعوا بصفة إرادیة الغراما
 .یوًما تحت طائلة المتابعات الجزائیة طبقًا للتشریع المعمول بھ) 30(علیھم خالل أجل قانوني محدد بثالثین 

 :تحدد رتبة كل من االمتیازات التي تقع على الحواصل والدیون المشار إلیھا في المادة كمایلي 
  إمتیاز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛1)-

  إمتیاز دیون الدولة غیر المستحقة للضریبة وأمالك الدولة؛)-2
  والمؤسسات العمومیة؛الجبائیة المستحقة للجماعات المحلیة  إمتیاز الحواصل والدیون غیر)-3
  (*) .إمتیاز الغرامات والعقوبات المالیة)-4

ال یجوز ألعوان التنفیذ التابعین لكتابة الضبط والموثقین واألعوان المكلفین بالحراسة القضائیة وجمیع المستأمنین العمومیین :  383المادة 
لھم الحق في قبض المبالغ المحجوزة المودعة، إال بعد إثبات أداء على األموال أن یسلموا للورثة والدائنین وغیرھم من األشخاص الذین 

 .الضرائب المباشرة والرسوم على القیمة المضافة المستحقة على األشخاص الذین حصلت المبالغ المذكورة على عھدتھم
التي قد تكون مستحقة، قبل الشروع في غیر أنھ یرخص لألعوان والمستأمنین المذكورین، كلما اقتضت الحاجة لذلك، الدفع المباشر للضرائب 

  .تسلیم األموال وتدرج في حسابھا وصالت اإلیراد من الضرائب
  .وتطبق أیضا أحكام ھذه المادة على القائمین بتصفیة الشركات المحلة

من المدینین بالضرائب یتعین على جمیع المستأجرین والقابضین والمقتصدین وغیرھم من المستأمنین على أموال صادرة  - )1:  384لمادة ا
مبلغ والخاضعین المتیاز الخزینة العمومیة، أن یدفعوا بناء على طلب ذلك منھم، لقابض الضرائب المختلفة كتسدید عن المدینین المذكورین، من 

 .لمدینین أو جزء منھااألموال التي ھم مدینون بھا أو التي ھي بین أیدیھم أو ستكون إلى غایة اقتطاع كل الضرائب المستحقة على ھؤالء ا

تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتي لم تسمح بسداد كل ما للخزینة، صحیحة طیلة أجل مدتھ سنة ویبقى المستأمنون والحائزون، حتى في  - )2
األموال الصادرة عن حساب جاري، على األموال المشار إلیھا أعاله، والمدینون بھا ملزمین طیلة نفس األجل إعتبارا من الطلب بالقیام بدفع 

  .المدینین بالضرائب تباعا الستالمھا

ة تطبق أیضا أحكام ھذه المادة على المسیرین والمتصرفین والمدراء العامین والمدراء والقائمین بتصفیة الشركات بالنسبة للضرائب المستحق
میع ھیئات القرض الفالحي أو غیر الفالحي والتعاونیات علیھا، وكذا على األعوان المحاسبین أو أمناء مال الشركات الفالحیة لالحتیاط وج

  .والتجمعات المھنیة

  .سنوات) 4(عندما یكون المدین بالضریبة شخصا معنویا، یحدد أجل إلزام المستأمنین والحائزین بمدة أربع  - )3

  .المختلفة للمستأمن أو الحائز الذي قام بالدفعویسلم وصل من قبل قابض الضرائب . تخصم المدفوعات المؤداة من المبالغ المستحقة - )4

ال یخول االمتیاز المرتبط بالضریبة المباشرة بالحقوق األخرى التي تجوز ممارستھا للخزینة، على غرار كل دائن، على أموال :  385لمادة ا
  .المكلفین بالضریبة

                       
  .2001من ق م لسنة  16معدلة بموجب المادة : 382المادة  (*)
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صلة لفائدة الوالیات والبلدیات، الملحقة بالضرائب على الرسوم المح 385و 384و 383و 380تطبق أحكام المواد :  386المادة 
ز الخاص المباشرة، غیر أن رتبة اإلمتیاز المتعلق بالرسوم المحصلة لفائدة الوالیات تأتي مباشرة بعد رتبة امتیاز الخزینة وتأتي رتبة اإلمتیا

  .بالرسوم البلدیة مباشرة بعد رتبة اإلمتیاز بالرسوم المحصلة لفائدة الوالیات

قد تمت على الضمانة ویحتفظ بھ أیا كانت فترة تحقیقھ  386و 380یعتبر أن ممارسة اإلمتیاز المنصوص علیھ في المادتین :  387لمادة ا
  .بمجرد ما یتم مسك الضمانة عن طریق الحجز

ویمتد ھذا األثر أیًضا إلى الدیون . والمصاغ على النحو القانوني 384وینتج نفس األثر على الضمانة من طلب الدفع المشار إلیھ في المادة 
ر المشروطة أو بالقسط، وإلى جمیع الدیون األخرى التي نشأت أو ستنشأ بعد الطلب والتي یحوزھا المكلف بالضریبة أو سیحوزھا على ذمة الغی

  .المدین أیا كان التاریخ الذي تصبح فیھ ھذه الدیون واجبة التحصیل فعال

نة صاحبة اإلمتیاز، بالتنازل عن األجور والمرتبات الخاصة أو العمومیة ورواتب وأجور الموظفین المدنیین ال یدفع ضد الخزینة وھي الدائ
 .والعسكریین وتملك تمام الحصة القابلة للحجز أو التنازل عنھا

تحت حجز الخزینة،  ،والعسكریینوالعمومیة ورواتب وأجور الموظفین المدنیین أتحدد النسب التي تقع في حدودھا األجور والمرتبات الخاصة 
  :أتيلدفع الضرائب والحقوق 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  یساويإذا كان المرتب الصافي یفوق قیمة األجر الوطني األدنى المضمون و  ،15% - 

  ؛مرات عن قیمتھ) 03(و یساوي أو یقل بثالث  األجر الوطني األدنى المضمون كان المرتب الصافي یفوق ضعف إذا ،20% - 

مرات عن ) 04(مرات قیمة األجر الوطني األدنى المضمون و یساوي أو یقل بأربع ) 03(، إذا كان المرتب الصافي یفوق ثالث 25% - 
  قیمتھ؛

مرات عن ) 05(مرات قیمة األجر الوطني األدنى المضمون و یساوي أو یقل بخمس ) 04(إذا كان المرتب الصافي یفوق أربع  ،30% -
  قیمتھ؛

مرات عن ) 06( تمرات قیمة األجر الوطني األدنى المضمون و یساوي أو یقل بس) 05(خمس، إذا كان المرتب الصافي یفوق 40% - 
  قیمتھ؛

  .مرات قیمة األجر الوطني األدنى المضمون) 06( بستلمرتب الصافي یفوق ، إذا كان ا50% - 

  (1).أعاله، و ال یجوز الحجز علیھا ة عند حساب الدخل الصافي المذكورتستثنى المنح العائلی

م بالدفع تدفع المبالغ المقتطعة وجوبًا للمحاسب المباشر للمتابعة تباعا مع حصول االقتطاعات ودون انتظار أن یقوم صاحب العمل أو محاسبھ القائ
 . المقتطعةویمكن تسلیم المعني، بناء على طلبھ، تصریحا بدفع المبالغ . باقتطاع كامل مبلغ الدین المستحق للخزینة على ذمة المستفید من األجر

 أنواعھا بمختلف الضرائب بالنسبة لتحصیل وذلكللخزینة العمومیة رھن قانوني على جمیع األمالك العقاریة للمدینین بالضریبة :  388المادة 
  .المذكورة في ھذا القانون الجبائیة والغرامات

ة، حیث ال یمكن تسجیلھ إال ابتداء من  التاریخ الذي فرضت فیھ تسجیلھ في المحافظة العقاری  تاریخ من اعتبارا تلقائیا رتبة الرھن ھذا ویأخذ
 (2) .على المكلف 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 :  389المادة 
  .القانون

  (3). ملغاة : 390المادة 

  .ملغاة : 391المادة 

  .ملغاة:  392المادة 

 .ملغاة : 393المادة 

  (4) .ملغاة:  394المادة 

  .ملغاة:  395المادة 

  .ملغاة:  396لمادة ا

  .ملغاة:  397المادة 

  .ملغاة:  398المادة 

 .ملغاة : 399المادة 

  (5) .ملغاة: 400المادة 

                       
  .2012م لسنة .من ق 15معدلة بموجب المادة : 387المادة  (1)
 .2016لسنة .  م.من ق8و 2012م لسنة .من ق 16و  2006م لسنة  .من ق 17معدلة بموجب المواد : 388المادة  (2)
  ).تنقل ھذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبائیة( 2002لسنة . م.من ق 200ملغاة بموجب المادة : 393إلى  390المواد  (3)
  ).تنقل ھذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبائیة( 2002لسنة . م.من ق 200ملغاة بموجب المادة : 399إلى  394المواد من  (4)
  ).تنقل ھذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبائیة( 2002لسنة . م.من ق 200و ملغاة بموجب المادة  1996لسنة   37ب المادة معدلة بموج: : 400 المادة (5)
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ینتج اإلعتراض على األموال الصادرة من كسب المدین، في مجال الضرائب اإلمتیازیة، من الطلب المنصوص علیھ في المادة :  401المادة 
  .، الذي یكتسي مبدئیا شكل إشعار أو إنذار للغیر الحائز384

، عمال باألحكام المنصوص علیھا في یترتب قانونا عن التأخیر في دفع الضرائب و الرسوم التي تحصل عن طریق الجداول) 1: 402المادة 
  (1).عندما یتم الدفع بعد انقضاء أجل االستحقاق % 10مختلف القوانین الجبائیة، تطبیق عقوبة قدرھا 

عن كل شھر تأخیر % 3یوًما الموالیة لألجل المحدد في الفقرة السابقة، تطبق غرامة تھدیدیة قدرھا ) 30(في حالة عدم التسدید في أجل ثالثین 
 %. 25المذكورة أعاله، نسبة % 10أو جزء منھ ، دون أن تتجـاوز ھذه الغرامـة زائد العقوبة الجبائیة بنسبة 

في حالة و. ابتداء من الیوم األول الذي یلي أخر أجل للدفع% 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 % 3تطبق غرامة مالیة قدرھا عدم الدفع  في أجل شھر، 

 ینجم عن التأخیر في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طریق االقتطاع من المصدر التي تقوم اإلدارة الجبائیة بتحصیلھا، تطبیق) 2
عن كل شھر أو جزء من شھر التأخیر، ابتداء من الیوم األول للشھر الذي یلي آخر أجل % 3درھا وتطبق غرامة تھدیدیة ق%. 10زیادة قدرھا 

 245و 212و 1- 129و 124و 123و 121و 119و 110إلیداع جداول اإلشعار بالتسدید ودفع الحقوق الموافقة، المحددة في المواد 
  %.25المذكورة أعاله، نسبة % 10ئد العقوبة الجبائیة بنسبة ، بدون أن تفوق ھذه الغرامة التھدیدیة زا1- 367و 1- 359و 2- 358و

بشرط أن یتم إیداع  %15مع عقوبة الدفع المتأخر للتصریح، یحدد المبلغ اإلجمالي للعقوبتین بنسبة  %10عندما تجمع عقوبة التحصیل بنسبة 
 . التصریح ودفع الضریبة في آخر یوم من شھر االستحقاق كآخر أجل

  .  ملغى) 3

  (2) .ملغى) 4

تحصل العقوبات و تعویضات التأخیر المذكورة في الفقرات السابقة و یحقق و یبت في الشكاوي النزاعیة المتعلقة بتطبیقھا حسب القواعد ) 5
  (3) .الخاصة بتحصیل الحقوق الرئیسیة المتعلقة بھا

      (4).ملغاة: 403 المادة

ینتجن، قانونا، عن إلغاء أو تنزیل الضریبة المتنازع فیھا منح كلي أو نسبي في حكم عدیم القیمة لمبلغ العقوبات وتعویضات :  404المادة 
  .التأخیر الملقاة على عاتق المشتكي، وكذا المصاریف المترتبة عن المتابعات في حالة ما إذا منح اإللغاء التام للضریبة المفروضة

  (5) .ملغاة: 405المادة 

القابضون مسؤولون عن الضرائب والرسوم المباشرة التي تكفلوا بجداولھا ویتعین علیھم تقدیم البرھان على تمام تحقیقھا ضمن :  406المادة 
  .الشروط المحددة في التشریع الجاري بھ العمل في مجال التحصیل

 وبالنسبة للمؤسسات الجبائیة، اإلجراءات  قانون  من 80 و 74  المادتینفي   سیما  ال  علیھا  المنصوص  األحكام  عن  النظر بغض
 یطلب  أن یتعین نھایة التنفیذ،  في  بعقد الجبائي الدین  یتعلق  وعندما  بالجزائر  دائمة  مھنیة  منشأة  على  تتوفر  ال  التي  األجنبیة 
  عدا  ما  المستقرین  غیر  المكلفین بالضریبة  عاتق  على  الواقعة المبالغ مجموع  الفوري،  الدفع  لمقتضیات وفقا  قابض الضرائب 

  (6) . المستحقة  للمبالغ  الالحق  بضمان التحصیل  كفیلة  غیرھا،  أو  بنكیة  ضمانات، المكلفون ھؤالء  قّدم  إذا  ما  حالة  في

، على المكلفین بالضریبة الذین تملصوا أو حاولوا التملص بطرق 304و 303تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادتین  : 407المادة 
  .تدلیسیة من الدفع التام أو الجزئي للضرائب أو الرسوم الواقعة على ذمتھم

بة بتنظیم إعساره أو وضع عراقیل من خالل اللجوء إلى لتطبیق األحكام السابقة، تعتبر، على وجھ الخصوص، طرقا تدلیسیة قیام المكلف بالضری
  .طرق أخرى، تحول دون تحصیل أیة ضریبة أو رسم مدین بھ

یعاقب كل من یقوم، على أي نحو، كان بتنظیم أو یحاول تنظیم الرفض الجماعي ألداء الضریبة، بالعقوبات المنصوص علیھا في :  408المادة 
  .لتي تقمع أنواع المس بحسن سیر اإلقتصاد الوطنيمن قانون العقوبات ا 418المادة 

  .على كل من حرض الجمھور على رفض أداء الضرائب أو على تأخیره 303وتطبق العقوبات الجزائیة المنصوص علیھا في المادة 

                       
  .2018م لسنة .من ق 16معدلة بموجب المادة : 402المادة  (1)
  . 2002لسنة .  م.من ق 200ملغى بموجب المادة :    4-402لمادة ا (2)
من ق م لسنة  22و  2003من ق م لسنة  34و  2002لسنة. م.من ق  200و  2001من ق م لسنة  38و  2000لسنة . م.من ق 18و  1999لسنة . م.من ق 26و 1996لسنة . م.من ق 38معدلة بموجب المواد :  402لمادة ا   (3)

 ..2017لسنة . م.من ق 15و  .2007
 . 1995لسنة .  م.من ق 31بموجب المادة  اةملغ:  403لمادة ا (4)
   .)تنقل ھذه االحكام إلى قانون االجراءات الجبائیة( 2002لسنة . م.من ق 200وملغاة بموجب المادة  1996لسنة . م.من ق 39معدلة بموجب المادة : 405المادة  (5)
  .2011من ق م لسنة  19معدلة بموجب المادة :  406المادة  (6)
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  فھرس 

 
 موضوع الحكم

 المراجع

قانون المالیة 
 سنة

 المواد

 1991دیسمبر  18المؤرخ في  25- 91قانون رقم  
  .1992المتضمن لقانون المالیة لسنة 

 1992/ق م
 

117-109 

المتضمن  1992أكتوبر  11المؤرخ في  04- 92قانون رقم 
  .1992لسنة لقانون المالیة التكمیلي 

  1992/ت.م.ق
  

-55-5456 - 58 -60  

 1993ینایر  19المؤرخ في  01- 93مرسوم تشریعي رقم 
  .1993المتضمن لقانون المالیة لسنة 

 1993/م.ق
  

83 -88 -89 

دیسمبر  29المؤرخ في  18- 93مرسوم تشریعي  رقم 
  .1994المتضمن لقانون المالیة لسنة  1993

 1994/م.ق
  

93 -100 

 1994مایو  26المؤرخ في  08- 94رقم مرسوم تشریعي 
  .1994المتضمن لقانون المالیة التكمیلي لسنة 

 14  1994/ت.م.ق

المتضمن  1994دیسمبر  31المؤرخ في  03- 94أمر رقم 
  .1995لقانون المالیة لسنة 

 1995/م.ق
  

74 

المتضمن  1995دیسمبر  30المؤرخ في  27- 95أمر رقم 
  .1996لقانون المالیة لسنة 

  1996/م.ق
  

22 -33 -34 -35 -106 -107 

 1997دیسمبر  31المؤرخ في  02- 97قانون رقم 
  .1998المتضمن لقانون المالیة لسنة 

 1998/م.ق
  

41 -44-47 

المتضمن  1998دیسمبر  31المؤرخ في  98قانون  رقم 
  .1999لقانون المالیة لسنة 

 1999/م.ق
  

11 -16 -48 -49 -51 - 52 -

53   

 1999دیسمبر  23في المؤرخ 11- 99قانون  رقم 
  .2000المتضمن لقانون المالیة لسنة 

 2000./م.ق
  

6  

 2000دیسمبر  23المؤرخ في  06- 2000قانون رقم
  .2001المتضمن لقانون المالیة لسنة 

 2001/م.ق
  

36 -37 -38-50 

المتضمن  2001جویلیة  19المؤرخ في  12- 01أمر رقم 
  .2001لقانون المالیة التكمیلي لسنة 

  20- 19-18-17  2001/ت.م.ق

المتضمن  2001دیسمبر  22المؤرخ في  21- 01قانون رقم
  .2002لقانون المالیة لسنة 

- 39- 35- 34- 33- 32- 4  2002/م.ق

200  

المتضمن  2002دیسمبر  24المؤرخ في  11- 02قانون رقم
  .2003لقانون المالیة لسنة 

 71- 67- 65- 63   2003/م.ق

المتضمن  2003دیسمبر  28المؤرخ في  22- 03قانون رقم
  .2004لقانون المالیة لسنة 

 2004./م.ق
  

8 -26 -29 -32 -31 -33  

 2004دیسمبر  29المؤرخ في   21- 04قانون رقم
  2005المتضمن لقانون المالیة لسنة 

 2005/م.ق
  

16 -41 -42 -45  

 2005دیسمبر  31المؤرخ في  16- 05قانون رقم 
  .2006المتضمن لقانون المالیة لسنة 

 2006/م.ق
  

18 -44 -45 -46 -47 -48  

المتضمن  2006یولیو  15المؤرخ في  04- 06قانون رقم 
  .2006لقانون المالیة التكمیلي لسنة 

 2006/ت.م.ق
  

4 -13 -14 -17 

المتضمن  2006دیسمبر  26المؤرخ في  24- 06قانون رقم
  .2007لقانون المالیة لسنة 

 2007/م.ق
  

45 -56 

المتضمن  2008جویلیة  24المؤرخ في  02- 08أمر رقم 
  .2008لقانون المالیة التكمیلي لسنة 

 2008/ت.م.ق
  

26 -44 -45  

 2008دیسمبر  30المؤرخ في  21- 08قانون رقم 
 .2009المتضمن لقانون المالیة لسنة 

 2009/م.ق
 

45 -46 -47 -48 -49 

المتضمن  2009جویلیة   22المؤرخ في  01- 09أمر رقم 
  .2009لقانون المالیة التكمیلي لسنة 

 2009/ت.م.ق
 

22 -25 -27 -28 -31 -32 -
33 -36 -41 -57 -65 -70  
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 2009دیسمبر  30المؤرخ في  09- 09قانون رقم 
  .2010المتضمن لقانون المالیة لسنة 

  2010/م.ق
  

15 -28 -32  -33 -34 -45 -
46 -48  

والمتضمن  2010غشت  26المؤرخ في  01-10أمر رقم 
  .2010قانون المالیة التكمیلي 

  2010/ت.م.ق
  

5 -22 -25 -26 -29 -30 -31 -
49  

  1432  شعبان عام 16 في  مؤرخ  11-11 رقم  قانون
التكمیلي  المالیة قانون ، یتضمن2011یولیو سنة 18 الموافق

  .2011لسنة 

  2011/ت.م.ق
  12 - 13 

 28 الموافق 1433عام صفر في مؤرخ 11-16 رقم قانون
  .2012المالیة لسنة  قانون  یتضمن ،2011سنة   دیسمبر

  2012/م.ق
  

53 -62 -67 -68 

 الموافق 1434صفرعام 12في مؤرخ 12-12رقم قانون
  2013المالیة لسنة  قانون یتضمن ،2012سنة  دیسمبر30

  2013/م.ق
21 -36 -38 -39 -40 

  1435صفرعام  27مؤرخ  في   08-  13قانون رقم 
، یتضمن قانون المالیة  لسنة  2013دیسمبر سنة  30الموافق 
2014.  

  2014/م.ق
 32 -33 -34 -44 -53 -58 -

66 -67 -74 

  1436ربیع  األألول  عام    8مؤرخ  10 -  14قانون رقم  
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة  30الموافق 
2015.  

  2015/م.ق
 17 -52 -73 -74 -75 -79 -

80 

المتضمن  2015جویلیة   22المؤرخ في  01- 15أمر رقم 
  .2015لقانون المالیة التكمیلي لسنة 

 2015/ت.م.ق
  

 40 -41 -43 -49 -70 -72 -
73 -74 

 2015دیسمبر  سنة   30مؤرخ في  16 - 15قانون رقم 
  2016یتضمن  قانون المالیة  لسنة 

 56- 51- 37- 36- 35   2016./م.ق

  1437ربیع األول عام  28مؤرخ  14 - 16قانون رقم 
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر سنة  28الموافق 
2017.  

- 69- 68- 67- 66- 65- 64  2017./م.ق
76 -83 -84 -85 -88 -90 -

106 -112  

، 2017دیسمبر سنة  27مؤرخ في  11 - 17قانون رقم 
  .2018یتضمن قانون المالیة لسنة 

- 65- 64- 63- 62- 61- 60  2018./م.ق
66 -67 -70 -71 -72 -76 -

100 - 104 -107 -111  

 یتضمن ،2018جویلیة  11في مؤرخ  13- 18رقم  قانون
  2018  لسنة التكمیلي المالیة قانون

  7- 3  2018/ت.م.ق

، 2018دیسمبر سنة  27مؤرخ في  18 - 18قانون رقم 
  .2019یتضمن قانون المالیة لسنة 

  54- 48- 47- 44  2019./م.ق
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1992یتضمن قانون المالیة لسنة   1991دیسمبر سنة  18الموافق  1412جمادى الثانیة عام  11  

  1991التشریع الجبائي الذي أدرجھ قانون المالیة لسنة  إستقراریة اإلعفاءات الممنوحة في إطار

و التي 1991تبقى اإلعفاءات الوقتیة الممنوحة في إطار التشریع الجبائي، الذي سبق التشریع ، الذي أدرجھ قانون المالیة لسنة :  109المادة 
  .بدأت تعطي نتائجھا، ساریة المفعول إلى حد نھایتھا و ذلك في مجال الضرائب المماثلة الواردة ضمن التشریع الجبائي الجدید 

  ات الملوثة أو الخطیرة  على البیئةتأسیس رسم على النشاط

  .یؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة  على البیئة:  117المادة 

  .یحدد تعریف ھذه النشاطات عن طریق التنظیم

  :یحدد المعدل األساسي للرسم السنوي كما یلي

 – 88جراء التصریح، كما ھو محدد بموجب المرسوم رقم دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي لھا نشاط واحد على األقل خاضع إل 3000* 
  .و المتعلق بالمنشآت المصنفة و المحددة لقائمتھا 1988یولیو سنة  26المؤرخ في  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 لقائمتھا 1988یولیو سنة  26رخ في المؤ 19 –

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصریح و  750و بخصوص المنشآت التي ال تشغل أكثر من شخصین،یخفض المعدل األساسي إلى 
  .دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعةللترخیص 6000إلى 

  .على كل نشاط من ھذه النشاطات حسب طبیعتھا و أھمیتھا 6و  1اعف المتراوح بین یطبق المعامل المض

  .یكون مبلغ الرسم الواجب تحصیلھ عن كل نشاط من ھذه األنشطة الملوثة أو الخطیرة، عن طریق التنظیم

روریة أو یعطي معلومات حاطئة و ذلك من یستعمل المنشأة، الذي ال یقدم المعلومات الضعلى  ،تطبق غرامة تحدد نسبتھا بضعف مبلغ الرسم
  .من أجل تحدید 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 

لسنة  التكمیلي یتضمن قانون المالیة  2199سنة  أكتوبر 11الموافق  1413ربیع الثاني عام  14المؤرخ في 04 - 92قانون رقم 
1992  

  1991من قانون المالیة لسنة 38إدراج احكام المادة 

و الخاصة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المحصلة  1991من قانون المالیة لسنة  38إن األحكام المدرجة في المادة :  54المادة 
  " .الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة"لصالح الدولة و الجماعات الداخلیة ذات التخصیص المحدد، تدرج في قانون یسمى 

  على مداخیل الترقیة العقاریةإخضاع المؤسسات الخاضعة للضریبة 
  للضریبة فیما یخص العطل الناتج عن عملیات الترقیة العقاریة

، تظل 1991المؤسسات الخاضعة للضریبة على مداخیل الترقیة العقاریة ، في إطار التشریع الجبائي المعمول بھ إلى غایة  سنة  : 55المادة 
ھذا  خاضعة لھذه الضریبة فیما یخص الدخل التاتج عن عملیات الترقیة العقاریة التي دخلت  حیز التنفیذ قبل صدور القانون الجبائي الجدید، و

  .تھاء إنجاز ھذه العملیاتإلى غایة إن

  الجبائي المقرر لفائدة النشاطات المعلن عن أولویتھااإلعفاء 
  ضمن مخططات التنمویة السنویة و المتعددة السنوات

نح إال إن اإلعفاء الجبائي المقرر لفائدة النشاطات المعلن عن أولویتھا ضمن مخططات التنمویة السنویة و المتعددة السنوات  ال یم:  56لمادة ا
سنوات ابتداء من تاریخ نشر القانون المتضمن المخطط التنموي السنوي و ) 05(إذا تم إنشاء ھذه النشاطات و شرع بالعمل فیھا خالل خمس 

  .المتعدد السنوات

  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  : 58لمادة ا
  .السجل أو البطاقة

األشحاص الذین یمارسون نشاطا غیر خاضع لتحریر السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، یجب علیھم االمتثال لإللتزامات المنصوص علیھا في 
  .مقطع السابق ال

  قتة  الممنوحة فیما یخصإستمراریة تطبیق اإلعفاءات المؤ 
  الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في ظل التشریع الجبائي الجدید
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، و 1992والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1991دیسمبر سنة  18المؤرخ في  25- 91من القانون رقم  109تعدل المادة   :60المادة 
  :  یليتصاغ كما 

التشریع الجبائي قبل أول ینایرسنة   اإلعفاءات الوقتیة الممنوحة فیما یخص الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في إطار:  109المادة "
  " .و التي أنتجت مفعولھا ، تستمر في التطبیق  إلى حین استخفاء مدتھا على  الضرائب التي تناسبھا في التشریع الجبائي الجدید1992

  

   1993ینایر  19الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في   01- 93مرسوم تشریعي رقم 
  1993المتضمن لقانون المالیة لسنة 

  منح اإلمتیازات الجبائیة للمؤسسات التي تحقق مداخیل بالعملة الصعبة
  في إطار عملیات اإلشعارات

إمتیازات جبائیة للمؤسسات التي تحقق مداخیل بالعملة الصعبة في شكل رؤوس یمكن الدولة ، في إطار عملیات االستثمارات ، منح :  83المادة 
  .أموال أو عینة

  تقییم الناتج اإلجمالي للضرائب المباشرة المحصل لفائدة الدولة

ن، مباشرة في حسابات یقید الناتج اإلجمالي للضرائب المباشرة المحصل لفائدة الدولة نھائیا من طرف المحاسبین العمومیین المعنیی:  88المادة 
  .موارد المیزانیة الخاصة

  
  یات التخفیض الجبائي بالنسبة لموارد المیزانیةتحدید عمل

  وتنفیذھا على المیزانیة العامة للدولة
  

  .تحدد موارد المیزانیةعملیات التخفیض الجبائي وترخص و تنفیذ على المیزانیة العامة للدولة:  89المادة 

  .بالصرف في ھذا المجال، على االتعتمادات التقدیریة و الالزمة الدفع في صندوق أمناء الخزینة للوالیة المعینین لذلك تقید النفقات المأمورة

  .1994تحدد أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم، إذا اقتضى األمر ذلك وتصبح ساریة المفعول ابتداء من أول ینایر سنة 

1994سنة لالمتضمن لقانون المالیة  1993دیسمبر  29المؤرخ في  18- 93مرسوم تشریعي  رقم   

  تأسیس قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

یتضمن قانون المالیة   1992أكتوبر سنة  11المؤرخ في  04 -  92من المرسوم التشریعي رقم   54تعدل أحكام المادة : 93المادة 
  :، وتتم كما یأتي 1992 التكمیلي لسنة

و المتضمن قانون الضرائب المباشرة  1976دیسمبر سنة  09المؤرخ في  101- 76وتحل ھذه األحكام محل األحكام الملحقة باألمر رقم "
 ."والرسوم المماثلة وتلغیھا

والمتضمن قانون المالیة  1990دیسمبر سنة  31المؤرخ في  36- 90من القانون رقم  38تمثل األحكام الواردة في المادة  : 54المادة "
  ."الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون 1991لسنة 

  تطبیق ترتیب المناطق و المناطق الفرعیة حسب ما نصت علیھ
  سوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والر 256المادة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ترتیب  256یطبق حتى تاریخ نشر النص التنظیمي المنصوص علیھ في المادة  :100لمادة ا
" العقاريالرسم " المناطق و المناطق الفرعیة، الملحق في الباب الخامس  الضرائب المحصلة لفائدة البلدیلت دون سواھا، الباب الفرعي األول 

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

  .1994قانون المالیة التكمیلي لسنة ل المتضمن 1994مایو  26المؤرخ في  08- 94سوم تشریعي رقم رم

  تسجیل فاائض القیمة الذي ینتج عنھا تقویم تثبیت المنقول قبل االستھالك

یتضمن قانون المالیة   1992أكتوبر سنة  11المؤرخ في  04 -  92من المرسوم التشریعي رقم   70تعدل أحكام المادة  :14المادة 
  : كما یلي 1992التكمیلي لسنة 

السنة  قانون المالیة من 165یسجل فاائض القیمة الذي ینتج عن إعادة تقویم تثبیت المنقول قبل االستھالك كما تسمح بھ المادة : 70المادة "
  .في خصوم الحساب الضنوي في اإلحتیاط باإلعفاء من الضریبة وال یمكن توزیعھ 1992

  ". ویوضح نص تنظیمي، عند االقتضاء ، كیفیات تطبیق ھذه المادة

 1995 المتضمن لقانون المالیة لسنة 1994دیسمبر  31المؤرخ في  03-94أمر رقم 
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  %50الطبیعیون أو الشركات في والیات إلیزي، تندوف، أدرار وتمنراست من تخفیض قدره إستفادة النشاطات التي یمارسھا األشخاص 
  سنوات) 05(من مبلغ الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات لمدة خمس 

والیات إلیزي، تندوف، أدرار وتمنراست النشاطات التي یمارسھا األشخاص الطبیعیون أو الشركات في تستفید المداخیل العائدة من  :74المادة 
من مبلغ الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة   %50، ولدیھم مكتب جبائي في ھذه الوالیات یقیمون بھا بصفة دائمة ، تخفیض قدره 

  . 1995سنوات إبتداءا من أول ینایر سنة ) 05(على أرباح الشركات وذلك بضفة إنتقالیة ولمدة خمس 

  

  1996المتضمن لقانون المالیة لسنة  1995دیسمبر  30المؤرخ في  27-95 رقم أمر

  تغییر مراجع مواد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

من  238و 237، 236، 3- 234، 2- 234،  1- 233،234، 220،230،231مكرر ،  219تعوض مراجع المواد  : 22المادة 
-224، 3- 224، 1- 224، 223، 222، 219، 217، 1- 138، 1- 13، 220قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمواد 

  .من نفس القانون 229و 227، 226، 1- 225، 4

، 356من قانون لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمواد  368، 367،  366، 365مكرر،  364اد تعوض مراجع المو :33المادة 
  .من نفس القانون  361و 360، 360، 359، 358، 357

  والتجاري و الرسم على النشاط المھنيتعویض عبارتي الرسم على النشاط الصناعي 

 .ي والتجاري و الرسم على النشاط المھني بعبارة النشاط المھني تعوض العبارتین الرسم على النشاط الصناع: 34المادة 
  تطبیق إعفاءات الرسم على النشاط الصناعي والتجاري على النشاطات

  التي تخضع أرباحھا للضریبة على أرباح الشركات
اریة المفعول تحت النظام الجدید، فیما تبقى إعفاءات الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الواردة في األحكام غیر المقننة، س :35المادة 

  .یخص  المكلفین بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع أرباحھ للضریبة على أرباح الشركات
  

دج شھریا على الضریبة على الدخل اإلجمالي فیما یخص األجراء العزاب300ب تخفیض یقدر   
و المتزوجون بدون أطفال   

یستفید األجراء العزاب و المتزوجون بدون أطفال، و الذین ال یقل دخلھم الشھري الخاضع لالقتطاع الضمان اإلجتماعي عن مبلغ  :106المادة 
دینار جزائري كل شھر في الضریبة ) 300(أو یعادلھ، استثناء، من تخفیض إضافي یقدر ب ثالثمائة ) 15.000(عشر ألف دینار خمسة 

  .على الدخل اإلجمالي
  ع فوائض القیمة غیر  المخصصة للضریبةإخضا

ن للضریبة 1995تخضع فوائض القیمة و الناتجة عن عملیات إعادة التقییم المسجلة في حصیلة المؤسسات في أول ینایر سنة : 107المادة 
ذلك على التكمیلیة غیر المطبقة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ومن  186من المادة  2وفقا للكیفیات المنصوص علیھا في الفقرة 

  .حتى ھذا التاریخ 

  1998الیة لسنة ممتعلق بقانون الال 1997ر دیسمب 31المؤرخ في  02 - 97قانون رقم 

  :إن تسمیات :  41المادة 

واللجان المركزیة للطعن لجان الضرائب المباشرة ولجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة واللجنة الوالئیة للطعن في الضرائب المباشرة  - 
من  في الضرائب المباشرة الواردة على التوالي في القسم السادس من القسم الفرعي األول ومن القسم الفرعي الثاني ومن القسم الفرعي الثالث

  :قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تعوض بـ 

لقیمة المضافة واللجنة الوالئیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على ا - 
  .المضافة و اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة

س المحدد في دفتر الشروط ة والترقویة وفق المقاییشاطات إنجاز السكنات اإلجتماعیإن األرباح الخاضعة للضریبة الناتجة عن ن: 44المادة 
  .معفاة من الضریبة على الدخل اإلجمالي والضریبة على أرباح الشركات

  .یحدد دفتر الشروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة بقرار وزاري مشترك بین الوزیرین المكلفین بالمالیة والسكن

ركات فوائض القیم الناجمة عن عملیات التنازل بمقابل عن القیم تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي والضریبة على أرباح الش:  47لمادة ا
  .سنوات) 3(ولمدة ثالثة  1998المنقولة المؤشر علیھا في البورصة، وذلك إبتداء من أول ینایر سنة 

  1999المتضمن لقانون المالیة لسنة  1998دیسمبر  31المؤرخ في  98قانون رقم 

 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  المادةب المعدلة 

خ إصدار ھذا القانون في االستفادة من نظام االقتطاع من المصدر المطبق على المؤسسات تستمر العقود في طور التنفیذ عند تاری :16المادة 
  . 1998دیسمبر سنة  31األجنبیة التي لیس لھا منشآت مھنیة دائمة في الجزائر، الساري المفعول إلى 
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  :فیضات من الدفع الجزافي تقدر  بنسبةتستفید المؤسسات المستخدمة التي توظف الشباب في إطار عقود ما قبل التشغیل تح :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

  .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة  عن طریق التنظیم

والمتعلق بترقیة االستثمار   1993أكتوبر سنة  5المؤرخ في  12 -  93من المرسوم التشریعي رقم   22تعدل أحكام المادة : 49المادة 
 :وتحرر یأتي

  :أعاله ، أن تستفید من االمتیازات اآلتیة 20بمقرر من الوكالة، یمكن لالستثمارات المنصوص علیھا في المادة  :22المادة " 

االعفاء من الضریبة  على أرباح الشركات، والدفع الجزافي ، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، طیلة فترة أدناھا خمس سنوات  - 
 . وأقصاھا عشر سنوات من النشاط الفعلي

مس سنوات خطیلة فترة أدناھا  إعفاء الملكیات العقاریة  التي تدخل في إطار االستثمار من الرسم العقاري ، ابتداء من تاریخ الحصول علیھا - 
 .عشر سنوات وأقصاھا

النشاط الصناعي والتجاري، في حالة التصدیر، حسب ركات، والدفع الجزافي والرسم على یبة على أرباح الشاالعفاء من الضر عند التصدیر،  - 
 .رقم أعمال 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  جزئیا أو كلیا تتكفل الدولة - 
 .قابلة للتجدید، بناء على قرار الوكالةخمس سنوات 

  ."تحدد كیفیات تطبیق ھذا المقطع السابق ، عند االقتضاء، عن طریق التنظیم

على أسعار خدمات المراقبة التقنیة  % 7,5لفائدة میزانیة الدولة رسم المراقبة التقنیة للسیارات، یقتطع بمعدل یقدر بـ  یحدث:51المادة 
  .الدوریة

لى رقم یقتطع ھذا الرسم من قبل المراقب المكلف یالمراقبة التقنیة و یدفع إلى قباضة الضرائب المختصة إقلیمیا كما ھو الحال في مواد الرسم ع
  .عمالاأل

  .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة  عن طریق التنظیم

تعفى من الضریبة على الدخل االجمالي، عائدات األسھم والسندات المماثلة المسجلة في التسعیرة الرسمیة لبورصة القیم المنقولة : 52المادة 
  .1998ابتداء من أول ینایر سنة سنوات ) 05(لمدة خمس 

تعفى المداخیل الناتجة عن السندات وسندات االفتراض القابلة للتداول الصادرة عن المؤسسات المصرفیة والھیئات العمومیة لفترة  :53المادة 
  .1998سنوات ابتداء من أول ینایر سنة ) 5(من الضریبة على الدخل اإلجمالي وذلك لمدة خمس  سنوات،) 5(تساوي أو تفوق خمس 

  
  2000المتضمن لقانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23في المؤرخ  99-11قانون رقم 

تستفید المداخیل العائدة من النشاطات التي یمارسھا األشخاص الطبیعیون أو الشركات في والیة إیلیزي وتندوف وأدرار وتامنغاست :  6لمادة ا
من مبلغ الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة  % 50ولدیھم موطن جبائي في ھذه الوالیات ویقیمون بھا بصفة دائمة، من تخفیض قدره 

  .2000سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(على أرباح الشركات وذلك بصفة إنتقالیة ولمدة 

  2001 و المتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر  23المؤرخ في  06 - 2000قانون رقم 

المتضمن قانون المالیة لسنــة  1965دیسمبر سنـة  31المؤرخ في  320ــ  65من األمر رقم  106تعدل احكام المـادة :  36المادة 
  :وتحـرر كما یلي  1966

  .یدفع مبلغ ھذا الرسم المثبت بواسطة سند قبض مسلم من طرف البلدیة للطرف الذي قام بالدفع نقدا وذلك  قبل بدایة الحفل:  106المادة "

  :تحدد التعریفة كمایلي  

  .دج عن كل یوم، عندما ال تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساء800إلى  500من   - 

  .دج عن كل یوم، إذا إمتدت مدة الحفل إلى ما بعد السابعة لیال1500إلى  1000من  - 

  ."السلطة الوصیةفقة مواو تحدد التعریفات بموجب قرار رئیس البلدیة، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي

 98من القانون رقم  52من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما ثلة، تمتد احكام المادة  104بغض النظر عن احكام المادة :  37المادة  
یئات إلى المداخیل الناتجة عن السندات واألسھم اوحصص ھ1999والمتضمن قانون المالیة سنـة  1998دیسمبر  31المؤرخ في  12 - 

  التوظیف الجماعي للقیم المنقولة
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والمتضمن 1999دیسمبر  23المؤرخ في  11- 99من قانون رقم  49، و48،  18،  11، 10، 9، 5تلغى احكام المواد :  38المادة 
والمادتین من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  402، و215،  193، 192، 134، المعدلة للمواد 2000قانون المالیة لسنـة 

 .من قانون الرسوم على رقم األعمال  116و 115

لإلیرادات الجبائیة للوالیات والبلدیات للصنادیق الوالئیة لمبادرات الشبیبة وتطویر الممارسات  %7تخضع المساھمة التي قدرھا  :50المادة 
 .2001الریاضیة إلى تخصیص خاص مباشرة في میزانیتھا لنفس الغرض وھدا ابتداء من أول ینایر سنة 

 . تحدد كیفیات تطبیق ھذا اإلجراء عن طریق التنظیم

 2001لسنة  قانون المالیة التكمیلي  یتضمن 2001ویلیة ج 19مؤرخ في  12-01قانون رقم 

،  2001و المتضمن قانون المالیة لسنة  2000دیسمبر  23المؤرخ في  06 -  2000رقم  من القانون 50تعدل أحكام المادة : 17المادة 
  :و تحرر كما یأتي

  :الشبیبة والممارسات الریاضیة كما یأتيالجماعات المحلیة في الصندوق الوالئي لمبادرات مساھمة  حددت :50المادة "

  ؛إلیرادات الجبائیة للوالیاتمن ا 7% - 

  .لبلدیاتل من اإلیرادات الجبائیة % 4 - 

  .لمبادرات الشبیبة والممارسات الریاضیة إلى تخصیص خاص مباشر في میزانیتھا  من اإلیرادات الجبائیة للبلدیات % 3تخضع حصة  

 . "اإلجراء عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق ھذا 

تستفید مبالغ الھبات والمدفوعات المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة المقیمین بالجزائر من تخفیض في الضریبة على الدخل  :18المادة 
  .من الدخل الخاضع للضریبة  % 5دون أن یتجاوز ذلك  % 40بنسبة 

  :ھبات أو المدفوعات لفائدة یمنح ھذا التخفیض في حالة ما إذا تم تقدیم ھذه ال

 المؤسسات أو الجمعیات ذات المنفعة العامة؛ - 

التراث األعمال أو ھیئات المنفعة العامة ذات الطابع التربوي والعلمي واإلنساني والریاضي والبیداغوجي  والثقافي ، أو التي تساھم في تثمین  - 
 .الفني وحمایة المحیط الطبیعي أو نشر الثقافة 

 .فیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كی

و المتضمن قانون المالیة لسنة  1993دیسمبر سنة  29المؤرخ في  18- 93من المرسوم التشریعي رقم  99تلغى أحكام المادة :  19المادة 
 .، المعدلة و المتممة و المتعلقة بالرسم النوعي اإلضافي1994

تستفید المعدات المتعلقة بإنجاز االستثمار من االمتیازات الجبائیة و الجمركیة المنصوص علیھا بموجب المرسوم التشریعي رقم :  20المادة 
و المتعلق بترقیة االستثمار، عندما یتم شراؤھا من طرف المقرض المؤجر، في إطار عقد االعتماد  1993أكتوبر سنة  5المؤرخ في  12- 23

 .المبرم مع متعامل مستفید من االمتیازات المذكورة اإلیجاري المالي

  2002متضمن قانون المالیة لسنة لوا 2001دیسمبر  22المؤرخ في  21-01قانون رقم 

من قانون  359و  212المنصوص علیھما في المادتین " رقم بطاقة التعریف الجبائیة"و" رقم التعریف الجبائي"تستبدل العباراتان :  4المادة 
  ."رقم التعریف اإلحصائي" ب المباشرة والرسوم المماثلة بعبارة الضرائ

یخضع األشخاص المعنویون المذكورون أدناه إجباریا الختصاص الھیكل المكلف بتسییر المؤسسات الكبرى المنصوص علیھا : 32المادة 
  :بموجب نص تنظیمي

  ، المعدل والمتمم،1986غشت سنة  19المؤرخ في  14 - 86الشركات العاملة في قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم  - 

مادة  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، 1 - 156

 136وشركات األشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس األموال كما ھو منصوص علیھ في المادة شركات رؤوس األموال  - 
  ج،.ملیون د 100من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي یفوق أو یساوي رقم أعمالھا السنوي 

  ج.ملیون د 100عمال السنوي إلحدى الشركات العضوي مجمعات الشركات القانونیة أو الفعلیة عندما یفوق أو یساوي رقم األ -

یتعین على األشخاص المعنویین المنصوص علیھم في المادة أعاله، أداء كل واجباتھم الجبائیة حسب الشروط المحددة عن طریق :  33المادة 
  .التنظیم، لدى مصالح الھیكل المذكور في المادة السابقة

یعیین والمعنویین المزاولین نشاطا صناعیا أو تجاریا أر حرا أو تقلیدیا، أن یشیروا إلى رقم التعریف یجب على األشخاص الطب:  34المادة 
  اإلحصائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطاتھم
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أو  دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص علیھا في التشریع الجبائي المعمول بھ، یترتب على عدم تقدیم رقم التعریف اإلحصائي: 35 المادة
  :التصریح بمعلومات خاطئة تعلیق 

  تسلیم مختلف شھادات اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة، -

مكرر من قانون الضرائب  219و  1 - 219التخفیضات المنصوص علیھا في المادتین  -تسلیم مستخرجات من جدول الضرائب،  -
  المباشرة والرسوم المماثلة،

  منح تأجیالت قانونیة عن دفع الحقوق والرسوم -

  .اكتتاب استحققات للدفع -

 عوقین من الضریبة على األرباح والرسم على النشاط المھنيمتعفى المؤسسة العمومیة لإلدماج االجتماعي والمھني لألشخاص ال : 39المادة 

، 2- 27، ) 5 -  4 -  3(  17، )12 -  11 -  10 -  9 -  8 -  6(  15اد تلغي األحكام المتعلقة باإلجراءات الجبائیة في المو:  200االمادة 
، 283ج، و191- ، 5- 190، 190، 187، 186مكرر،  131، 131، 84، 63، 62، 47، 41، 40، 39، 38، 37، 31، 30

حتي  329، 328، 3- 327، 325، 316، 315، 314، 313، 312، 311، 310، 309،  290، 289، 288، 287
من قانون الضرائب  405و 4- 402، 400، 399، 398، 397، 396، 395، 394، 393، 392، 391، 390، 379، 353

، 123، 113مكرر،  111، 109) 4، 3، 2( 107- 108، 97، 96وما یلیھا  8- 95، 75، 74، 70المباشرة والرسوم المماثلة 
، 210، 209، 208، 38، 37، 36ون الرسوم على رقم االعمال من قان 160و 2- 154، 153، 147، 143، 142، 124
، 140، 139، 122مكرر من قانون الضرائب غیر المباشرة،  494و 494، 493، 490، 489، 293، 291، 228، 218
مكرر من  365و 365، 364، 362، 361، 360، 359، 205حتى  197، 152، 151، 150، 147، 143، 142، 141

من قانون الطابع وتحول إلى قانون  50و 49، 48، 42، 41، 40، 39، 38، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 24قانون التسجیل 
 .االجراءات الجبائي

  .2003قانون المالیة لسنة  المتضمن 2002دیسمبر سنة  24المؤرخ في  11 - 02قانون رقم 

، مداخیل األسھم واألوراق 2003سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي لمدة خمس :  63المادة 
سنوات ) 5(المماثلة لھا المسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو مداخیل السندات واألوراق المماثلة لھا ذات أقدمیة تساوي أو تفوق خمس 

  .الرسمیة للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج األسھم أو حصص ھیئات التوظیف الجماعیة للقیم المنقولةمسجلة في التسعیرة 

من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات فوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل بمقابل عن السندات كذلك تعفى 
) 5(جلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو تلك الناتجة عن السندات واألوراق المماثلة لھا ذات أقدمیة تساوي أو تفوق واألوراق المماثلة لھا المس

  .سنوات مسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو تم تداولھا في سوق منظم

لمتعلقة بالقیم المكنقولة المسجلة في التسعیرة ، العملیات ا2003سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
  .الرسمیة للبورصة 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 :  65المادة 
  :یأتي 

  دج بالنسبة لتجار التجزئة، 00050.- 

  دج بالنسبة لتجار الجملة، 000500.- 

  .دج بالنسبة للمنتجین والمستوردین 000.0001.- 

  .في حالة العود یتم تطبیق ضعف ھذه المبالغ

  .تصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسیلة نقلھا إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة

  .لھم على األقل رتبة مفتش، معاینة عدم الفوترةیمكن أیضا أعوان إدارة الضرائب المؤھلین قانونا، والذین 

 .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

یؤسس رسم سنوي على السكن یستحق على المحالت ذات الطابع السكني أو المھني الواقعة في البلدیات مقر الدائرة وكذا مجموع :  67المادة 
  .ھرانبلدیات والیات الجزائر وعنابة وقسنطینة وو

  :یحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما یأتي 

  دج بالنسبلة للمحالت ذات الطابع السكني، 300*

  دج بالنسبلة للمحالت ذات الطابع المھني1.200*

  .یحصل ھذا الرسم من مؤسسة سونلغاز، عن طریق فاتورة الكھرباء والغاز، حسب دوریة الدفع
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 .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم.البلدیاتیدفع ناتج ھذا الرسم إلى 

دیسمبر سنة  31یمكن إعادة تقییم األموال الثابتة العینیة القابلة لالھتالك وغیر القابلة لالھتالك الواردة في المیزانیة المقفلة في :  71المادة 
دیسمبر  31ر الشروط المحددة عن طریق التنظیم وفي أجل ال یتجاوز والتابعة للمؤسسات والھیئات الخاضعة للقانون التجاري، في إطا 2002

  .2004سنة 

ركة تقید، دون تطبیق الضریبة، فوائض القیم الناتجة عن ھذه العملییة في حساب فرق إعادة التقییم في خصوم المیزانیة، وتدمج في رأسمال الش
  .المفعول في إطار زیادة رأس المال طبقا لإلجراءات القانونیة الساریة

  2004المتضمن قانون المالیة لسنة  2003دیسمبر  28 المؤرخ في 22 - 03قانون رقم 

تستفید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المقامة والمنتجة في والیات الجنوب والھضاب العلیا والمستفیدة من الصندوق الخاص لتنمیة :  8المادة 
ى والیات الجنوب الكبیر والصندوق الخاص بالتنمیة اإلقتصادیة للھضاب العلیا، من تخفیض في مبلغ الضریبة علي أرباح الشركات المستحقة عل

لفائدة %  20لفائدة والیات الھضاب العلیا و %  15المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى ھذه الوالیات، یقدر بـ أنشطتھم 
  . 2004جانفي  1سنوات، إبتداءا من  )05(والیات الجنوب، وذلك لمدة خمس 

 .تستثنى من أحكام ھذه المادة المؤسسات العاملة في مجال المحروقات

وتتمم  2003، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24المؤرخ في  11 -  02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة  :26المادة 
 :یأتيوتحرر كما 

سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة ) 05(تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات لمدة خمس  : 63المادة "
، حواصل وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن األسھم واألوراق المماثلة لھا المسعرة في البورصة وكذا حواصل األسھم أو 2003

 .ل الجماعیة للقیم المنقولةحصص ھیئات توظیف األموا

تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات، حواصل وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن السندات 
رة خالل مدة خمس سنوات وصاد) 05(واألوراق المماثلة لھا المسعرة في البورصة أو التي تم تداولھا في سوق منظمة ألجل أدنى مدتھ خمس 

 .یشمل ھذا اإلعفاء كامل مدة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المدة. 2003سنوات ابتداء من أول جانفي سنة ) 05(

، العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسعرة في البورصة 2003سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة ) 05(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
  ".في سوق منظمة أو المتداولة

دون المساس باألحكام الواردة في نصوص أخرى، یمنع األشخاص الذین تمت إدانتھم بصفة نھائیة بتھمة الغش الجبائي، من :  29المادة 
  ، المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،1990أوت سنة  18، المؤرخ في 12 -  90ممارسة النشاط التجاري، حسب مفھوم القانون رقم 

تحال الطعون المعلقة لدى اللجنة المركزیة للطعون في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة، والتي لم تكن محل بحث :  31المادة 
  .لدى لجان الطعن للوالیة أو الدائرة، المختصة إقلیمیا، على ھذه اللجان، وذلك وفق نطاق االختصاص الجدید المنصوص علیھ أعاله

تحال الطعون المعلقة لدى لجان الطعن الوالئیة التي لم یجر بحثھا، على لجان الطعن للدائرة المختصة إقلیمیا، وذلك وفق نطاق :  32المادة 
  .اإلختصاص الجدید المنصوص علیھ أعاله

 -  95من األمررقم  105تحدد تعریفة رسم التقیید من أجل الحصول على البطاقة المھنیة للحرفي المنصوص علیھا في المادة :  33المادة 
  .دج بالنسبة للحرفیین 500بـ  1996المتضمن قانون المالیة لسنة  1995دیسمبر سنة  30المؤرخ في 27

 2005لقانون المالیة لسنة المتضمن  2004دیسمبر  29المؤرخ في   21-04 قانون رقم

وتحرر  2000المتضمن لقانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  99- 11من  القانون  رقم  6تعدل أحكام المادة :  16المادة 
  : كما یأتي

لیزي وتندوف وأدرار وتامنغاست تستفید المداخیل العائدة من النشاطات التي یمارسھا األشخاص الطبیعیون أو الشركات في والیة إی : 6المادة "
من مبلغ الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة %  50ولدیھم موطن جبائي في ھذه الوالیات ویقیمون بھا بصفة دائمة، من تخفیض قدره 

 .2005سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(على أرباح الشركات وذلك بصفة إنتقالیة ولمدة 

قة على مداخیل األشخاص و الشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزیع المنتجات البترولیة والغازیة ال تطبق األحكام الساب
  .وتسویقھا 

  "تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة، عند الحاجة، عن طریق التنظیم

وتحرر كما  30المتضمن لقانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  11- 02من  القانون  رقم  71تعدل أحكام المادة : 41المادة 
  : یأتي
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دیسمبر سنة  31یمكن إعادة تقییم األموال الثابتة العینیة القابلة لالھتالك وغیر القابلة لالھتالك الواردة في المیزانیة المقفلة في :  71المادة "
دیسمبر  31الشروط المحددة عن طریق التنظیم وفي أجل ال یتجاوز  والتابعة للمؤسسات والھیئات الخاضعة للقانون التجاري، في إطار 2002

 .2006سنة 

ركة تقید، دون تطبیق الضریبة، فوائض القیم الناتجة عن ھذه العملییة في حساب فرق إعادة التقییم في خصوم المیزانیة، وتدمج في رأسمال الش
  ".المفعولفي إطار زیادة رأس المال طبقا لإلجراءات القانونیة الساریة 

  .یترتب على إیرادات كراء قاعات الحفالت و حفالت األسواق و السیرك ، دفع تلقائي بعنوان الضریبة على الدخل اإلجمالي: 42المادة 

  .محررة من الضریبة % 15ب تحدد نسبة الدفع التلقائي 

  .الشھر الموالي للشھر الذي تم أثناءه تحصیل المبالغمن ) 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  :45المادة 
  .من اإلدارة الجبائیة كشفا بقائمة زبائنھم یتم تحیینھ شھریا

  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 1 - 224زبائن المعلومات المذكورة في المادة یجب أن یشتمل كشف قائمة ال

  .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  یتضمن 2005دیسمبر  31مؤرخ في  16-05قانون رقم 

  (8)  ثماني  ، لمدة أدناھا)جماعي  أو فردي ( تأمین األشخاص  عقد  یكتتبون طواعیة  الذین  األشخاص  یستفید 18 :  الماّدة
الصافیةالسنویة الخاضعة   مبلغ  المنحة  من.دج،   20.000  على أن ال یتجاوز مبلغ التخفیض  % 2  نسبتھ  تخفیض  من  سنوات،
 .اإلجمالي  على الدخل  للضریبة

، 2003و المتضمن لقانون المالیة لسنة  2002دیسمبر لسنة   24المؤرخ في  11- 02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة :  44المادة 
و تتم وتحرر  2004و المتضمن قانون المالیة لسنة  2003دیسمبر سنة  28المؤرخ في  22- 03من القانون رقم  26ادة المعدلة بأحكام الم

   :كما یلي

سنوات، إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباخ الشركات  لمدة خمس :  63المادة " 
، حواصل وفوائض القیمة  الناتجة عن عملیات التنازل عن األسھم واألوراق المماثلة لھا المسعرة في البورصة وكذا حواصل األسھم  أو 2003

  األموال الجماعیة للقیم المنقولةحصص ھیئات التوظیف 

تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات، حواصل وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن السندات 
ت وصادرة ابتداء من أول سنوا) 5(ة ألجل أدنى مدتھ خمس سوق منظمفي واألوراق المماثلة لھا المسعرة في البورصة أو التي یتم  تداولھا 

  . ، یشمل ھذا اإلعفاء مدة صالحیة السند الصادر خالل ھذه الفترة2003جانفي سنة 

ان سنوات، ) 05(خمس بیجب على حاملي السندات و االوراق المماثلة الذین یختارون التخصیل المسبق لسنداتھم قبل اجل االستخقاق المقدر 
خالل الفترة المنصرمة لحفظ دیونھم، و تضاف إلیھا فائدة تحدد نسبتھا عن طریق  لى التنائج المحققة یقوموا خالل التحصیل بدفع الضریبة ع

  .التنظیم

  .سنوات من تسدید الضریبة المدفوعة من قبل) 05(یستفید حاملوا السندات و األوراق المماثلة التي یقل أجل دفعھا عن خمس

، العملیات المتعلقة المسعرة في البورصة أو المتداولة 2003تداء من أول جانفي من سنة سنوات، اب) 05(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس
  ."في سوق منظمة

و المتضمن لقانون المالیة لسنة  2004دیسمبر لسنة   29المؤرخ في   21- 04من القانون رقم  41تعدل أحكام المادة :  45المادة 
 2003و المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر سنة  24المؤرخ في  11- 02من القانون رقم  71، المعدلة ألحكام المادة 2005

  :وتحرر كما یلي

دیسمبر سنة  31الھتالك وغیر القابلة لالھتالك الواردة في المیزانیة المقفلة في یمكن إعادة تقییم األموال الثابتة العینیة القابلة ل:  41المادة "
دیسمبر  31والتابعة للمؤسسات والھیئات الخاضعة للقانون التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طریق التنظیم وفي أجل ال یتجاوز  2005

 ." 2006سنة 

تحق على األشخاص الطبعیین فیما یخص الضریبة على الدخل اإلجمالي صنف االرباح ال یمكن أن یقل مبلغ الضریبة المس : 46المادة 
الصناعیة و التجاریة و أرباح المھن غیر التجاریة باستثناء أولئك الخاضعین للنظام الجزافي و كذا على الشركات فیما یخص الضریبة على 

دج ، یجب تسدید ھذا المبلغ األدنى الجزافي المستحق بعنوان  5000لمحقق، عن أرباح الشركات، بالنسبة لكل سنة مالیة ، و مھما یكن الناتج ا
یوما األولى من الشھر الموالي لشھر تاریخ االجل ) 20(خالل العشرین  الضریبة على الدحل الغجمالي و الضریبة على أرباح الشركات

  .القانوني إلیداع التصریح السنوي، سواء تم ھذا التصریح أم ال
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 2003دیسمبر سنة  28الموافق  1424ذي القعدة عام  4المؤرخ في  22- 03من القانون رقم  52تعدل أحكام المادة :  47المادة 
  :و تتم و تحرر كما یلي2004والمتضمن قانون المالیة لسنة 

) 50(و خمسین ) 35(خمسة و ثالثین تستفید االستثمارات المنجزة من طرف البطالین المرقمین الذین تتراوح أعمارھم بین  : 52المادة "
  :سنة من المزایا اآلتیة 

  .من الحقوق الجمركیة على التجھیزات والخدمات الداخلة مباشرة في إنجاز اإلستثمار % 5تطبیق المعدل المخفض  - 

  .الموجھة لألنشطة الخاضعة لھذا الرسم اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة ، التجھیزات المستوردة و الداخلة مباشرة في إنجاز اإلستثمار و - 

  .اإلعفاء من حقوق نقل الملكیة بالنسبة لكل األقتناءات العقاریة المنجزة في إطار االستثمار المعني - 

 .إعفاء عقود إنشاء الشركات من حقوق التسجیل - 

   ".تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

و تتمم  1998 بقانون المالیة لسنة  ضمن المت 1997دیسمبر  31المؤرخ في  02 -  97من القانون رقم  68تعدل أحكام المادة  :48المادة 
  :وتحرر كما یلي

دینارا عن كل شخض وعن مل ) 20(تؤسس تعریفة ھذا الرسم عن كل شخص وعن كل یوم إقامة ویجب أن ال تقل عن عشرین :63المادة "
  .دینارا عن كل عائلة ) 60(ون أن تتجاوز ستین دینارا د) 30(یوم، اأن ال 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 - 

  ."نجوم) 05( دج، بالنسبة للفنادق ذاتخمسة- 200

 2006لسنة  قانون المالیة التكمیلي  یتضمن 2006جویلیة  15مؤرخ في  04-06أمر رقم 

  : یأتي  كما  وتحّرر  2006  المالیّة لسنة  قانون  من  18  الماّدة  أحكام  تعّدل  4 :  الماّدة

  (8)  ثماني  ، لمدة أدناھا)جماعي  أو فردي ( تأمین األشخاص  عقد  یكتتبون طواعیة  الذین  األشخاص  یستفید 18:  الماّدة"
  في سنویا،   المدفوعة  الصافیة  مبلغ  المنحة  من%  25  نسبتھ  تخفیض  من  اإلجمالي،  على الدخل  الضریبة  بعنوان  سنوات
 . دج  20.000  حدود

  . لیّةلمابا  كلّفلما  الوزیر  من  بقرار،  الحاجة  عند ، الماّدة  ھذه  تطبیق    كیفیات  تحّدد

 للتشریعات  الخطیرة  الفاتلمخا ومرتكبي  الغش  أعمال  رتكبيلم وطنیّة  بطاقیة للضرائب  العاّمة  دیریةلما  لدى  تؤسس : 13المادة 
  .والجمركیة  والتجاریة الجبائیة  والتنظیمات 

  .التنظیم  طریق عن  البطاقیة  ھذه  وتسییر  تنظیم  كیفیات  تحدد

مولة  عن  لملصالح  الدولة  وا نشآت  األساسیة والتجھیزات  والسكنات  االجتماعیةلما تعفى  من  الحقوق  والرسوم عملیة  إنجاز: 14اّدة لما
 .طریق  ھبة  خارجیة 

  .لیّة لماكلّف  باالم اّدة  بقرار  من  الوزیرلمتحدد  كیفیات  تطبیق  ھذه  ا

  :بفقرة  جدیدة  تحّرر  كما  یأتي   2003من  قانون المالیّة  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   :65الماّدة "
  :كما یأتي 

  لتجار التجزئة،دج بالنسبة  50 000.- 

  دج بالنسبة لتجار الجملة، 500 000.- 

  .دج بالنسبة للمنتجین والمستوردین 1 000.000.- 

  .في حالة العود یتم تطبیق ضعف ھذه المبالغ

  .تصادر البضاعة المنقولة بدون فوترة وكذا وسیلة نقلھا إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة

 .ھا تمن  قیم %   50مجاملة  یؤدي  إلى  تطبیق  غرامة  جبائیة  تساوي  واتیرفإن  إعداد  فواتیر  مزورة  أو  فوعلیھ ، 

على  األشخاص  الذین  قاموا  بإعدادھا   بائیة  تطبقالجھذه  الغرامة  فإن ، زورةلمالفواتیر  ا تعلّقة  بإصدارلموفیما  یخص    حاالت  الغش  ا
 . سمھم إالذین  أعّدت  ب وعلى  األشخاص
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 .أعوان إدارة الضرائب المؤھلین قانونا، والذین لھم على األقل رتبة مفتش، معاینة عدم الفوترةیمكن أیضا 

 ."تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

  2007لسنة  قانون المالیة یتضمن 2006 دیسمبر 26مؤرخ في  24-06رقم  قانون

وتتمم  2002، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22المؤرخ في  21 -  01من القانون رقم  32تعدل أحكام المادة : 54المادة 
  :وتحرر كما یأتي

یخضع األشخاص المعنویون المذكورون أدناه إجباریا الختصاص الھیكل المكلف بتسییر المؤسسات الكبرى المنصوص علیھا  :32المادة "
 :بموجب نص تنظیمي

  ، المعدل والمتمم،1986غشت سنة  19المؤرخ في  14 - 86الشركات العاملة في قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم  - 

مادة  الشركات المقیمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبیة  وكذا تلك التي ال تتوفر على إقامة مھنیة دائمة بالجزائر، كما ھي مذكورة في ال -
  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، من قانون 1 - 156

 136شركات رؤوس األموال وشركات األشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس األموال كما ھو منصوص علیھ في المادة  - 
  من وزیر المالیة ،مبلغا محددا بموجب قرار من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي یفوق أو یساوي رقم أعمالھا السنوي 

األعضاء مبلغا محددا بموجب قرار من مجمعات الشركات القانونیة أو الفعلیة عندما یفوق أو یساوي رقم األعمال السنوي إلحدى الشركات  -
  ".وزیر المالیة

وتتمم  2002المالیة لسنة ، والمتضمن قانون 2001دیسمبر  22المؤرخ في  21 -  01من القانون رقم  38تعدل أحكام المادة : 55المادة 
  :وتحرر كما یأتي

  :یؤسس رسم على الوقود تحدد تعریفتھ كما یلي:  38المادة "

  للتر،/ دج 0,10) الممتازعادي و (بالرصاص بنزین   - 

     للتر/ دج  0,30: غاز أویل  - 

  :یوزع ناتج الرسم على الوقود كما یأتي 

  ،الصندوق الوطني للطرق والطرق السریعة"عنوانھ الذي  100-302٪ لحساب التخصیص الخاص رقم 50 -

 ".الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث"الذي عنوانھ  065-302٪ لحساب التخصیص الخاص رقم 50 -

، 2006، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر  31المؤرخ في  16 -  05من القانون رقم  45تعدل أحكام المادة : 56المادة 
من  71، المعدلة للمادة  2005و المتضمن قانون المالیة لسنة  2004دیسمبر سنة  29المؤرخ في  21- 04من القانون  41للمادة  المعدلة

 :،  وتحرر كما یأتي 2003و المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر سنة  24المؤرخ في  11- 02قانون  رقم 

دیسمبر سنة  31ة العینیة القابلة لالھتالك وغیر القابلة لالھتالك الواردة في المیزانیة المقفلة في یمكن إعادة تقییم األموال الثابت :45المادة "
دیسمبر  31والتابعة للمؤسسات والھیئات الخاضعة للقانون التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طریق التنظیم وفي أجل ال یتجاوز  2006

  . 2007سنة 

وائض القیم الناتجة عن ھذه العملیة في حساب فرق إعادة التقییم في خصوم المیزانیة، و تدمج في رأسمال الشركة فتقید، دون تطبیق الضریبة، 
  ".في إطار زیادة رأس المال طبقا لإلجراءات القانونیة الساریة المفعول

 2008لسنة  قانون المالیة التكمیلي یتضمن 2008جویلیة  24مؤرخ في  02-08أمر رقم 

رمضان عام  02المؤرخ في  02 – 97من القانــون رقم   65و   64،    63،  61،  60،  59تعدل و تتمم أحكام المواد   :  26المادة  
من نفس القانون  المعدلة و المتممة بموجب  63و أحكام المادة 1998والمتضمن قانون المالیة لسنة  1997دیسمبر  31الموافق لـ  1418

و المتضمن قانون المالیة  2005دیسمبر  31الموافق لـ 1426ذو القعدة عام 29المؤرخ في  16- 05ن رقم من القانو 48أحكام المادة 
 :المتعلقة بالرسم على اإلقامة وتحرر كما یلي 2006لسنة 

  ".یؤسس رسم على اإلقامة لفائدة البلدیات  : 59المادة " 

  ".تلغى أحكام ھذه المادة  : 60المادة  " 

للبلدیات عن طریق المداولة التصویت على رسم اإلقامة الواجب تحصیلھ لتمویل  میزانیتھا طبقا ألحكام القانون المتعلق  یمكن : 61المادة "
  "بالبلدیات
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دینار على الشخص و ) 50(تؤسس تعریفة ھذا الرسم على الشخص وعلى الیوم الواحد من اإلقامة ، ال یمكن أن  تقل عن خمسین  :63المادة "
) 3(غیر أنھ بالنسبة للمؤسسات الفندقیة ذات ثالث . دینار على العائلة) 100(دینار و ال تتجاوز مائة ) 60(لواحد وال تفوق ستین على الیوم ا

  : نجوم و أكثر تحدد تعریفة 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 نجوم 600 –

  :یعفى من الرسم على اإلقامة  :64المادة " 

  ".األشخاص المستفدین من تكفل صنادیق الضمان اإلجتماعي 

المستعملة إلسكان المعالجین بالمیاه یحصل  الرسم عن طریق  مؤجر الغرف المفروشة ، أصحاب الفنادق و مالكي المقرات   : 65المادة "
  ".المعدنیة أو  السواح  المقیمین في البلدیة ، و المدفوعة  من طرفھم  و تحت  مسؤولیتھم  لدى أمین خزینة البلدیة

 : وتحرر  كما  یأتي   2001التكمیلي لسنة  الیةلممن  قانون  ا  25ادة  لمتعدل  أحكام  ا   :44 ادةلما

 عارضلمھرجانات  واالم وجھة  للبیع  في  إطارلمتوردة والمسؤلفات  الموا الكتب ،تعفى  من  كل  الحقوق  والرسوم : 25دة   الما " 
 .والجامعي  درسيلموكذا  الكتاب  ا ،كلفة  بالثقافةلمرعایة    الوزارة  ا نظمة  تحتلماوصالونات  الكتاب 

 . إلعفاء  في  شكل  حصصانح یمو

 ." التنظیم  عن طریق  ،عةالمتابسؤولة عن لمالحصص والھیاكل ا والسیما تحدید ،ادةلمه اھذ تحدد كیفیات تطبیق

 القابلة  لالھتالك وغیر القابلة  لالھتالك العینیة ابتةثال ن إعادة  تقییم األموالیمك :45ادة لما

ھذا  أشھر  بعد  صدور) 3(في  أجل  أقصاه  ثالثة     الیةالمؤسسات لمللبنوك  وا 2007دیسمبر سنة  31قفلة  في لمزانیة  المیالواردة  في  ا
 .األمر

 .یزانیةلمالتقییم  في خصوم ا الناتجة عن ھذه العملیة  في حساب فرق  إعادة فوائض  القیم ، مع  إعفاء  من  الضریبة ،تقید

لمنصوص للضریبة  ضمن  الشروط  ا، الناتجة عن  ھذا  التنازل ،تخضع فوائض القیم المحتملة، عادة  التقییمالمفي حالة التنازل عن األصول 
  .فعوللمالجبائي الساري ا علیھا  في التشریع

  2009و المتضمن قانون المالیة لسنة  2008دیسمبر  30المؤرخ في  21-08رقم  قانون

على المستوى الوطني،  بالقیام بتحقیقات قصد تنشأ على مستوى المدیریة العامة للضرائب مصلحة التحریات الجبائیة تكلف،   : 45المادة 
 .تحدید مصادر التھرب و الغش الجبائیین

 .تتوفر مصلحة التحریات الجبائیة المنشأة بوجب مرسوم تنفیذي على فروع جھویة تابعة لھا

 .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

والمتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر سنة  24المؤرخ في  11 -  02من القانون رقم  63تعّدل وتتمم أحكام المادة  : 46المادة 
 :وتحرر كما یأتي  2003

سنوات ابتداء من أول ینایر سنة ) 5( تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات، لمدة خمس  : 63المادة  "
، نواتج وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن األسھم والسندات المماثلة المسجلة في تسعیرة البورصة وكذا نواتج األسھم أو 2009

 .حصص ھیئات التوظیف الجماعیة في القیم المنقولة

الناتجة عن عملیات التنازل عن اإللتزامات تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القیمة 
سنوات ) 5(والسندات المماثلة واألوراق المماثلة لھا للخزینة المسجلة في تسعیرة البورصة أو المتداولة في سوق منظّمة ألجل أقل من خمس 

صالحیة السند الصادر خالل ھذه  ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة.  2009تداء من أول ینایر سنة اب سنوات) 5( الصادرة خالل فترة خمس 
 .رحلةلما

سجلة في تسعیرة لمنقولة المبالقیم ا تعلقةلمالعملیات ا ،2009 سنوات ابتداء من أول ینایر سنة) 5(دة خمس لمتعفى من حقوق التسجیل و
  ".تداولة في سوق منظمة لمالبورصة أو ا

 طرف األشخاص الطبیعیین جتماعیة المحققة مناألسھم أو الحصص اإل تفتح فوائض القیم الناتجة عن عملیات التنازل عن : 47ادة لما
 .على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات بصدد الضریبة ،على التوالي ین، مجاال لإلخضاع،قیمین غیر المعنویلمواألشخاص ا

 .محررة من الضریبة%  20ویحدد ھذا اإلخضاع الضریبي بنسبة 
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مبلغ التنازل )  5/ 1( بتبرئة خمس  تعلقةلممن قانون التسجیل وا  256ادة لمفإن أحكام ا ،من أجل إدخال ھذا اإلخضاع الضریبي حیز التنفیذ 
 .تجد مبررا لتطبیقھا ،وثقالمیدي  ینب

وجب قرار صادر عن ~المحدد  بلغلمق استحلمبلغ المدا عندما یتجاوز اكن تسدید الضرائب والرسوم مھما كانت طبیعتھا نق ال :  48ادة  لما
 .الیة لمكلف بالمالوزیر ا

مارسةمھام وكیل السفینة ووكیل لملتسلیم الرخصة ) دج 10.000( ینشأ رسم في شكل طابع جبائي قیمتھ عشرة آالف دینار :  49ادة لما
  .الحمولة والسمسار البحري 

  2009لسنة  قانون المالیة التكمیليوالمتضمن  2009جویلیة  22المؤرخ في  01-09مر رقم أ

الیة التكمیلي لمقانون ا تضمنلموا 1992أكتوبر سنة  11ؤرخ في لما 04 -  92رقم  من القانون 72ادة لمتعدل وتتمم أحكام ا :  22ادة لما
 :وتحرر كما یأتي  1992لسنة 

الناتج الصافي للعقوبات وتعویضات التأخیر المحصل على كافة الضرائب، الحقوق و الرسوم من طرف اإلدارة  دفع للخزینةی : 72ادة لما" 
 .الجبائیة 

 الجبائیة الصندوق التكمیلي للدخل لفائدة موظفي اإلدارة یوجھ لتمویل%  70یقتطع معدل سنوي قدره 

  ".یستفیدون من ھذه التعویضات في جمعھا الذینین ساھملموكذا اوطبیعة الضرائب  الیة بقرار ھیاكللمكلف بالمیحدد الوزیر ا

غیر تلك التي منحوا من أجلھا تلك  من أجل استغالل نشاطاتھم ینمنوحة للفالحلمالجبائیة ا یترتب على التحویل البیّن لالمتیازات:  25ادة لما
  %. 100مة قدرھا تطبیق غرا فروض تسدیدھا معلمبدفع الضرائب والرسوم ا طالبةلما ،زایالما

في القانون التجاري أو التشریعات الخاصة  نصوص علیھلمالشركات من الحد األدنى القانوني ا یتشكل الحد األدنى لرأسمال:  27ادة لما
 .الرأسمال درجة فيلمات ایمإلیھ فوائض قیمة إعادة التقو وتضاف

 صرح بھ وتضاف إلیھ فوائض قیمة إعادةلماألصلي ا من الرأسمال ،التحفیزات الجبائیةاستفادت من  بالنسبة للشركات التي ،ویساوي الحد األدنى
  .درجة في الرأسماللمت ایماالتقو

ات التنظیمیة إلى دفع حق یمالتقو ستفیدة من إعادةلمأو حصص الشركة من الشركات ا یترتب على عملیات التنازل عن األسھم:  28ادة لما
 تسجیل إضافي

 .تؤسس الحقوق على مبلغ فائض القیمة المحرر%   50ب یحدد معدلھ 

  .مبلغ فائض القیمة الناتج عن إعادة التقییم  وتؤسس ھذه الحقوق على. عاد تقییمھالمالتثبیتات ا كما تخضع إلى ھذه الحقوق عملیات التنازل عن

ستحقة في لمبالضرائب والحقوق والرسوم ا التكفل ،الجزائريؤسسات الخاضعة للقانون لموا ؤسسات والھیئات العمومیةللمكن یم ال : 31 ادةالم
 .تنفیذ عقد یقع قانونا على عاتق الشریك األجنبي إطار

 .تاریخ صدور ھذا األمر رمة ابتداء منلمبتطبق ھذه األحكام على العقود ا

  .بالنسبة لتطبیق ھذه األحكام تعتبر ملحقات العقود األصلیة عقودا جدیدة

منوح أساس رقم التعریف الجبائي الم تصلة بعملیات التجارة الخارجیة إال علىركة الموالجم البنكي كن إتمام إجراءات التوطینیمال :36ادة الم
  . الجبائیة من اإلدارة

 قیمة ذات وثائق أو تحف أو أو مخطوطات یمة قد كتب أو فنیة الشرعي، لتحفة أو الوكیل الوارث أو الواھب أو المقتني یعفى : 38المادة 
 .الدولة لصالح تكون موھوبة عندما الملكیة ھذه بنقل المتعلقة حقوق التسجیل  من الوطني،  التراث من عالیة أو تاریخیة فنیة

 القیمة ذات أوالوثائق التحف أو طوطاتلمخأو ا القدیمة الكتب أو الفنیة التحف قائمة تحدد

  .طریق التنظیم عن التسجیل حقوق من اإلعفاء منح وكیفیاتالوطني  التراث من العالیة التاریخیة أو الفنیة

  .مربعا من الضریبة على الدخل اإلجمالي مترا 80السكنات الجماعیة التي ال تتجاوز مساحتھا  تأتیة من تأجیرلمداخیل المتعفى ا:  41ادة لما

  .التسجیل من حقوق ،الالمیعفى تأسیس الشركات في قطاع السیاحة وكذا عملیات رفع رأس ا : 43المادة 

بالضریبة الذین یستفیدون من  ینكلفلما على ینیتع ،ماثلةلموالرسوم ا باشرةلمالضرائب ا من قانون 142ادة زیادة على أحكام الم : 57المادة 
 ،االستثمار أنظمة دعم الجمركیة والرسوم شبھ الجبائیة و غیرھا في إطار تخفیضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق إعفاءات أو

خضعت  الیة التيلمأربع سنوات ابتداء من تاریخ قفل السنة ا وافقة لھذه االعفاءات أو التخفیضات في أجللماألرباح ا بإعادة االستثمار حصة
 ة تراكم السنواتوفي حال. سنوات مالیة متتالیة إعادة االستثمار بعنوان كل سنة مالیة أو بعنوان عدة ویجب أن تنجز. نتائجھا للنظام التحفیزي

 .الیة األولىلمالسنة ا ذكور أعاله ابتداء من تاریخ قفللمیحسب األجل ا ،الیةلما
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وكذا بعنوان  ،وما یلیھا 2010الیة لما ادة على النتائج المحققة بعنوان السنواتلمشروط ھذه ا تطبق ،الفةلمخوبغض النظر عن كل األحكام ا
استرداد التحفیز  یترتب على عدم احترام ھذه األحكام إعادة.  2009لسنة  الیة التكمیليلمر قانون االتخصیص عند تاریخ صدو ؤجلةلمالنتائج ا

 %. 30نسبتھا  الجبائي مع تطبیق غرامة جبائیة

  .بإعادة االستثمار ستثمر من االلتزاململالستثمار قرارا یرخص بإعفاء ا لس الوطنيلمجوال یطبق ھذا االلتزام إذا أصدر ا

 2005الیة لسنة لمقانون ا تضمنلموا 2004دیسمبر سنة  29ؤرخ في لما 21- 04 من القانون رقم 54دة تعدل أحكام الما : 65لمادة ا
 :وتحرر كما یأتي 

الموافق  1424ذي القعدة عام  4المؤرخ في  22- 03من القانون رقم  52المنصوص علیھا في المادة  زیادة على االمتیازات -  54ادة لما"
إنشاء ، تستفید االستثمارات المنجزة من طرف األشخاص المرشحین لنظام دعم 2004والمتضمن قانون المالیة لسنة  2003نة دیسمبر س 28

سنوات ابتداء ) 3(نشاطات االنتاج التي یسیرھا الصندوق الوطني للتأمین على البطالة بعنوان المداخیل و أرباح النشاطات المعتمدة لمدة ثالث 
التي تم حاللھا الشروع في النشاط، من االعفاء من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات  و من الرسم من اسنة المالیة 

 .بنیةلما كیاتلملالرسم العقاري على اعلى النشاط المھني و

  ".ھذه المادة عن طریق التنظیم تحدد كیفیات تطبیق

 31تاریخ صدور ھذا القانون و إلى غایة  ابتداء من ،لتسییر األصول وشركات تحصیل الدیون البنوك ینتستفید شركات ماب : 70ادة لما
 :االمتیازات اآلتیة من  2010 دیسمبر سنة

 ؛اإلعفاء من حقوق التسجیل بعنوان إنشائھا - 

 ؛إطار إنشائھا العقاري بعنوان االقتناءات العقاریة التي تدخل في اإلعفاء من حقوق التسجیل والرسم على اإلشھار - 

 لمضافة؛على القیمة ا اإلعفاء من الحقوق الجمركیة واإلعفاء من الرسم - 

  .ارسة النشاطممابتداء من تاریخ بدایة  سنوات) 3( ھني خالل مدة ثالثلموالرسم على النشاط ا اإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات - 

 2010المالیة لسنة  یتضمن قانون 2009دیسمبر  30مؤرخ في  09-09قانون رقم 

 1999دیسمبر سنة23 الموافق 1420 عام رمضان 15 في المؤرخ 99 - 11 رقم القانون من 6 المادة أحكام تعدل 15 :دةلماا
 والمتضمن 2004 دیسمبر سنة 29 في المؤرخ   21- 04 رقم القانون من 16بالمادة المعدلة 2000 لسنة المالیة قانون والمتضمن

   :یأتي كما وتحرر 2005 لسنة المالیة قانون

  إیلیزي  في والیات  الشركات  أو  الطبیعیون األشخاص  یمارسھا التي  النشاطات  من العائدة  المداخیل  تستفید 6 :  المادة "
 من%  50قدره تخفیض  دائمة من  بصفة  بھا  ویقیمون  الوالیات  ھذه  في  جبائي  موطن  ولدیھم  و تمنراست  و أدرار  وتیندوف

 ابتداء  سنوات  (5)  خمس  لمدة بصفة انتقالیة  وذلك  الشركات  أرباح  على  الضریبة  أو  اإلجمالي  الدخل  على  الضریبة  مبلغ 
  2010. سنة  ینایر  أول  من 

  المنتجات  نشاطات توزیع  باستثناء  المحروقات  قطاع  في  العاملة  األشخاصوالشركات  مدا خیل  على  السابقة  األحكام  تطبق  ال
 . وتسویقھا  والغازیة  البترولیة

  ."التنظیم  طریق  عن ، الحاجة  عند ، المادة  ھذه  تطبیق  وكیفیات  شروط  تحدد

   2000   سنة  دیسمبر 23  في  المؤرخ  2000 - 06  رقم  القانون  من 48  المادة  أحكام  تعدل  28 :  المادة 

   : یأتي  كما  وتحرر 2001  لسنة  المالیة  والمتضمن قانون 

  لمھنياالنشاط   على  والرسم  الشركات  أرباح  على  والضریبة  المضافة  القیمة  على  الرسم  من  تعفى  48 :  المادة " 
 . الدفاعیة  والمنشآت  الكبرى  بالوسائل  المتعلقة  األنشطة

 ". التنظیم  طریق  عن ، الحاجة  عند ھذه المادة،  تطبیق  كیفیات  تحدد

  وفوائض القیمة  الحواصل  الشركات  أرباح  على  الضریبة  أو  اإلجمالي  الدخل  على  الضریبة  من  تعفى   32 :  المادة
 . للبورصة    الدخول  عملیة  إطار  في  المحققة  لمماثلة ا  واألوراق  األسھم  عن  التنازل  عن  الناتجة

 . للبورصة  بالدخول  المتعلقة  العملیات  التسجیل  حقوق  من  تعفى

 لغرض  لألدویة المستوردة  الجملة  ولموزعي  لمستوردي الصافي  الربح  على  یطبق  5% قدره،  اقتطاع  یؤسس   33 :  المادة
 . حالتھا  على  بیعھا

 ".االجتماعي الوطني للضمان الصندوق » عنوانھ الذي 133 - 302 رقم الخاص التخصیص حساب في االقتطاع ھذا ناتج یصبّ 

 تألیف الفنانین  حقوق  أو  أتعاب  شكل  في  المدفوعة  المبالغ  تخضع ،  الفةلمخا  األحكام  كل  عن  النظر بغض  34 :  المادة
 .الضریبة من  محررة   15 %بمعدل اإلجمالي  الدخل  على  للضریبة  الجزائر  خارج  جبائي  موطن  لدیھم  الذین
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    لسنة التكمیلي المالیة قانون والمتضمن 2005 سنة یولیو 25 في المؤرخ 05 - 05 رقم القانون من 12 المادة تعدل 44 :المادة
  :یأتي كما وتحرر 2005

 عن  أعمالھارقم   یقل  التي  والشركات  المحدودة  المسؤولیة  وذات  الوحید الشخص  ذات  المؤسسات  تخضع  ال 12 :  المادة "
 ".الحسابات  محافظي  طرف  من  حساباتھا  على  التصدیق  ، إلى ) دج  (10.000.000  دینار  مالیین  عشرة 

 والمتضمن 1993سنة  دیسمبر 29 في المؤرخ 93 - 18 رقم التشریعي المرسوم من 139 المادة أحكام وتتمم تعدل 45 :المادة
 قانون والمتضمن 1997 سنة دیسمبر 31 في المؤرخ 97 - 02 رقم القانون من 73 بالمادة المعدلة ،1994لسنة  المالیة قانون
  :یأتي كما وتحرر 1998 لسنة المالیة

المعدل و المتمم  ، 1985سنة  فبرایر 2  في  المؤرخ  85 - 04  رقم  القانون  من  األولى  المادة  تتمم  139 :  المادة "
  : یأتي  كما  االجتماعي بفقرة ثالثة  تحرر  ،المحدد لنسبة االشتراك في الضمان 

 .العامل یتحملھا   5 %نسبة ) حتى تغییر بدون  ................. (االشتراك  نسب  تحدد : األولى  المادة "

 منصب  في  مرة  وظف ألول عامل كل راتب من قتطعت التي االجتماعي الضمان في االشتراك حصة 7% إلى    24% من تخفض
الشباب، في إطار التشغیل المأجور ذي المبادرة  المحلیة، و كذا   تشغیل  دائم، و كذا بالنسبة لألجر المقدم من الصندوق الوطني لدعم  عمل 

 على  الحاصل  للشباب  اإلدماج االجتماعي  وجھاز  الشباب  تشغیل  بدعم  الخاصة  الترتیبات عقود التشغیل االبتدائي التي تدخل ضمن
 ". االجتماعي  اإلدماج  نشاطات  جھاز  وكذا  الشھادات 

 الحقوق من الدولة لصالح المكتسبة المستوردة العرض وتجھیزات المسرحیة التجھیزات تعفى 46 :المادة

 .المعارض  وأروقة  وللمتاحف  الفنیة  األنشطة  لتنظیم  والموجھة  سنوات  (3)  ثالث  لمدة والرسوم

 . التنظیم  طریق  المادة عن  ھذه  تطبیق  كیفیات  تحدد

 20  في  المؤرخ 01 - 03  رقم   األمر  لترتیبات  تخضع ، المفعول  الساریة  واألنظمة  بالقوانین  المساس  دون  48 :  المادة
  تستھدف التي  الشركات  طرف  من  المحققة  االستثمارات ، االستثمار  بتطویر  والمتعلق ،  والمتمم  المعدل ، 2001   سنة  أوت

 . والكتاب  بالسینما  المتعلقة  تلك  سیما  وال  الثقافیة النشاطات

  2010و المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2010 غشت 26المؤرخ في  01-10أمر رقم 

 . الجزافي الرسم إلى ،المحروقات قطاع خارج  ،خاصة ظروف في المحققة الكبرى األرباح تخضع أن كنیم22 :   ةداالم

 80% .و  30% ینب ما یتراوح معدل بتطبیق االستثنائیة الھوامش على الرسم ھذا یؤسس

 .التنظیم طریق عن ادةالم ھذه تطبیق كیفیات تحدد 

 لسنة الیةالم تضمن قانونالم 2008 سنة دیسمبر 30 في ؤرخالم  21 - 08رقم  القانون من 47 المادة أحكام تعدل  :25المادة 
 :یأتي كما وتحرر 2009

 الطبیعیین األشخاص من طرف المحققة االجتماعیة الحصص أو األسھم عن التنازل عملیات عن الناتجة القیم فوائض تفتح : 47 المادة" 
 أرباح على الضریبة أو اإلجمالي الدخل الضریبة على بصدد ،التوالي لإلخضاع،على مجاال المقیمین، غیر المعنویین واألشخاص

 .الشركات

 .الضریبة من محررة  20% بنسبة الضریبي اإلخضاع ھذا ویحدد

، وثقالم یدي ینب التنازل مبلغ بتبرئة نصف تعلقةالم التسجیل قانون من 256 ادةالم فإن أحكام ،الضریبي اإلخضاع ھذا تطبیق أجل من
 ."مبررالتطبیقھا تجد

 في ذكورةالم و سنوات  (5 ) خمس عن عمرھا یقل التي )خ.س(  الخاصة صنف السیارات في سجلةالم السیارات تخضع :26 ةالماد
 الیةالم السنة خالل أشھر (3 ) ثالثة تفوق تساوي أو مجمعة فترة خالل الشركات ھذه نفس طرف ؤجرة منالم أو الشركات میزانیة
  :یأتي كما مبلغھ سنوي یحدد رسم إلى الجزائر في قیمةالم الشركات من طرف الجبائیة

  
  الرسمتعریفة    االقتناء عند السیارة قیمة

 5.000.000 و دج 2.500.000 ینب ما
  دج

  دج  300.000

 دج  500.000  دج 5.000.000 من أكثر

 ھذه توافق عندما الجمھور لفائدة النقل بخدمة القیام أو التأجیر أو للبیع إما حصریا وجھةالم السیارات على الرسم یطبق ال ،أنھ غیر
 .الكةالم للشركة العادي النشاط العملیات

 .الضریبة إعداد عند الرسم یخصم ال

  .الشركات أرباح على الضریبة تصفیة رصید تسدید بمناسبة الرسم یدفع
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 اإلیجاري القرض عقود في إطار االھتالك بقواعد والمتعلقة 2010 لسنة المالیة على قانون السابقة األحكام تطبیق یستمر   :27 المادة
  2012. سنة دیسمبر 31غایة إلى انتقالیة بصفة

 على یتوفر الجبائیة الناحیة المقرض المؤجر، من اعتبار في اإلیجاري، القرض إطارعملیات استثنائیة، وفي بصورة یستمر  علیھ، و
 ھو الذي المستأجر المقرض یستمر و .الملك ھذا ممارسة اھتالك في الحق صاحب الصفة بھذه ویكون للملك المستأجر القانونیة الملكیة

 اإلیجارات على طبقالمللضریبة  الخاضع الربح خصم قابلیة حق اھتالك للمحاسبة في الجدیدة قاییسالم بمفھوم للملك المالك االقتصادي
  .ذكورةالماالستحقاقات  نھایة غایة إلى االھتالك ممارسؤجر الم قرضالم إلى سددةالم

 على یطبق اقتطاع ثل، ینشأالمب عاملةالم لقاعدة وتطبیقا، الفةلمخا االتفاقیة التشریعیة أو األحكام كل عن النظر بغض 29 :   المادة
 .الجزائریة ؤسساتالمعلى  الدولة األجنبیة تطبقھ الذي بلغالم یساوي مبلغھ األجنبیة ؤسساتالم

 .ھذا االقتطاع من الشراكة شكل في شكلةالم الشركات وتعفى

 .للدولة یزانیة العامةالم لفائدة االقتطاع ھذا ناتج یخصص

 .الیةبالم كلفلمامن الوزیر قرار جببمو ادةالم ھذه تطبیق كیفیات تحدد

 ھذا نشر تاریخ من ابتداء ،التسجیل حقوق وكذا الشركات أرباح على الضریبة أو الدخل اإلجمالي على الضریبة من تعفى30 :   المادة
 والحصص االجتماعیة األسھم عن التنازل لعملیة القیم وفوائض ریوع ،2015 سنة دیسمبر 31 غایة وإلى الجریدة الرسمیة في األمر

 .شركة في شكل شكلةالم القدم كرة في المحترفة لألندیة

 ، 2013سنة دیسمبر  31غایة  وإلى الرسمیة الجریدة في األمر ھذا نشر من تاریخ ابتداء ،والرسوم الحقوق من تعفى31 :  المادة
 .شركة في شكل شكلةالم القدم كرة في المحترفة األندیة تقتنیھا الریاضیة التي عداتالم التجھیزات

 .ثلمما محلي إنتاج عدم وجود قانونا ثبت إذا إالّ  منحھا یمكن ال االستیراد والرسوم عند الحقوق من اإلعفاء من االستفادة أن غیر

  .التنظیم طریق عن اإلعفاء ھذا من ستفیدةالمالریاضیة  عداتو الم التجھیزات قائمة تحدد

 عدلالم ،االستثمار تعلق بتطویرالمو 2001 سنة غشت 20 في ؤرخالم  03 - 01رقم  األمر من 9 ادةالم أحكام تتمم :   49 المادة
 : یأتي كما وتحرر ،تممالم

 في المحددة االستثمارات العام، تستفید القانون في علیھا نصوصالم والجمركیة وشبھ الجبائیة الجبائیة الحوافز على زیادة9 :  المادة"
 : یأتي اممأعاله،  2 و 1 ینادتالم

  :تیة أدناه، من المزایا اآل 13إنجازھا كما ھي مذكورة في المادة  بعنوان    1-

  المستثناة والمستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار؛اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر  - أ

جاز االعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة المستوردة أو المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في إن - ب
  االستثمار؛

  .المعني االستثمار إطار العقاریة  التي تدمت في االعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات - ج

 (3 ) ثالث إلى (1 ) سنة مدة ستثمرالم من بطلب الجبائیة صالحالم تعده الذي النشاط في الشروع معاینة بعد ،االستغالل بعنوان  2-
 : سنوات

  ،الشركات أرباح على الضریبة من إعفاء  -

 .ھنيالم النشاط على الرسم من إعفاء  -

 منصب ( 100 ) مائة من تنشئ أكثر التي لالستثمارات بالنسبة سنوات (5 ) إلى خمس سنوات (3 ) ثالث من دةالما ھذه رفع كنیمو
 .النشاط انطالق عند شغل

  2009. سنة یولیو  26من  ابتداء االستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة لدى صرح بھاالم االستثمارات على األحكام ھذه تطبق كما

 ناطقالم في تواجدةالم االستثمارات على مناصب الشغل بإنشاء تعلقالم الشرط ھذا یطبق ال

 .العلیا للجنوب والھضاب الخاص الصندوق إعانة من ستفیدةالم

  .سحبھا االمتیازات ھذه بمنح تصلةالم الشروط احترام عدم على ویترتب

  ." التنظیم عن طریق ،الحاجة عند، األحكام ھذه تطبیق كیفیات تحدد

 لسنة التكمیلي الیةالم قانون من 17ادة الم بأحكام تممةو الم عدلةالم 2003 لسنة الیةالمقانون  من 65 ادةالم أحكام تعدل51 :   المادة
 : یأتي وتحرركما 2006

 .قیمتھامن   50% تساوي جبائیة غرامة تطبیق املةلمجا أو فواتیر مزورة فواتیر إعداد على یترتب65 :   المادة "

 كذلك بل فحسب بتحریرھا الذین قاموا األشخاص على لیس زورةالم الفواتیر بإعداد لھا صلة التي الغش حاالت في الغرامة ھذه وتطبق
 .بأسمائھم الذین أعدت األشخاص

 .الفوترة عدم معاینة ،  والذین لھم على األقل رتبة مفتش،قانونا ینؤھلالم الضرائب إدارة أعوان أیضا یمكن
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  ."الیةبالم كلفالم الوزیر من قرار جببمو علیھا العقوبات تطبیق كیفیات وكذا املةلمجا أو فواتیر زورةالم الفواتیر إعداد فعل مفھوم یحدد

  المالیة  قانون  ضمنیت ،2011سنة  یولیو  18  الموافق  1432  عام  شعبان  16  في  مؤرخ  11 - 11  رقم  قانون
  2011التكمیلي لسنة 

 المحلیة  الجماعات  من طرف  مھیأة  أماكن  في  حدیثا  المقامة  الصغیرة  النشاطات التجاریة انتقالیة،  بصفة تستفید، 12 :   المادة
 .الوحیدة  الجزافیة  الضریبة  من  اإلعفاء  من ، من النشاط  األولیتین  السنتین  خالل 

  الثالث  خالل  المستحقة، وذلك  الوحیدة  الجزافیة  الضریبة  من تخفیض  اإلعفاء من  مرحلة  نھایة  عند  النشاطات  ھذه  تستفید
 .اإلخضاع الضریبي  من  األولى  سنوات  (3)

  :    یأتي  كما التخفیض  ھذا  ویكون

  ؛ 70 % تخفیض قدره :  الضریبي  اإلخضاع  من  األولى  السنة - 

 ؛ 50% تخفیض قدره :  الضریبي  اإلخضاع  من  الثانیة  السنة - 

  25% .     تخفیض قدره  :  الضریبي  اإلخضاع  من  الثالثة  السنة - 

 تشغیل  لدعم  الوطني  الصندوق"إعانة   من  لالستفادة  المشاریع المؤھلون  ذوو  التي یمارسھا الشباب  النشاطات  تستفید 13 :المادة
 الضریبة  من تخفیض  من ،" القرض المصغر  الوطنیة لتسییر  الوكالة" و "  البطالة  على للتأمین  الصندوق الوطني" و "  الشباب 
  عند  المھني  المستحق  النشاط  على  الرسم  من  وكذا الحالة،  الشركات، حسب  أرباح  على  الضریبة  أو  اإلجمالي على الدخل  

  من  األولى  سنوات  (3) الثالث  خالل  وذلك بھ،  المعمول  الجبائي  في التشریع  علیھا المنصوص اإلعفاءات  فترة  نھایة
 .الضریبي  اإلخضاع

  :   یأتي  كما التخفیض  ھذا  ویكون

 ، 70 % تخفیض قدره :  الضریبي  اإلخضاع  من  األولى  السنة - 

 ، 50%  تخفیض قدره :  الضریبي  اإلخضاع  من  الثانیة  السنة - 

  .  25%  تخفیض قدره :  الضریبي  اإلخضاع  من  الثالثة  السنة - 

مدة  زالت التي ماو  من اإلعفاء  استفادت  التي  أعاله  المذكورة  النشاطات للمرحلة المتبقیة،  التخفیضات  ھذه  من  تستفید  كما
 .دفعھ  تم  ما  باسترداد  المطالبة إمكانیة  دوناستفادتھا من التخفیض، 

لسنة المالیة   قانون  یتضمن    ،2011سنة   دیسمبر 28  الموافق  1433عام   صفر في  مؤرخ 11 - 16  رقم  قانون
2012  

  الجبائیة  الدیون  بعنوان تسدید  المدفوعة  المبالغ  تعتبر الغش،  محاربة  مجال  في  التشریعیة  األحكام  مراعاة  مع51:  المادة
 . األول  المقام  في  األصلي  الدین  لدفع  موجھة  كمبالغ

  بالطعن  المكلفة  اللجنة  من طرف المراجعة بعد الوقت نفس في األصلي الدین مع الغرامات تسدد ال عندما التحصیل إجراء ویمكن
 . الوالئي

  .البیئة  على أو الخطیرة الملوثة النشاطات على الرسم من الخبز صناعة نشاط یعفى 53: المادة

المالیة   قانون  والمتضّمن  2005  سنة  یولیو  25  في  المؤّرخ  05 - 05  رقم  األمر  من 2  المادة  تعدل 62:  المادة
  22  الموافق  1430  عام  رجب  29  في  المؤرخ   09 - 01    األمر  من  63  بالمادة  المعدلة  2005  لسنة  التّكمیلي

  : یأتي  كما  وتحّرر  2009  لسنة  التكمیلي  المالیة  قانون  المتضمن و 2009 سنة  یولیو

 . الخدمات  أو  الّسلع  استیراد  عملیات  على  البنكي للتّوطین  رسم  یؤّسس 2 : المادة "

 . أو البضائع  السلع  استیراد  لعملیة التّوطین  ملف  فتح  طلب  كل  عند  دج 10.000  قدرھا  بتعریفة  الّرسم  یسّدد

 غیر األّولیة والمواد سلع التّجھیزات الّرسم من وتعفى .  الخدمات  الستیراد  بالنّسبة التّوطین  مبلغ  من  3% بـ  الّرسم  تعریفة  تحّدد
 .عملیة استیراد كل قبل تعھّد اكتتاب بشرط حالتھا على بیعھا إلعادة الموّجھة

 .  التّأمین إعادة إطار عملیات في  المنجزة الخدمات استیراد الرسم، ھذا من ویعفى

 . بذلك إیصال  تسلیم و  شھادة  منح علیھ ویترتّب الّضرائب قابضي لدى الرسم یسدد

   ."التّنظیم  طریق  عن الحاجة،  عند  المادة  ھذه  تطبیق  كیفیات  تحّدد

 المالیة  قانون  یتضمن 2012   سنة   دیسمبر   26  الموافق  1434  عام  صفر  12  في  مؤرخ  12 - 12  رقم قانون
 2013. لسنة  

 1999 دیسمبر سنة 23 الموافق 1420 عام رمضان 15 في المؤرخ 11 - 99 رقم القانون من 6 المادة أحكام تعدل : 21المادة 
 2004 سنة دیسمبر29 في المؤرخ04 -21   رقم القانون من 16 المادة المعّدلة بموجب ،2000 لسنة المالیة قانون والمتضمن
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 1431 عام محرم 13 المؤرخ في 09 - 09 رقم القانون من 15 المادة المعدلة بموجب ،2005 لسنة المالیة قانون والمتضمن
 : یأتي كما تحرر و  2010 لسنة المالیة قانون والمتضمن  2009 سنة دیسمبر  30 الموافق

و   وتیندوف  إیلیزي  في والیات  الشركات  أو  الطبیعیون األشخاص  یمارسھا التي  النشاطات تستفید المداخیل العائدة من :6المادة "
  مبلغ  من%  50 قدره تخفیض  دائمة من  بصفة  بھا  ویقیمون  الوالیات  ھذه  في  جبائي  موطن  ولدیھم  وتمنراست  أدرار

 من  ابتداء  سنوات  (05)  خمس  لمدة بصفة انتقالیة  وذلك  الشركات  أرباح  على  الضریبة  أو  اإلجمالي  الدخل  على  الضریبة
   2010. سنة  ینایر  أول 

 المنتجات توزیع نشاطات المناجم باستثناء وقطاع المحروقات قطاع في العاملة والشركات األشخاص مداخیل على السابقة األحكام تطبق ال
 .وتسویقھا والغازیة البترولیة

 ."التنظیم طریق عن الحاجة، عند المادة، ھذه تطبیق وكیفیات شروط تحدد

 سنة غشت 20 الموافق1422 عام  الثانیة جمادى أّول في المؤرخ  03- 01رقم  األمر من   9المادة أحكام تتمم و تعّدل:  36المادة 
 :یأتي كما وتحرر والمتمم االستثمار، المعدل بتطویر والمتعلق 2001

 في المحددة االستثمارات العام، تستفید القانون في علیھا المنصوص والجمركیة وشبھ الجبائیة الجبائیة الحوافز على زیادة9 :  المادة"
  : أعاله، من المزایا اآلتیة 2 و 1 المادتین

 :أدناه، من المزایا اآلتیة 13إنجازھا كما ھي مذكورة في المادة  بعنوان  1-

  ل مباشرة في إنجاز االستثمار؛اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة والمستوردة و التي تدخ - أ

جاز اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة المستوردة أو المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في إن - ب
  االستثمار؛

  المعني؛ االستثمار إطار اإلعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة  التي تمت في - ج

 اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف اإلشھار العقاري ومبالغ األمالك الوطنیة المتضمنة حق االمتیاز على األمالك العقاریة المبنیة وغیر - د
  .المبنیة الممنوحة الموجھة إلنجاز المشاریع االستثماریة

  .تطبق ھذه المزایا على المدة الدنیا لحق االمتیاز الممنوح

  .المشاریع االستثماریة لفائدة الوزراء مجلس قرار بموجب كما تستفید من ھذه األحكام االمتیازات الممنوحة سابقا 

 (03) ثالث إلى (01) سنة المستثمر مدة من بطلب الجبائیة المصالح تعده الذي في النشاط الشروع معاینة بعد االستغالل، بعنوان 2-
  : سنوات

  الشركات، أرباح على الضریبة من إعفاء -

 .المھني النشاط على الرسم من إعفاء -

 منصب (100) مائة من تنشئ أكثر التي لالستثمارات بالنسبة سنوات (05) إلى خمس سنوات (03) ثالث من المدة ھذه رفع ویمكن
 .النشاط انطالق عند شغل

  2009. سنة یولیو  26من  ابتداء االستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة لدى المصرح بھا االستثمارات على األحكام ھذه تطبق كما

للجنوب  الخاص الصندوق إعانة من المستفیدة المناطق في المتواجدة االستثمارات على مناصب الشغل بإنشاء المتعلق الشرط ھذا یطبق ال
 .العلیا والھضاب

 .سحبھا االمتیازات بمنح ھذه المتصلة الشروط احترام عدم على ویترتب

  ." التنظیم عن طریق الحاجة، األحكام، عند ھذه تطبیق كیفیات تحدد

 غشت  20الموافق لـ    1422 عام الثانیة جمادى أّول في المؤرخ 03- 01 رقم األمر من 11 المادة أحكام تتمم و تعّدل : 38المادة 
 : یأتي كما وتحرر والمتمم، المعدل االستثمار، بتطویر و المتعلق 2001 سنة

 من األولى الفقرة في المذكورة المناطق في والمنجزة المزایا من المستثناة غیر للنشاطات المتضمنة االستثمارات تستفید  :11المادة"
 : اآلتیة المزایا من ، أعاله 10 المادة

  :االستثمار  إنجاز  بعنوان 1 - 

  التي تتم في إطار االستثمار؛ اإلعفاء من دفع حقوق الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة -

  فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات و الزیادات في رأس المال؛) ‰ 2(تطبیق حق التسجیل بنسبة مخفضة قدرھا اثنان في األلف   -

  ؛ضروریة إلنجاز االستثمارتكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف، بعد تقییمھا من الوكالة، فیما یخص األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسیة ال -

س�واء اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع و الخدمات غیر المستثناة من المزایا و التي تدخل مباشرة ف�ي إنج�از االس�تثمار،  -
  كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلیة؛

  ؛االستثمار في إنجاز ر المستثناة من المزایا و التي تدخل مباشرةاإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة و غی -
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 المبنی�ة العقاری�ة عل�ى األم�الك االمتی�از ح�ق المتضمنة الوطنیة األمالك ومبالغ العقاري اإلشھار مصاریف و التسجیل حقوق من اإلعفاء -
 .االستثماریة إلنجاز المشاریع الموجھة الممنوحة المبنیة وغیر

 .الممنوح االمتیاز لحق الدنیا المدة على المزایا ھذه تطبق

 .المشاریع االستثماریة لفائدة الوزراء مجلس قرار بموجب سابقا الممنوحة االمتیازات األحكام ھذه من تستفید كما

 :المستثمر من بطلب الجبائیة تعدھا المصالح التي االستغالل مباشرة معاینة بعد -2

 ، المھني  النشاط  على  ومن الرسم  الشركات  أرباح على الضریبة من النشاط الفعلي، من نواتس (10) عشر اإلعفاء، لمدة  -

  .ابتداء من تاریخ االقتناء، من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار االستثمار سنوات (10) عشر اإلعفاء، لمدة -

ل�ـ  المواف�ق 1422ع�ام  الثانی�ة جم�ادى أّول ف�ي الم�ؤرخ01 -03   رق�م األم�ر من 1 مكرر 12 المادة أحكام تتمم و تعدل :39المادة 
 : یأتي كما وتحرر والمتمم، المعدل االستثمار، بتطویر والمتعلق 2001 سنة غشت 20

  أو  أع�اله ك�ال  مك�ّرر  12  الم�ادة  في  المذكورة  لالستثمارات  یمكن منحھا التي  المزایا تخصّ   أن یمكن  1:مكّرر  12  المادة"
  : اآلتیة  المزایا  من  جزءا

  : سنوات (05)خمس   أقصاھا اإلنجاز، لمدة  مرحلة في 1 - 

 عل�ى  المطبق�ة  الجب�ائي  ذات الط�ابع األخ�رى االقتطاع�ات م�ن  وغیرھ�ا  والرس�وم والض�رائب  الحق�وق  خل�وص أو/ و  إعف�اء ) أ
 االستثمار؛ إلنجاز  والخدمات الضروریة  للسلع المحلیة، السوق  من أو االستیراد  عن طریق سواء  االقتناءات

  أن  یج�ب  الّ�ذي  اإلش�ھار الق�انوني  وك�ذا  لإلنت�اج  ّصص�ةلمخا  العقاری�ة  بنق�ل الملكی�ات  المتعلّقة  التسجیل  حقوق  من  إعفاء ) ب
 علیھا؛  یطبق

 المال؛  رأس  في  والزیادات  للشركات  العقود التأسیسیة یخص  فیما  التسجیل  حقوق  من  إعفاء )   ج

  . لإلنتاج  صصةلمخا  الملكیات العقاریة یخص  فیما  العقاري  الرسم  من  إعفاء )   د

 المبنی�ة العقاریة على األمالك االمتیاز حق المتضمنة الوطنیة األمالك ومبالغ العقاري اإلشھار مصاریف و التسجیل حقوق من اإلعفاء) ھـ
  .االستثماریة إنجاز المشاریع بعنوان الممنوحة المبنیة وغیر

  .الممنوح االمتیاز لحق الدنیا المدة على المزایا ھذه تطبق

  .المشاریع االستثماریة لفائدة الوزراء مجلس قرار بموجب سابقا الممنوحة االمتیازات األحكام ھذه من تستفید كما

 المصالح تعّدھا االستغالل التي في  الشروع  معاینة  تاریخ  من ابتداء سنوات (10)رعش أقصاھا  ولمدة االستغالل،  مرحلة  في 2 - 
 : المستثمر من بطلب الجبائیة

 الشركات؛  أرباح  على  الضریبة  من  اإلعفاء )   أ

  المھني؛  النشاط  على  الرسم  من  اإلعفاء)  ب

 طبقا  مزایا إضافیة  منح  لالستثمار  الوطني  لسلمجا  یقّرر  أن  ، یمكن أعاله 2  و 1  الفقرتین  في  المذكورة  المزایا  على  زیادة
   .بھ  المعمول  للتشریع 

 تخفیضات أو لمنح إعفاءات سنوات،  (05) خمس تتجاوز ال لمدة لالستثمار، و الوطني لسلمجا یؤھل المنافسة،  بقواعد المساس دون -3
 تدخل والتي االستثمار عن ناتجة سلع على أسعار المفروض المضافة القیمة على الرسم ذلك في بما الرسوم، أو الضرائب أو الحقوق على
 .الناشئة الصناعیة األنشطة إطار في

  ."التنظیم طریق عن المادة ھذه تطبیق كیفیات تحدد

 2009یولیو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  01 -  09من القانون رقم  57تعدل أحكام المادة  : 40المادة 
   :،  كما یأتي 2009والمتضمن  قانون المالیة التكمیلي لسنة  

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من  142زیادة على أحكام المادة  : 57المادة "
إعفاءات أو تخفیضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركیة والرسوم شبھ الجبائیة و غیرھا في إطار أنظمة دعم االستثمار، 

حصة األرباح الموافقة لھذه االعفاءات أو التخفیضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاریخ قفل السنة المالیة التي خضعت بإعادة االستثمار 
وفي حالة تراكم السنوات . ویجب أن تنجز إعادة االستثمار بعنوان كل سنة مالیة أو بعنوان عدة سنوات مالیة متتالیة. نتائجھا للنظام التحفیزي

 .األجل المذكور أعاله ابتداء من تاریخ قفل السنة المالیة األولى المالیة، یحسب

وما یلیھا، وكذا بعنوان  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 .  2009 النتائج المؤجلة التخصیص عند تاریخ صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة

  %. 30الجبائي مع تطبیق غرامة جبائیة نسبتھا 

  .لس الوطني لالستثمار قرارا یرخص بإعفاء المستثمر من الزامیة إعادة االستثمارلمجوال یطبق ھذا االلتزام إذا أصدر ا



104 

ات الوطنیة ، معفیین من إلزامیة إعادة االستثمارعندما تدمج المزاایا الممنوحة في سعر السلع یبقى المتعاملون األجانب الشركاء مع الشرك
ویتعین على الشركات المعنیة، قصد االستفادة من تحویل األرباح أن ترفق طلبھا بكشف مبرر یحدد مبالغ وفترات . والخدمات التامة المنتجة
 .تحقیق األرباح  المعنیة

 ".ھذه الفقرة،عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بترقیة االستثمارتحدد كیفیات تطبیق 

  .2014 ، یتضمن قانون المالیة لسنة2013دیسمبر سنة  30الموافق  1435عام  صفر  27مؤرخ في  13 -  08قانون رقم  

 األش�خاص ارس�ھایم الت�ي لالس�ترجاع القابل�ة األخ�رى النفای�ات وك�ذا نزلی�ةلما والنفای�ات س�تعمللما ال�ورق جم�ع أنشطة تماثل : 32المادة 
 : كاآلتي الضریبیة والتسھیالت اإلعفاء من تستفید  % 5 عدلبم الوحیدة الجزافیة للضریبة الخاضعة الحرفیة النشاطات ، الطبیعیون

 .إعفاء : األولیان السنتان -

  .% 70 قدره تخفیض : الضریبي اإلخضاع من الثالثة السنة -

 .% 50 قدره تخفیض : الضریبي اإلخضاع من الرابعة السنة -

 .% 25  قدره تخفیض : الضریبي اإلخضاع من الخامسة السنة -

 .التنظیم طریق عن دةلماا ھذه تطبیق كیفیات وكذا لالسترجاع القابلة وادالم تحدد

 اإلعف�اء م�ن ،الوطنی�ة الس�وق ف�ي للبیع وجھةلموا ،محلیا جةالمنت) كواألمونیا الیوریا(األزوتیة  األسمدة إنتاج عملیات تستفید  : 33المادة 
 .2013 یةلمالا السنة من ابتداء وذلك ،نواتس) 3(  ثالث دةلم الشركات أرباح على الضریبة من

 .التنظیم طریق عن شروطھ تحدد شروط دفتر باكتتاب اإلعفاء ھذا من االستفادة ترتبط

 : یأتي كما وتحرر 2010 لسنة الیةلما قانون من 34 ادةلما أحكام تتمم  :34المادة 

 م�وطن لدیھم الذین ینللفنان تألیف حقوق أو أتعاب شكل في دفوعةالم المبالغ تخضع ،الفةلمخا األحكام كل عن النظر بغض : 34المادة  "
 .الضریبة من محررة  %15 قدره بمعدل  اإلجمالي الدخل على الضریبة إلى ،الجزائر خارج جبائي

 والتظ�اھرات ھرجان�اتلموا الوطنی�ة األعی�اد ف�ي، الثق�افي التب�ادل اتفاق�ات إط�ار ف�ي مش�اركتھم عن�د ینالفنان لنفس فوعةلمدا بالغلما أن غیر
 على الضریبة وعاء ضمن تدخل ال ، الوصایة تحت واإلعالم للثقافة الوطني والدیوان الثقافة وزارة وصایة تحت تنظم التي ،والفنیة الثقافیة
  ."اإلجمالي الدخل

 ف�ي شاركوا الذین األجانب أو الفنانین الجزائریین حقوق بعنوان المستحقة،  المبالغ اإلجمالي،  الدخل على الضریبة من تعفى:  44 المادة
 .االستقالل لعید الخمسین الذكرى إحیاء

  .العید ھذا لتدشین الرسمي االحتفال الدیكور بمناسبة وتجھیزات التقنیة التجھیزات استیراد بعنوان المستحقة الجمركیة الحقوق من تعفى كما

رلما یعد ،اليلما المحاسبي بالنظام اإلخالل دون :  53 ادةلما  تق�وم التي اإلیجاري عتماداإل عملیات في ،جرةالمؤ   ینللع مالكا جبائیا ؤجَّ
 أس�اس عل�ى الجب�ائي االھ�تالك علی�ھ ویطب�ق ثاب�ت كأص�ل تسجیلھ علیھین ویتع ،اإلیجاري القرض وشركات الیةلما ؤسساتلموا البنوك بھا

 .كناتج قبوضةلما اإلیجار مبالغ وتسجل .اإلیجاري للقرض اليلما االھتالك

  .كتكلفة ؤجرلما لصالح ستأجرلما یدفعھا التي بالغلما وتسجل ،ؤجرةلما ینللع مستأجًرا جبائیا ستأجرالم یعد

 والم�تمم،  ع�دللما بتطویر االس�تثمار والمتعلق 2001 سنة غشت 20 في المؤرخ 03-01 األمر من 9 ةلمادا أحكام تعدل  58:المادة
 : یأتي كما وتّحرر

 ف�ي المح�ددة االس�تثمارات الع�ام، تس�تفید الق�انون ف�ي علیھ�ا ص�وصلمنا والجمركی�ة الجبائی�ة وش�بھ الجبائی�ة الحوافز عن فضال:  9لماد ا "
  : یأتي أعاله، كماا 2 و 1 دتینلماا

 :أدناه، من المزایا اآلتیة 13إنجازھا كما ھي مذكورة في المادة  بعنوان  1-

  اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة والمستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار؛ -أ

فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة المستوردة أو المقتناة محلیا والتي ت�دخل مباش�رة ف�ي إنج�از اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة  -ب
  االستثمار؛

  المعني؛ االستثمار إطار اإلعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة  التي تمت في -ج

 من بطلب الجبائیة المصالح تعده الذي النشاط في الشروع معاینة االستغالل، بعد بعنوان -2

 : شغل منصب ( 100 ) مائة حتى المحِدثة لالستثمارات بالنسبة سنوات (3 ) ثالث المستثمر ، لمدة

  الشركات، أرباح على الضریبة من اإلعفاء -

 .المھني  النشاط على الرسم من اإلعفاء -

 منص�ب ( 100 ) مائ�ة م�ن تح�دث أكث�ر الت�ي لالس�تثمارات بالنس�بة س�نوات، (5 ) خم�س إلى سنوات (3 ) ثالث من المدة ھذه وتمدد
 .النشاط انطالق عند شغل
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  2009 .سنة  یولیو 26 من ، ابتداء"االستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة" لدى بھا المصرح االستثمارات على األحكام ھذه تطبق كما

الخ�اص  ص�ندوقال إعان�ة م�ن المن�اطق المس�تفیدة ف�ي المتواج�دة االس�تثمارات عل�ى الش�غل، مناص�ب بإح�داث المتعل�ق الش�رط ھ�ذا یطب�ق ال
 .العلیا والھضاب لجنوببا

 .االمتیازات ھذه سحب االمتیازات ھذه بمنحلمتصلة ا الشروط احترام عدم على یترتب

 الش�ركات أرب�اح عل�ى الض�ریبة م�ن عف�اء، االقائمتھ�ا لالستثمار الوطني لسلمجا یحدد التي االستراتیجیة القطاعات في االستثمارات تستفید
  ."شغل مناصب إحداث دون اشتراط سنوات) 5( خمس دةلملمھني،  ا النشاط على والرسم

 فتح معدل یساوي الشركات أرباح الضریبة على على تخفیض من البورصة،  في العادیة أسھمھا تسعر التي الشركات تستفید : 66 المادة
 . 2014 سنة ینایر من أّول ابتداء وذلك سنوات، (5 ) خمس دةلم  البورصة في رأسمالھا

 المالی�ة ق�انون والمتض�من2002 س�نة  دیس�مبر 24 ف�ي الم�ؤرخ 11-02 رق�م القانون من   63أحكام المادة تتمم و تعدل :  67 المادة
 : یأتي كما وتحرر 2003 لسنة

 ین�ایر أول م�ن ابت�داء سنوات، ( 5)  خمس الشركات لمدة أرباح على والضریبة اإلجمالي الدخل على الضریبة من تعفى :63 المادة  "
، مداخیل األسھم واألوراق المماثلة لھ�ا المس�جلة ف�ي التس�عیرة الرس�میة للبورص�ة أو م�داخیل الس�ندات واألوراق المماثل�ة لھ�ا ذات 2014 سنة 

متداول�ة ف�ي س�وق م�نظم، وك�ذا ن�واتج األس�ھم أو حص�ص سنوات مسجلة ف�ي التس�عیرة الرس�میة للبورص�ة أو ) 5(أقدمیة تساوي أو تفوق خمس 
  .ھیئات التوظیف الجماعیة للقیم المنقولة

 عن االلتزاماتفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل الضریبة على أرباح الشركات نواتج و تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي و
 سنوات) 5(بخمس  یقدر أدنى ألجل منظمة سوق في أو المتداولةلبورصة ا المسعرة فيلخزینة واألوراق المماثلة لالمماثلة السندات و

 .ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المرحلة.  2014من أول ینایر سنوات ) 5( والصادرة خالل فترة خمس

العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسجلة في تسعیرة  ،2014سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
  ".البورصة أو المتداولة في سوق منظمة 

 المواد دمج معدل مع بالتناسب دعم التشغیل االستثمار وجھاز دعم جھاز إطار في للمستثمرین الممنوحة الجبائیة الحوافز تمنح:  74المادة 
 .محلیا المصنعة

  . التنظیم طریق عن المادة ذهھ تطبیق كیفیات تحدد

 .2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة  30الموافق   1436ربیع  األول  عام    8مؤرخ  10 -  14قانون رقم  

 ،2000 لسنة المالیة قانون والمتضمن 1999 دیسمبر سنة 23  المؤرخ 99 - 11 رقم القانون من 6 المادة أحكام تعدل :17المادة 
 المعدلة 2005لسنة  المالیة قانون والمتضمن 2004 دیسمبر سنة 29 في المؤرخ 04 - 21 رقم القانون من 16 بالمادة المعدلة
 12  بالمادة المعدلة  ،2010 لسنة المالیة والمتضمن قانون  2009دیسمبر سنة  26المؤرخ في  09- 09القانون رقم   من 15بالمادة 

   :یأتي كما وتحرر 2013  دیسمبر سنة 26في  رخالمؤ 12- 12  رقم القانون من

  إیلیزي  في والیات  الشركات  أو  الطبیعیون األشخاص  یمارسھا التي  النشاطات  من العائدة  المداخیل  تستفید  6 :  المادة "
  %50قدره  تخفیض  دائمة من  بصفة  بھا  ویقیمون  الوالیات  ھذه  في  جبائي  موطن  ولدیھم  و تامنراست  و أدرار  وتیندوف

  سنوات  (5)  خمس  لمدة بصفة انتقالیة  وذلك  الشركات  أرباح  على  الضریبة  أو  اإلجمالي  الدخل  على  الضریبة  مبلغ  من
 . 2015 سنة  ینایر  أول  من  ابتداء

 البترولیة المنتجات نشاطات توزیع باستثناء المحروقات قطاع في العاملة والشركات األشخاص مدا خیل على السابقة األحكام  تطبق ال
 . وتسویقھا والغازیة

  ."التنظیم طریق عن الحاجة، عند المادة، ھذه تطبیق وكیفیات شروط تحدد

سنة  دیسمبر 31الموافق  1426ذي القعدة عام   29  المؤرخ 16- 05 رقم القانون من  46أحكام المادة  تتمم و تعدل :52المادة 
  :یأتي كما وتحرر ،2006 لسنة المالیة قانون والمتضمن 2005

ال یمكن أن یقل مبلغ الضریبة المستحق على األشخاص الطبعیین فیما یخص الضریبة على الدخل اإلجمالي صنف االرباح  : 46المادة "
كذا على الشركات فیما یخص الضریبة على  الصناعیة و التجاریة و أرباح المھن غیر التجاریة باستثناء أولئك الخاضعین للنظام الجزافي و

یجب تسدید ھذا المبلغ األدنى الجزافي المستحق بعنوان . دج 10.000أرباح الشركات، بالنسبة لكل سنة مالیة ، و مھما یكن الناتج المحقق، عن 
الشھر الموالي لشھر تاریخ االجل القانوني یوما األولى من ) 20(جمالي والضریبة على أرباح الشركات خالل العشرین ل اإلخالضریبة على الد

  ."إلیداع التصریح السنوي، سواء تم ھذا التصریح أم ال

، 2003والمتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر سنة  24المؤرخ في  11- 02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة  :73المادة 
، وتحرر كما 2014المتضمن قانون المالیة لسنة  2013دیسمبر سنة  30رخ في المؤ 08- 13من القانون رقم  67المعدلة بموجب المادة 

  :یأتي

 ین�ایر أول م�ن ابتداء سنوات، ( 5) خمس  الشركات لمدة أرباح على أوالضریبة اإلجمالي الدخل على الضریبة من تعفى :63 المادة  "
، م�داخیل األس�ھم واألوراق المماثل�ة لھ�ا المس�جلة ف�ي التس�عیرة الرس�میة للبورص�ة أو م�داخیل الس�ندات واألوراق المماثل�ة لھ�ا ذات 2013سنة 
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سنوات مسجلة ف�ي التس�عیرة الرس�میة للبورص�ة أو متداول�ة ف�ي س�وق م�نظم، وك�ذا ن�واتج األس�ھم أو حص�ص ) 5(أقدمیة تساوي أو تفوق خمس 
  .یة للقیم المنقولةھیئات التوظیف الجماع

تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن االلتزامات 
سنوات ) 5(یقدر بخمس  أدنى ألجل منظمة سوق في والسندات المماثلة واألوراق المماثلة للخزینة المسعرة في البورصة أو المتداولة

 .ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المرحلة.  2013سنوات من أول ینایر ) 5(والصادرة خالل فترة خمس 

، العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسجلة في تسعیرة 2013سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
  ".المتداولة في سوق منظمة البورصة أو 

والمتعلق بتطویر اإلستثمار، المعدل والمتمم، المعدلة  2001غشت سنة  20المؤرخ في  03- 01من األمر  9تعدل أحكام المادة : 74المادة 
نون والمتضمن قا 2013دیسمبر سنة  30الموافق  1435صفر عام  27المؤرخ في  08- 13من القانون رقم  58بموجب أحكام المادة 

  :وتحرر كمایأتي 2014المالیة لسنة 

 1فضال عن الحوافز الجبائیة وشبھ الجبائیة والجمركیة المنصوص علیھا في القانون العام، تستفید اإلستثمارات المحددة في المادتین  :9المادة «
  :أعاله مما یأتي  2و

  :اآلتیةأدناه، من المزایا  13بعنوان انجازھا على النحو المذكور في المادة .1

  ؛االستثمارات إنجاز في مباشرة تدخل والتي والمستوردة المستثناة غیر السلع یخص فیما الجمركیة، الحقوق من اإلعفاء ) أ

 تدخل التي محلّیا المقتناة أو المستوردة المستثناة غیر والخدمات السلع یخص فیما المضافة القیمة على الرسم من باإلعفاءالشراء  )ب
 .االستثمارات إنجاز في مباشرة

  .المعني االستثمار إطار في تمت التي العقاریة المقتنیات كل عن عوض لقاء الملكیة نقل حق دفع من اإلعفاء ) ج

ر اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف اإلشھار العقاري ومبالغ األمالك الوطنیة المتضمنة حق االمتیاز على األمالك العقاریة المبنیة و غی) د
  .إنجاز المشاریع اإلستثماریةبعنوان المبنیة الممنوحة 

  .الممنوح االمتیازیطبق ھذا االمتیاز على المدة الدنیا لحق 

الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاریع االستثماریة وكذا االستثمارات المصرحة  االمتیازاتاألحكام، كما تستفید من ھذه 
 .من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار

سنوات، بالنسبة ) 3(ث بعنوان االستغالل، بعد معاینة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر، لمدة ثال. 2 
 :    منصب شغل) 100(الُمحِدثة حتى مائة  لالستثمارات

  اإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات. 
   اإلعفاء من الرسم على النشاط المھني                                                           . 

 انطالقمنصب شغل عند ) 100(التي تُنشأ أكثر من مائة  لالستثماراتسنوات، بالنسبة ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(وتمدد ھذه المدة من ثالث 
  .النشاط

  .2009یولیو سنة  26من  ابتداء، "االستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر"المصرح بھا لدى  االستثماراتكما تطبق ھذه األحكام على 

الجنوب الخاص بصندوق الالمتواجدة في المناطق المستفیدة من إعانة  االستثماراتھذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب العمل على ال یطبق 
  .والھضاب العلیا

  .سحب ھذه األخیرة االمتیازاتالشروط المتصلة بمنح ھذه  احترامعدم  لىیترتب ع

قائمتھا، من إعفاء من الضریبة على أرباح الشركات والرسم  لالستثمارالمجلس الوطني  تستفید االستثمارات في القطاعات اإلستراتجیة التي یحدد
  .»ل شغسنوات دون اشتراط خلق مناصب ) 05(على النشاط المھني، لمدة خمس 

  :أتيما یالمنجزة ضمن النشاطات التابعة للفروع الصناعیة المذكورة أدناه م تستفید االستثمارات: 75المادة 

 سنوات؛) 05(مؤقت من الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل اإلجمالي والرسم على النشاط المھني لمدة خمس إعفاء    -
 .نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكیة من  % 3 قدرهمنح تخفیض  -

  :إلستفادة من األحكام السابقة ھي في االقطاعات الصناعیة التي لھا الحق 

 والتعدین؛صناعة الحدید  -
 اللدائن الھیدرولیكیة ؛ -
 الكھربائیة و الكھرومنزلیة؛ -
 الكیمیاء الصناعیة؛ -
 المیكانیك و قطاع السیارات؛ -
 الصیدالنیة؛ -
 صناعة الطائرات؛ -
 بناء السفن و إصالحھا؛ -
 التكنولوجیا المتقدمة؛ -
 صناعة االغذیة؛ -
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 النسیج و االلبسة و الجلود و المواد المشتقة؛ -
 المشتقة؛الجلود و المواد  -
 .الخشب و صناعة االثاث -

  .یحدد المجلس الوطني لإلستثمار االنشطة المرتبطة بھذه القطاعات 

  .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة ، عند الحاجة، عن طریق التنظیم

ن وكل شركة أو ھیئة یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة وشركات اإلستثمار والصنادیق المشتركة للتوظیف وشركات التأمی: 79المادة 
مالیة أن تقدم للمدیریة العامة للضرائب، حسب األشكال واآلجال المطلوبة، المعلومات التي تخص الخاضعین للضریبة المنتمین للدول التي 

 .أبرمت مع الجزائر إتفاق تبادل المعلومات ألغراض جبائیة

 .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

، المتضمن 2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام  16الموافق  01- 10من األمر رقم  30عدل أحكام المادة ت :80المادة 
 :، و تحرر كما یأتي2010قانون المالیة التكمیلي لسنة 

تعفي من الضریبة على الدخل اإلجمالي أوالضریبة على أرباح الشركات وكذا حقوق التسجیل، ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون  :30المادة «
، النواتج وفوائض القیم لعملیة التنازل عن األسھم والحصص االجتماعیة لألندیة 2020دیسمبرسنة  31في الجریدة الرسمیة و إلى غایة 

  .المشكلة كشركةالمحترفة لكرة القدم 
جانفي  كما تعفى من الضریبة على أرباح الشركات، األرباح التي تحققھا األندیة المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركات ذات أسھم، ابتداء من أول

  .»2020دیسمبرسنة  31إلى غایة  2015سنة 

    2015سنة  یولیو  23  الموافق  1436  عام  شّوال 7 في  مؤرخ  15-01  رقم  أمر

  .2015 لسنة  التكمیلي  المالیة  قانون  یتضمن

 %50لـ  بالنسبة للتسدید جدول استحقاق  واكتتاب الجبائي  دینھم  من %50قاموا بتسدید  الذین  بالضریبة المكلفین  یمكن 40:المادة 
قانون اإلجراءات الجبائیة، أن یستفیدوا، عن  مكرر من  104المادة  أحكام تطبیق إطار  في  الشكوى سحب إجراء واستفادوا من المتبقیة

من قانون اإلجراءات الجبائیة، من تخفیض الزیادات المتعلقة  93و 92طریق  تقد یمھم لطعن َوالئي حسب الشروط  المقررة في لمادتین  
  .مجال الرسوم على رقم األعمال في 2009في مجال الضرائب المباشرة وقبل سنة  2012باألعمال التدلیسیة التي فُرضت علیھم  قبل سنة 

من قانون  2 - 193ادتین وجب الم یجب أن یتطابق تخفیض الزیادات مع الفرق بین العقوبة الجبائیة المطبقة سابقا وتلك المنصوص علیھا 
  .من  قانون الرسوم على رقم األعمال 2 -  116الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  و 

 :،  وتحرر كما  یأتي2003من قانون المالیة لسنة  67تعدل  أحكام المادة   :41المادة 

 .یؤسس رسم سنوي على السكن یُستحق على المحالت ذات الطابع السكني  أوالمھني  :67المادة "

 : ویحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما یأتي

باستثناء تلك المذكورة   ،ھني  الواقعة  في  جمیع البلدیاتلمابع السكني وادج على التوالي بالنسبة للمحالت ذات الط 1200دج و 300 - ) 1
  أدناه؛   2في النقطة 

دج على التوالي بالنسبة للمحالت ذات الطابع السكني والمھني  الواقعة في البلدیات مقر الدائرة وكذا مجموع بلدیات  2400دج  و 600 - ) 2
 .والیات الجزائر وعنابة وقسنطینة ووھران

 .عن طریق فاتورة الكھرباء والغاز، حسب دوریة الدفع " سونلغاز" یحصل ھذا الرسم من طرف مؤسسة 

 .یدفع ناتج ھذا الرسم إلى الصندوق المكلف بإعادة االعتبار للحظیرة العقاریة

 .ھذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق 

 كل طرف من البنوك لدى ، اإلطار ھذا في المودعة، األموال وتكون .  اإلراديالجبائي   لالمتثال  برنامج  یؤسس 43 :   المادة
 .%  7 نسبتھ  یحرر معدل  جزافي  إخضاع  محل ، كانت وضعیتھ  مھما طبیعي شخص

 قانون  یجّرمھ  فعل  بأي  ترتبط  وال مشروع  مصدر  األصل من  في  المعامالت  أو  األموال  ھذه  تكون  أن  یجب

 . اإلرھاب  األموال وتمویل  غسل  المنظم لمكافحة  والتشریع  العقوبات

  2016. سنة  دیسمبر  31بـ  اإلجراء  ھذا  لتنفیذ  الفعلي  الدخول  یحدد

  حسب    التقییم  محل إعادة  اكتتابھا  یتم  ولم ، البرنامج  لھذا  مؤھلة  الحائزون أمواال  األشخاص  یكون الفترة،  ھذه  وبانتھاء
 . اللمجا  ھذا  في  علیھا المنصوص  والعقوبات  تطبیق الغرامات  مع  العام  القانون  شروط

 .طریق التنظیم  عن  األحكام  ھذه  تطبیق  كیفیات  تحدد

 والتي الصناعیة  إنتاج السیارات  شركات  طرف  من  منفردة  بصفة  والمكونات المستوردة  والملحقات  األجزاء  تستفید  :49المادة 
  على  المطبقة  الجبایة  من )  معةلمجا  الضروریة غیر  CKD ( المسماة  تلك  أو  التجمیعیة  الموجھة للصناعات  للنماذج  تنتمي

 . بھ  المعمول  طبقا للتشریع النماذج  ھذه

  المكلفة  الوزارة  التي تصدرھا المفعول  ساریة  التقني  التقدیر  مقررات یم الجمركة  تقد  عند  الجبایة  ھذه  من  لالستفادة  یشترط
 . بھ  للتنظیم المعمول  طبقا  بالصناعة
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  2015. سنة  ینایر  أول  من  سنوات ابتداء  (3)  ثالث  المادة لمدة  ھذه  أحكام  تطبق

  . التنظیم  عن طریق ،  الحاجة  عند المادة،  ھذه  تطبیق  كیفیات  تحدد

  وذلك  المستوردة،  وكذا الكسب والمكررة  الخامة  الزیوت  على المطبقین  النظامین الجبائي والجمركي  تكییف  سیتم 72 :  المادة
 . الزیتیة  البذور  لدرس  الصناعي  االستغالل  فور بدایة الحمایة، إطار تدابیر في

 . الصناعة والمالیة وزیري بین مشترك  قرار الحاجة بموجب عند المادة ھذه تطبیق  كیفیات  تحدد

 المالیة  قانون  و المتضمن  2005  سنة  یولیو  25  المؤرخ في  05-05  رقم  األمر  من  2  تعدل المادة 73 :  المادة
  : یأتي  ، وتحرر كما 2009 لسنة التكمیلي  المالیة  من قانون  63  بالمادة  والمتممة  المعدلة 2005  لسنة،  التكمیلي

 . الخدمات  أو  السلع  استیراد  عملیات  على  المصرفي یطبق للتوطین  خاص  رسم  یؤسس 2 :  المادة"

  البضائع  أو  السلع  لعملیة استیراد التوطین   ملف  لفتح  طلب  كل  عند  عملیة االستیراد  مبلغ  من 0,3  % الرسم بمعدل  یسدد
  . دینار 20.000 عن   الرسم  مبلغ  یقل  أن  دون

 التوطین  مبلغ من  3 %بـ  الرسم تعریفة تحدد

 .الخدمات الستیراد بالنسبة

 .استیراد عملیة كل قبل اكتتاب تعھد بشرط حالتھا على بیعھا إلعادة الموجھة األولیة غیر والمواد التجھیزات سلع ، الرسم من تعفى

 .بذلك إیصال تسلیم و شھادة علیھ منح ویترتب الضرائب قابضي لدى الرسم یسدد

  ".التنظیم عن طریق ، الحاجة عند ، المادة ھذه تطبیق كیفیات تحدد

  والمواد  استیراد التجھیزات  یخص  فیما  المصرفي  للتوطین  الخاص  من الرسم  المعفیین  األشخاص  على  یترتب 74 :  المادة
مرتین   تساوي  غرامة  طرفھم تطبیق  من  المكتتب  التعھد  احترام  عدم  حالة  في على حالھا  البیع  إلعادة  الموجھة  غیر  األولیة

 . الواردات  قیمة ھذه ) 2(

لیة  لسنة مایتضمن  قانون ال 2015دیسمبر  سنة   30الموافق   1437ربیع  األول  عام   18مؤرخ في  18-15قانون رقم 
2016  

، 2005المتضمن قانون المالیة لسنة و 2004دیسمبر سنة   29 المؤرخ في 21- 04من القانون رقم  45تتمم أحكام المادة : 35المادة 
 :وتحرر كما یأتي

للھاتف ن ون والمتعاملویجب على المكلفین بالضریبة الذین ینجزون عملیات ضمن شروط البیع بالجملة، بما في ذلك المستورد :45المادة "
  .كشفا بقائمة زبائنھم یتم تحیینھ شھریا ،دارة الجبائیةعند كل طلب من اإل،ن وكذا تجار الجملة، أن یقدموا والموزعالنقال و

  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 1 - 224یجب أن یشتمل كشف قائمة الزبائن المعلومات المذكورة في المادة 

  .العود تضاعف الغرامة دج وفي حالة  400.000دج إلى  30.000و یعاقب على عدم تقدیم ھذا الكشف بغرامة جبائیة قدرھا 

  ."و تطبق ھذه الغرامة أیضا عندما یتضح أن المعلومات الواردة في كشف الزبائن غیر صحیحة

بغض النظر عن جمیع األحكام المنصوص علیھا بموجب التشریع الجبائي، تجبر الحقوق و الغرامات عند تحصیلھا، بالدینار  :36المادة 
  .سنتیم فیتم إھمالھا) 50(أما األجزاء التي تقل عن خمسین . اسنتیم) 50(ن یي أو تفوق خمساألعلى بالنسبة لألجزاء التي تساو

  
 :، 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  : 67المادة "
  .بلدیات والیات الجزائر،عنابة،  قسنطینة  ووھران

  .دوریة الدفع  على وصوالت الكھرباء والغاز حسب" 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

والمتضمن قانون  المالیة التكمیلي    2009یولیو  سنة    22المؤرخ  في    01- 09القانون  رقم  من  57تعدل أحكام المادة  : 51المادة 
  2012دیسمبر  سنة    26المؤرخ في   12- 12من  القانون  رقم   40جب  أحكام  المادة  والمعدلة  والمتممة  بم  2009لسنة ، 

 : ،  كما  یأتي 2013والمتضمن  قانون  المالیة  لسنة  

ون من من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یستفید 142زیادة على أحكام المادة  : 57المادة "
إعفاءات أو تخفیضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركیة والرسوم شبھ الجبائیة و غیرھا في إطار أنظمة دعم االستثمار، 

ابتداء من تاریخ قفل  سنوات)  4(من  األرباح  الموافقة  لھذه  اإلعفاءات  أو  التخفیضات  في  أجل  أربع  %   30  بإعادة االستثمار حصة 
. ویجب أن تنجز إعادة االستثمار بعنوان كل سنة مالیة أو بعنوان عدة سنوات مالیة متتالیة. السنة المالیة التي خضعت نتائجھا للنظام التحفیزي

 .وفي حالة تراكم السنوات المالیة، یحسب األجل المذكور أعاله ابتداء من تاریخ قفل السنة المالیة األولى
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وما یلیھا، وكذا بعنوان  2010ھذه المادة على النتائج المحققة بعنوان السنوات المالیة الفة، تطبق شروط لمخض النظر عن كل األحكام اوبغ
یترتب على عدم احترام ھذه األحكام إعادة استرداد التحفیز .  2009النتائج المؤجلة التخصیص عند تاریخ صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  %. 30بائي مع تطبیق غرامة جبائیة نسبتھا الج

  .بإعادة  االستثمار لس الوطني لالستثمار قرارا یرخص بإعفاء المستثمر من الزامیة إعادة استثمارلمجوال یطبق ھذا االلتزام إذا أصدر ا

ا تدمج المزاایا الممنوحة في سعر السلع یبقى المتعاملون األجانب الشركاء مع الشركات الوطنیة ، معفیین من إلزامیة إعادة االستثمارعندم
ویتعین على الشركات المعنیة، قصد االستفادة من تحویل األرباح أن ترفق طلبھا بكشف مبرر یحدد مبالغ وفترات . والخدمات التامة المنتجة

 .تحقیق األرباح  المعنیة

 ".ر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بترقیة االستثمارتحدد كیفیات تطبیق ھذه الفقرة،عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بین الوزی

  . یمكن أن تودع التصریحات الشھریة المتعلقة بمختلف الضرائب و الرسوم دون أن یتم دفع الحقوق المستحقة في الوقت نفسھ :56المادة 
غرامات التأخر عن الدفع المنصوص علیھا بموجب في حالة ما إذا تجاوز تسدید الضرائب و الرسوم المستحقة األجل المنصوص علیھ، تطبق 

  . التشریع المعمول بھ، حیث تحسب ھذه األخیرة ابتداء من التاریخ الذي كان من المفروض أن تسدد بحلولھ
 

یتضمن  قانون المالیة  لسنة  2016دیسمبر  سنة   28الموافق   1437ربیع  األول  عام   28مؤرخ في  14-16قانون رقم 
2017  

، والمتضمن 2009یولیو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  01- 09من االمر رقم  41تلغى أحكام المادة :  64المادة 
 .2009قانون المالیة التكمیلي  لسنة 

تضمن ، الم2015یولیو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7المؤرخ في 01- 15مر رقم من األ 43تعدل أحكام المادة :  66المادة 
 :، و تحرر كما یأتي2015قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 كل طرف من البنوك لدى ، اإلطار ھذا في المودعة، األموال وتكون .  الجبائي اإلرادي  لالمتثال  برنامج  یؤسس 43 :   المادة"
 .%  7 نسبتھ  یحرر معدل  جزافي  إخضاع  محل ، كانت وضعیتھ  مھما طبیعي شخص

 قانون  یجّرمھ  فعل  بأي  ترتبط  وال مشروع  مصدر  األصل من  في  المعامالت  أو  األموال  ھذه  تكون  أن  یجب

 . اإلرھاب  األموال وتمویل  غسل  المنظم لمكافحة  والتشریع  العقوبات

  .2017دیسمبر سنة  31یحدد أخر أجل لدخول ھذا النظام حیز التنفیذ بـ 

  حسب    التقییم  محل إعادة  اكتتابھا  یتم  ولم ، البرنامج  لھذا  مؤھلة  الحائزون أمواال  األشخاص  یكون الفترة،  ھذه  وبانتھاء
 . اللمجا  ھذا  في  علیھا المنصوص  والعقوبات  تطبیق الغرامات  مع  العام  القانون  شروط

 . "طریق التنظیم  عن  األحكام  ھذه  تطبیق  كیفیات  تحدد

تقدم اإلدارة الجبائیة استمارة التصریح الممكن تسلیمھا إلكترونیا " بعبارة " تقدم اإلدارة الجبائیة استمارة التصریح" تستبدل عبارة  :67المادة 
  .في المواد ذات الصلة في مختلف القوانین الجبائیة " 

ال تستحق غرامات التأخیر عندما تتعرض عملیات الدفع االلكترونیة المنجزة في االجال المحددة، لتأخیر خارج عن إرادة المكلف  :68المادة 
  .أیام تحسب إبتداء من تاریخ الدفع)  10(بالضریبة و إرادة المؤسسة المالیة، شریطة أن ال یتجاوز ھذا التأخیر  عشرة 

، المعدل، المتضمن 2009جویلیة  22الموافق  1430رجب  29المؤرخ في  01- 09من األمر رقم  28ة تلغى أحكام الماد  : 69المادة 
 .2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 یولیو  22  الموافق  1430  عام  رجب  29  في  المؤرخ  09-01  رقم  األمر  من  32  المادة  أحكام  تعدل  76 :  المادة
  :  یأتي  كما  وتحرر  ،2009لسنة   التكمیلي  الملیة  قانون  والمتضمن  2009  سنة

  مھما  النقال  الھاتف متعاملي  على  شھریا  الرسم  ھذا  ویستحق المسبق،  الدفع  تعبئة  على  یطبق  رسم  یؤسس 32 :  دةاالم"
 . التعبئة  إعادة  طریقة  تكن

 . الشھر  خالل  التعبئة  إعادة  مبلغ  على  ویطبق ،   7% ب  الرسم  ھذا  معدل  یحدد

 األولى  یوما  (20)  العشرین خالل  إقلیمیا تصلمخا  الضرائب قابض  إلى المعنیین المتعاملین  طرف  من  الرسم  ھذا  ناتج  یدفع
 . الموالي  الشھر  من 

  : یأتي  كما ،  التعبئة  إعادة  مبلغ  على  الرسم  من    2 %حاصل  یوزع

 البلدیات،  لصالح %    - 35

 الدولة،  میزانیة  لصالح %    - 35

 ". الوطني  للتضامن الخاص  الصندوق  لصالح     - %30

والمـتضـمن قانـون  2002دیـســمـبـر ســنـة  24المـؤرخ في  02- 11من الـقـانـون رقم  63تـعـدل وتـتـمم أحكـام المـدة  :83المادة 
دیسمبر  30الموافق  1435صفر عام  27المؤرخ في  13- 08الـقانون رقم  من 67بموجب أحـكام المادة المعـدلة  ،2003المالـیة لـسنة

  :وتحرر كما یأتي ،2014 والمتضمن قانون المالیة لسنة 2013سنة 
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 ینایر أول من ابتداء سنوات، ) 5( خمس  الشركات لمدة أرباح على والضریبة اإلجمالي الدخل على الضریبة من تعفى :63 المادة  "
، مداخیل األسھم واألوراق المماثلة لھا المسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو مداخیل السندات واألوراق المماثلة لھا ذات 2014 سنة 

سنوات مسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج األسھم أو حصص ) 5(أقدمیة تساوي أو تفوق خمس 
  .یئات التوظیف الجماعیة للقیم المنقولةھ

تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي و الضریبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن االلتزامات 
سنوات ) 5(یقدر بخمس  دنىأ ألجل منظمة سوق والسندات المماثلة واألوراق المماثلة للخزینة المسعرة في البورصة أو المتداولة في

 .ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المرحلة.  2014سنوات من أول ینایر ) 5(والصادرة خالل فترة خمس 

تسعیرة ال، العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسجلة في 2014سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
  .الرسمیة للبورصة أو متداولة في سوق منظم

الـقـروض الـوطـنـیـة الصادرة من طـرف  سـنوات والـتي تـنـدرج في إطار 5إلى  3كما تستفـید مداخیل الـسـندات المالیـة الـتي تـسـتحق خالل 
  ."سنوات) 5(لمدة خمس  والضریبة على الدخل اإلجمالي، من إعـفاء من الـضریـبة عـلى أرباح الـشركات rالخـزیـنـة الـعـمـومـیـة

 .  المحررة  العقود  حسبین وثقالم  أتعاب  مبلغ یسقف 84:  دةالما

  .التنظیم  طریق  عن  األتعاب  لھذه  سقفالم  بلغالم  یحدد

الخروج من االقلیم أو ما / أو على سیارات رعایا الدول التي تطبق رسوم للدخول/ ینشأ رسم للمعاملة بالمثل یطبق على رعایا و :85المادة 
 . یقتطع الرسم وفق نفس التعریفة المطبقة على الرعایا الجزائرین. شابھھا على الرعایا الجزائریین

  .یخصص ناتج ھذا الرسم للمیزانیة العامة للدولة

  .دد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیمتح

تستفید مؤسسات اإلنتاج التي تنشط في میدان التجمیع و التركیب، من النظام الجبائي التفضیلي المنصوص علیھ بموجب التشریع : 88المادة 
 .CKD و المسماة  المعمول بھ، وذلك حسب المنتوج المعني، لفائدة المجموعات الموجھة  للصناعات التركیبیة

مناصب عمل، ترتبط االستفادة من النظام الجبائي المذكور في الفقرة أعاله باحترام المؤسسات المعنیة  استحداثفضال عن انجاز اسثمار و 
  .المكلفون بالصناعة والمالیة ین ریزولمعدل إدماج المنتوج النھائي یحدد بموجب قرار مشترك صادر عن ال

النظام الجبائي التفضیلي المذكور أعاله، األجزاء والمكونات المستوردة بشكل منفصل من طرف المؤسسات المذكورة في الفقرة كما تستفید من 
  .ال یتجزأ من المجموعات الموجھة للصناعات التركیبیةجزء  األولى من ھذه المادة، و التي تمثل

المكلف بالصناعة، یتضمن تعھد المؤسسة المستفیدة باحترام  یسلمھ الوزیرر تقییم تقني تُمنح االستفادة من النظام الجبائي التفضیلي بناء على قرا
أعاله، والذي تصرح المؤسسة بموجبھ بأن القطع و المكونات التي استوردتھا تمثل مجموعة كاملة أو جزءا  2معدل اإلدماج المذكور في الفقرة 

 .      منھا

  . التنظیم تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق

 .شھرا 36یمكن للشركات التي تمر بوضعیة مالیة صعبة إعادة جدولة الدیون الجبائیة التي تكون على عاتقھا لمدة ال تتجاوز  :90المادة 

  .یكون منح أجل الدفع مقترنا دائما بإسقاط عقوبات التأخیر دون أن یطلب الخاضع ذلك، بشرط احترام أجل االستحقاق

  .على كل الخاضعین للضریبة مھما كان النظام الجبائي التابعین لھ یطبق ھذا التدبیر

 1432رجب عام  20المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  208یمكن أن تتولى وكاالت اإلیرادات المنصوص علیھا في المادة  :91المادة 
والحقوق وغیرھا من اإلیرادات التي یقع تحصیلھا المتعلق بالبلدیة، تحصیل الضرائب والرسوم واألتاوى  2011یونیو سنة  22المؤرخ في 

  .على عاتق خزینة البلدیة

  .تحـدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

  :وتحرر كمایأتي 2003من قانون المالیة لسنة  103تعدل و تتمم أحكام المادة  :92المادة 

  :اآلتيینشأ على كل طلب تسجیل منتوج صیدالني وكل مراقبة لكمیة من المنتوجات الصیدالنیة، رسم یحدد مبلغھ وفقا لإلطار  :103المادة «

  دج 12.000: المنتوجات الصیدالنیة حصةمراقبة 

  دج 30.000: مراقبة و خبرة المنتوجات الخاضعة للتسجیل

 .دج 15.000: سجیلتحلیل ومراقبة المواد االولیة للمنتجات الخاضعة للت

  :یأتي یخصص ناتج ھذا الرسم كما

50 ،لفائدة میزانیة الدولة 

50  لفائدة میزانیة المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدالنیة. 

  .»تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم 

یؤدي اإلعتراض على المراقبة التجاریة أو على تسلیم الوثائق التنظیمیة التي تطلبھا المصالح المؤھلة لوزارة التجارة، بقوة  :106المادة 
أیام إبتداء من تاریخ الطلب الصریح المقدم ) 08(بعد أجل ثمانیة ) دج 10.000(شرة آالف دینار ع إلزامیة قدرھا القانون،إلى تطبیق غرامة 

 .المصالح مقابل إشعار باالستالممن طرف ھذه 
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  .یترتب عن عدم دفع مبلغ اإللزامیة تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا المجالو

  . تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالتجارة

دیسمبر سنة  31الموافق  1426ذو القعدة عام  29المؤرخ في  16- 05ون رقم من القان 60تعدل و تتمم أحكام المادة : 112المادة 
 :كما یأتيوتحرر ، المعدلة و المتممة، 2006و المتضمن قانون المالیة لسنة  2005

  .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 الخفیفة 450 - 

  :كما یأتي ،ھذا الرسم یوزع حاصل

 ، لصالح البلدیات،٪ 35 - 

 ٪، لصالح میزانیة الدولة، 35 - 

 .٪، لصالح الصندوق الوطني للتضامن الوطني 30 - 

  ".عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة 
  

 2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر سنة  27مؤرخ في  11 -17قانون رقم 

 2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان  16المؤرخ في  01- 10من األمر رقم  26تعدل و تتمم أحكام المادة  : 60المادة 
 :، و تحرر كما یأتي 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

سنوات و المذكورة في میزانیة ) 5(التي یقل عمرھا عن خمس ) خ.س(تخضع السیارات المرقمة في صنف السیارات الخاصة : 26المادة"
  :الشركات، مھما كان نظام إخضاعھا، من طرف الشركات المنشأة في الجزائر، إلى رسم سنوي یحدد مبلغھ كما یأتي

  

 قیمة السیارة عند االقتناء تعریفة الرسم

 دج 6.000.000دج و  3.500.000ما بین  دج 350.000

 دج 6.000.000أكثر من  دج 600.000

  

) 3(كذلك، تخضع إلى الرسم على مركبات الشركات، المركبات المؤجرة من طرف نفس ھذه الشركات لفترة  إجمالیة تساوي أو تفوق ثالثة 
  :الرسم وفقالسعر اقتناء المركبة،على النحو التاليفي ھذه الحالة، یحدد مبلغ . أشھر خالل السنة المالیة الجبائیة

  

 قیمة السیارة عند االقتناء تعریفة الرسم

 دج 6.000.000دج و  3.500.000ما بین  دج 250.000

 دج 6.000.000أكثر من  دج 500.000

  

النقل لفائدة الجمھور، عندما تتوافق ھذه العملیات  غیر أنھ، ال یطبق الرسم على السیارات الموجھة حصریا إما للبیع أو للتأجیر أو للقیام بخدمة
  .مع النشاط العادي للشركة المالكة

  .للربحال یكون الرسم قابال للخصم من أجل إعداد الضریبة و ال بد أن یتم التصریح بھ في نفس الوقت الذي یتم فیھ التصریح السنوي للمداخیألو 

  :یدفع الرسم بمناسبة

  بة على أرباح الشركات؛تسدید رصید تصفیة الضری

  تسدید رصید تصفیة الضریبة على الدخل اإلجمالي؛

  .تسدید سنوي أو تسدید الثالثي األخیر بعنوان الضریبة الجزافیة الوحیدة

یق یوما ابتداء من تاریخ اإلشعار بظرف موصى علیھ مع إشعار باالستالم، تطب) 30(یترتب عن عدم التصریح و تسدید الرسم في أجل ثالثین 
  .»تساوي ضعف قیمة الرسم المستحق غرامة بمبلغ

دیسمبر سنة  18الموافق   1412جمادى الثانیة عام  11المؤرخ في 25- 91من القانون  117تعدل وتتمم أحكام المادة : 61المادة 
 :،و تحرر كما یأتي1992والمتضمن قانون المالیة لسنة  1991

  .یؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة :117المادة "

  .تحدد طبیعة ھذه النشاطات عن طریق التنظیم

 :یحدد مبلغ الرسم السنوي كما یأتي
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دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي یخضع أحد نشاطاتھا على األقل لترخیص الوزیر المكلف بالبیئة وفقا للتنظیم الساري  180.000 - 
،الذي 2006مایو سنة  31المؤّرخ في  198 -  06و المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،ال سیما المرسوم التنفیذي رقم المفعول 

 .یحدد التنظیم المطبق على المؤسسات المصنّفة  لحمایة البیئة

الي المختص اقلیمیا وفقا للتنظیم الساري دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي تخضع إحدى نشاطاتھا على األقل لترخیص  الو 135.000 - 
، الذي 2006مایو سنة  31مؤّرخ في  198 -  06المفعول و المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ال سیما المرسوم التنفیذي رقم 

 .یحدد التنظیم المطبق على المؤسسات المصنّفة  لحمایة البیئة

التي یخضع أحد نشاطاتھا على األقل لترخیص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیا وفقا دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و30.000 - 
مایو سنة  31مؤّرخ في  198 -  06للتنظیم الساري المفعول و المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ال سیما المرسوم التنفیذي رقم 

 .المصنّفة  لحمایة البیئة ، الذي یحدد التنظیم المطبق على المؤسسات2006

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي یخضع أحد نشاطاتھا على األقل للتصریح  وفقا للتنظیم الساري المفعول و المطبق على  13.500 - 
تنظیم المطبق ، الذي یحدد ال2006مایو سنة  31مؤّرخ في  198 -  06المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ال سیما المرسوم التنفیذي رقم 

 .على المؤسسات المصنّفة  لحمایة البیئة

  :بالنسبة للمنشآت التي ال تشغل أكثر من شخصین، یحدد مبلغ الرسم األساسي  كما یأتي

  .دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخیص الوزیر  المكلف بالبیئة 34.000 - 

 .خیص الوالي المختص اقلیمیادج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لتر 25.000 - 

 .دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخیص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیا 4.500 - 

 .دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة للتصریح 3.000 - 

  .أھمیتھا على كل نشاط من ھذه األنشطة حسب طبیعتھا و 10و  1یطبق المعامل المضاعف المتراوح بین 

  .من الرسم على األنشطة الملوثة )GPL/C(وقود /تعفى منشآت استرجاع الزیوت المستعملة واستغالل و تخزین غاز البترول الممیع

  .یكون مبلغ الرسم الواجب تحصیلھ عن كل نشاط من ھذه األنشطة الملوثة أو الخطیرة، عن طریق التنظیم

الرسم، على من یستعمل المنشأة، الذي ال یقدم المعلومات الضروریة أو یعطي معلومات حاطئة و ذلك تطبق غرامة تحدد نسبتھا بضعف مبلغ 
  .من أجل تحدید 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  %10بة الرسم بـ تضاعف نس

  .یكون مبلغ الرسم الواجب تحصیلھ عن كل نشاط من ھذه األنشطة مساویا لحاصل المبلغ األساسي و المعامل المضاعف

  .ریق التنظیمیحدد المعامل المضاعف، المطبق على كل نشاط من  ھذه األنشطة الملوثة أو الخطیرة، عن ط

تطبق غرامة یحدد مبلغھا بضعف مبلغ الرسم، على من یستغل المنشأة، الذي ال یقدم المعلومات الضروریة أو یعطي معلومات خاطئة و ذلك من 
 .أجل تحدید مبلغ الرسم و تحصیلھ

 .ھ المصالح المكلفة بحمایة البیئةیحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختص إقلیمیا، على أساس تعداد المنشآت المعنیة الذي تقدم

 . 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% 

  2001دیسمبر سنة  22الموافق  1422شوال عام   07المؤرخ في  21- 01من القانون  203تعدل وتتمم أحكام المادة  :62المادة 
  :، و تحرر كما یأتي2002والمتضمن قانون المالیة لسنة 

أو /ة و ج عن كل طن مخزن من النفایات الصناعیة الخاص.د 16.500یؤسس رسم لتشجیع عدم التخزین یحدد بمبلغ  :203المادة "
  .الخطرة

  :و تخصص عائدات ھذا الرسم كما یأتي

  .للصندوق الوطني للبیئة و الساحل%  48 - 

  .لفائدة میزانیة الدولة%  36 - 

 .لفائدة البلدیات % 16 - 

 ."اإلفرازسنوات إلنجاز منشآت إزالة ھذه النفایات ابتداء من تاریخ االنطالق في تنفیذ مشروع منشأة  ) 3(تمنح  مھلة  ثالث 

  2001دیسمبر سنة  22الموافق  1422شوال عام   07المؤرخ في  21- 01من القانون  204تعدل وتتمم أحكام المادة  :63المادة 
 :، و تحرر كما یأتي2002والمتضمن قانون المالیة لسنة 
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ت و العیادات الطبیة بسعر مرجعي قدره یؤسس رسم لتشجیع عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفیا :204المادة "
 .و یضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العالج وأنماطھ في كل مؤسسة معنیة أو عن طریق قیاس مباشر.  طن/ ج.د 30.000

 :و یخصص حاصل ھذا الرسم كما یأتي

  .للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 60 - 

 .لفائدة میزانیة الدولة% 20 - 

 .البلدیاتلفائدة % 20 - 

   . "سنوات للمستشفیات والعیادات الطبیة للتزوید بتجھیزات الترمید المالئمة أو حیازتھا) 3(تمنح  مھلة  ثالث 

  2001دیسمبر سنة  22الموافق  1422شوال عام   07المؤرخ في  21- 01من القانون  205تعدل وتتمم أحكام المادة  :64المادة 
 :، و تحرر كما یأتي2002والمتضمن قانون المالیة لسنة 

و یحدد ھذا . یؤسس رسم تكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي على الكمیات المنبعثة التي تتجاوز  القیم المحددة :205المادة "
 1991سنة دیسمبر  18المؤرخ في  25- 91من القانون رقم  117الرسم بالرجوع إلى المبلغ األساسي السنوي المحدد بموجب أحكام المادة 

، حسب معدل تجاوز القیم 5و  1، المعدلة و المتممة، و من المعامل المضاعف الذي یتراوح بین 1992و المتضمن قانون المالیة لسنة 
 .المحددة

  :و یخصص حاصل ھذا الرسم كما یأتي

  .للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 50 - 

 .لفائدة میزانیة الدولة% 33 - 

  .»تلفائدة البلدیا% 17 - 

  2002دیسمبر سنة  24الموافق  1423شوال عام   20المؤرخ في  11- 02من القانون  94تعدل وتتمم أحكام المادة : 65المادة 
 :، و تحرر كما یأتي2003والمتضمن قانون المالیة لسنة 

اه المطروحة وعبء التلوث الناجم عن ینشأ رسم تكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي، المؤسسة وفقا لحجم المی:94المادة "
  .النشاط الذي یتجاوز حدود القیم المحددة بموجب التنظیم الساري المفعول

دیسمبر  18المؤرخ في  25 - 91من القانون رقم  117یحدد ھذا الرسم بالرجوع إلى المبلغ األساسي السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة 
، حسب معدل تجاوز 5و  1، المعدلة و المتممة، ومن المعامل المضاعف الذي یتراوح بین 1992لسنة  والمتضمن قانون المالیة 1991سنة 

  .القیم المحددة

  :و تخصص عائدات ھذا الرسم كما یأتي

 .للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 34 - 

  .٪للصندوق الوطني للمیاه16 - 

 .لفائدة البلدیات% 34 - 

    .»لفائدة میزانیة الدولة%  16

 2005دیسمبر سنة  31الموافق  1426ذو القعدة عام  29المؤرخ في  16- 05من القانون  61تعدل وتتمم أحكام المادة  : 66المادة 
 :،المعدلة،  و تحرر كما یأتي2006والمتضمن قانون المالیة لسنة 

طن مستورد أو مصنوع داخل التراب  ج عن كل.د 18.750یؤسس رسم على الزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم یحدد بـ  :61المادة "
  . الوطني، و التي تنجم عن استعمالھا زیوت مستعملة

  :تخصص مداخیل ھذا الرسم كما یأتي

 - 34  لفائدة البلدیات بالنسبة للزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني، و لفائدة صندوق التضامن و الضمان
  .للجماعات المحلیة بالنسبة للزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم المستوردة

 - 34لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و الساحل. 

 - 32لفائدة میزانیة الدولة. 

بصفة انتقالیة، یصب حاصل ھذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك و الذي لم یدفع لصالح البلدیات، لفائدة صندوق التضامن و الضمان 
  .للجماعات المحلیة الذي یتولى توزیعھ على البلدیات المعنیة

  ."     تحدد كیفیات تطبیق عن طریق التنظیم

 2003دیسمبر  سنة  28الموافق  1424ذو القعدة عام  04المؤرخ في  22- 03من القانون رقم  53 تعدل وتتمم أحكام المادة: 67المادة 
 :،و تحرر كما یأتي 2004المتضمن قانون المالیة لسنة 

 .أو المصنوعة محلیا/دج للكیلوغرام الواحد، یطبق على األكیاس البالستیكیة المستوردة و 40یؤسس رسم قدره :53المادة "

  :ھذا الرسم كما یأتي تخصص عائدات
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  .للصندوق الوطني للبیئة و الساحل% 27 - 

 .لفائدة میزانیة الدولة% 73 - 

  ".تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم 

والمتضمن  2009یولیو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  01- 09من األمر رقم  32تعدل أحكام المادة  :70المادة 
 :، و تحرر كما یأتي2009نون المالیة التكمیلي لسنة قا

 التعبئة  إعادة  طریقة  تكن  مھما  النقال  متعاملي الھاتف  على یؤسس رسم یطبق على تعبئة الدفع المسبق، و یستحق شھریا  :32المادة «
. 

 . الشھر  خالل  التعبئة  إعادة  مبلغ  على  ویطبق ،   7% ب  الرسم  ھذا  معدل  یحدد

 األولى  یوما  (20)  العشرین خالل  إقلیمیا تصلمخا  الضرائب قابض  إلى المعنیین المتعاملین  طرف  من  الرسم  ھذا  ناتج  یدفع
  . الموالي  الشھر  من 

  :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 الوطني 01 %-

 2001دیسمبر سنة  22الموافق  1422شوال عام  07المؤرخ في  21- 01من القانون رقم  32تعدل أحكام المادة  :71المادة 
 1427ذو الحجة عام  06المؤرخ في  24- 06من القانون رقم  54دة ، المعدلة بموجب أحكام الما2002والمتضمن قانون المالیة لسنة 

 :، وتحرر كما یأتي2007والمتضمن قانون المالیة لسنة  2006دیسمبر سنة  26الموافق 

یخضع األشخاص المعنویون المذكورون أدناه إجباریا الختصاص الھیكل المكلف بتسییر المؤسسات الكبرى المنصوص علیھا  :32المادة "
  :جب نص تنظیميبمو

 الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات الذي یخضع للتشریع المتعلق بالمحروقات؛

ا الشركات األجنبیة الناشطة بالجزائر مؤقتا في إطار تعاقدي یخضع للنظام الحقیقي عندما یكون مبلغ العقد أو العقود یساوي أو یفوق مبلغ - 
 المالیة؛محددا بموجب قرار من وزیر 

شركات رؤوس األموال وكذا شركات األشخاص الذین اختاروا الخضوع للنظام الجبائي لشركات رؤوس األموال كما ھو منصوص علیھا في  -
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة التي یكون رقم أعمالھا یساوي أو یفوق مبلغا محددا بموجب قرار  من وزیر  136المادة 
 المالیة؛

  ."تجمعات الشركات عندما یكون رقم أعمال أحد الشركات العضوة یساوي أو یفوق مبلغا محددا بموجب قرار  من وزیر المالیة - 

  . ینشأ رسم على نشاط الموزعین بالجملة للتعبئات االلكترونیة للرصید الھاتفي : 72المادة 

على اقتطاع أرصدة  0,5%اإللكترونیة لرصید المواصالت السلكیة و الالسلكیة  بـ  تحدد نسبة الرسم على نشاط التوزیع بالجملة للتعبئات
  .المواصالت السلكیة و الالسلكیة التي تجري لدى متعاملي المواصالت السلكیة و الالسلكیة

الضبط للبرید والمواصالت السلكیة یتم جمع ھذا الرسم من طرف متعاملي المواصالت السلكیة و الالسلكیةأثناء كل اقتطاع، ویتم دفعھ إلى سلطة 
  .والالسلكیة

و  تقوم سلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة بصفة منتظمة بإعادة دفع المبالغ المدفوعة من طرف متعاملي المواصالت السلكیة
تعمال وتطویر تكنولوجیات اإلعالم صــنــدوق تــمـلّك االس"الذي عــنــوانھ  302- 128الالسلكیةإلى حساب التخصیص الخاص رقم 

  . 1، السطر "واالتصال وإعادة توزیع طیف الذبذباتالالسلكیة الكھربائیة

  . تحدد تدابیر تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم

آت مھنیة دائمة في ، على المداخیل التي تحققھا المؤسسات األجنبیة التي لیس لھا منش %2ینشأ اقتطاع من المصدر بنسبة  : 76المادة 
 .الجزائر، عند كل عملیة استیراد سلع وخدمات موجھة إلقامة واستغالل شبكـات للمواصالت السلكیة والالسلكیة ثابتة و نقالة وفضائیة

لوجیات صــنــدوق تــمـلّك االستعمال وتطویر تكنو"الذي عــنــوانھ  302- 128یدفع عائد ھذا االقتطاع إلى حساب التخصیص الخاص رقم  
 ".اإلعالم واالتصال وإعادة توزیع طیف الذبذبات الالسلكیة الكھربائیة

یستحق بمناسبة منح و تجدید المصالح ) دج 50.000( ینشأ لفائدة میزانیة الدولة، رسم خاص قدره خمسون ألف دینار  :100المادة 
  .المختصة لوزارة العدل لختم الدولة لفائدة الضباط العمومیین

 :، وتحرر كمایأتي 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة  76تعدل و تتمم أحكام المادة  :104المادة 

ینشأ رسم على عاتق كل مستفید من قطعة أرض مھیئة ذات استعمال صناعي متواجدة على مستوى المناطق الصناعیة أو مناطق  :76المادة «
) 03(لجھات المكلفة بالتھیئة العمومیة، و التي بقیت غیر مستغلة لمدة تفوق النشاط، المعروضة في السوق عن طریق التنازل من طرف ا

  .سنوات ابتداءا من تاریخ تخصیصھا، المثبتة قانونا بموجب محضر تعده مصالح الصناعة المختصة إقلیمیا

  .٪من قیمتھا التجاریة5یحدد مبلغ ھذاالرسمالمحصل سنویا  بـ 
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  .  من األرض من المتابعة القضائیة لفسخ الصفقةال یعفي تحصیل ھذا الرسم، المستفید 

  :یوزع  ناتج ھذا الرسم  كما یلي

 لفائدة  البلدیات مكان تواجد األرض؛ 60٪ - 

الصندوق الوطني لدعم  تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و " الذي عنوانھ   302- 124٪ لفائدة  حساب التخصیص الخاص رقم 40 - 
  ".التنافسیة الصناعیةدعم االستثمار و ترقیة 

  .»تحدد شروط و كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

والمتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر سنة  23المؤرخ في  11- 99من القانون رقم  64تعدل وتتمم أحكام المادة  :107المادة  
 : ، وتحرر كما یأتي2000

  .توجات الطاقویة للصناعیین و كذا على عملیات اإلستھالك الذاتي للقطاع الطاقويیؤسس رسم على عملیات بیع المن :64المادة «

  :تحدد مبالغ الرسم كما یأتي

 للوحدة الحراریة بالنسبة للغاز الطبیعي ذي الضغط العالي و المتوسط ؛/دج 0,0023

 .كیلواط ساعي بالنسبة للكھرباء ذات التیار العالي و المتوسط/ دج  0,030

  »"للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ومن أجل الطاقات المتجددة و المشتركة" ھذا الرسم  یخصص ناتج

الذي یحدد القواعد  2004یونیو سنة  23المــؤرخ فــي  04- 02یتعین على كل متعامل اقتصادي، بمفھوم القانـون رقم  :111المادة 
أن یضع في متناولھم وسائل دفع إلكتروني تسمح لھم  أو خدمات للمستھلكین،/سلعا و، یقدم المطبقة على الممارسات التجاریة،  المعدل والمتمم

  .بدفع ثمن مشتریاتھم باستعمال بطاقات الدفع اإللكتروني، بناء على طلبھم

  ).دج 50.000( كل إخالل بھذا االلتزام یشكل مخالفة ألحكام ھذه المادة ویعاقب علیھا بغرامة قدرھا خمسون ألف دینار

  :الموظفون اآلتي بیانھم، في إطار مھامھم، بمعاینة مخالفة ھذا االلتزام یخول

  ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون اإلجراءات الجزائیة،  –  

   المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالرقابة التابعة لإلدارة المّكلفة بالتجارة، – 

   .مون لمصالح اإلدارة الجبائیةاألعوان المعنیون المنت –

، ابتداء من تاریخ نشر ھذا الحكم في الجریدة )1(یتعین على المتعاملین االقتصادیین أن یمتثلوا ألحكام ھذه المادة في أجل أقصاه سنة واحدة 
 ."الرسمیة

  2018  لسنة التكمیلي المالیة قانون یتضمن ،2018جویلیة  11في مؤرخ  13-18 رقم قانون

 لسنة المالیة قانون والمتضمن 1999 سنة دیسمبر 23 في المؤرخ11- 99رقم  القانون من  64المادة أحكام وتتمم دلتع : 3 الماّدة
 المالیة قانون والمتضمن 2017سنة  دیسمبر 27في المؤرخ11- 18 رقم القانون من 107 المادة بموجب المعدلة والمتممة ، 2000

 :یأتي كما وتحرر ،2018لسنة

  .یؤسس رسم على عملیات بیع المنتوجات الطاقویة للصناعیین و كذا على عملیات اإلستھالك الذاتي للقطاع الطاقوي  :64المادة «

  :تحدد مبالغ الرسم كما یأتي

 للوحدة الحراریة بالنسبة للغاز الطبیعي ذي الضغط العالي و المتوسط ؛/دج 0,0023

 .للكھرباء ذات التیار العالي و المتوسطكیلواط ساعي بالنسبة / دج  0,030

 والطاقات الطاقةفي   للتحكم الوطني الصندوق ”عنوانھ الذي 302- 131رقم   في الخاص التخصیص لحساب الرسم ھذا ناتج یخصص
  ."الطاقة التحكم في" :2السطر ،”والمشتركة المتجددة

  : یأتي كما وتحرر ،2018المالیة لسنة  قانون من 72المادة  أحكام تتمم: 7المادة 

  . ینشأ رسم على نشاط الموزعین بالجملة للتعبئات االلكترونیة للرصید الھاتفي : 72المادة "

على اقتطاعات أرصدة % 1,5تحدد نسبة الرسم على نشاط التوزیع بالجملة للتعبئات اإللكترونیة لرصید المواصالت السلكیة و الالسلكیة  بـ 
  .رئیسي موزع بصفة النشاط ھذا یمارسون لالسلكیة التي تجري لدى متعاملي المواصالت السلكیة و الالسلكیة الذینالمواصالت السلكیة و ا

لكیة یتم جمع ھذا الرسم من طرف متعاملي المواصالت السلكیة و الالسلكیةأثناء كل اقتطاع، ویتم دفعھ إلى سلطة الضبط للبرید والمواصالت الس
  .والالسلكیة

 بالضریبة المدینین رقم األعمال، قائمة تضمن كشفي إرسال والالسلكیة والمواصالت السلكیة البرید بضبط المكلفة السلطة على یتعیّن
 الجبائیة المختصة المصالح إلى الھاتفیة، لألرصدة للتعبئات اإللكترونیة بالجملة التوزیع نشاط بعنوان تمت االقتطاعات التي ومبلغ المعنیین

 .كحد أقصى سنة كل من أبریل 3٠ بحلول إقلیمیا

و  تقوم سلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة بصفة منتظمة بإعادة دفع المبالغ المدفوعة من طرف متعاملي المواصالت السلكیة
صــنــدوق تــمـلّك االستعمال وتطویر تكنولوجیات اإلعالم "الذي عــنــوانھ  302- 128الالسلكیةإلى حساب التخصیص الخاص رقم 

  . 1، السطر "ادة توزیع طیف الذبذباتالالسلكیة الكھربائیةواالتصال وإع

  . تحدد تدابیر تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم
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  2019، یتضمن قانون المالیة لسنة 2018دیسمبر سنة  27مؤرخ في  18 -18قانون رقم 

  
 2002 سنة  دیسمبر 24 الموافق لـ1423عام  شّوال  20في المؤرخ 1-02  رقم القانون من 63 المادة أحكام تعدل :44 المادة

  : یأتي كما وتحرر والمتممة، المعدلة 2003لسنة المالیة قانون والمتضمن
 ینایر أول من ابتداء سنوات، ) 5( خمس  الشركات لمدة أرباح على والضریبة اإلجمالي الدخل على الضریبة من تعفى :63 المادة  "

، مداخیل األسھم واألوراق المماثلة لھا المسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو مداخیل السندات واألوراق المماثلة لھا ذات 2019سنة 
سنوات مسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج األسھم أو حصص ) 5(أقدمیة تساوي أو تفوق خمس 

  .للقیم المنقولة ف الجماعیة ھیئات التوظی
الخزینة  تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي و الضریبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن سندات

سنوات والصادرة خالل فترة ) 5(یقدر بخمس  أدنى ألجل منظمة سوق واألوراق المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة فيالسندات  و
 .ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المرحلة.  2019من أول ینایر ابتداء سنوات ) 5(خمس 

 سنة جانفي أول من ابتداء سنوات، (5 ) خمس لمدة الشركات أرباح على والضریبة اإلجمالي الدخل على الضریبة من تعفى كما
  .فأكثر سنوات (5 ) خمس لمدة ألجل البنوك ودائع ،2019

، العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسجلة في التسعیرة 2019سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
  .الرسمیة للبورصة أو متداولة في سوق منظم

القروض الوطنیة الصادرة من طرف  سـنوات والتي تـندرج في إطار 5إلى  3الـتي تـسـتحق خالل كما تستفـید مداخیل السـندات المالیـة 
  ."سنوات) 5(لمدة خمس  والضریبة على الدخل اإلجمالي، من إعـفاء من الـضریـبة على أرباح الـشركات rالخزیـنـة العـمومـیة

لسنة  المالیة قانون والمتضمن 2017 سنة دیسمبر 27المؤرخ في  11- 17رقم  القانون من 111 المادة أحكام وتتمم تعدل :47 المادة
 : یأتي كما وتحرر ، 2018
الذي یحدد القواعد  2004یونیو سنة  23المــؤرخ فــي  04- 02یتعین على كل متعامل اقتصادي، بمفھوم القانـون رقم  :111المادة 

أن یضع في متناولھم وسائل دفع إلكتروني تسمح لھم  أو خدمات للمستھلكین،/م سلعا والمطبقة على الممارسات التجاریة،  المعدل والمتمم، یقد
  .بدفع ثمن مشتریاتھم باستعمال بطاقات الدفع اإللكتروني، بناء على طلبھم

  ).دج 50.000( كل إخالل بھذا االلتزام یشكل مخالفة ألحكام ھذه المادة ویعاقب علیھا بغرامة قدرھا خمسون ألف دینار
  :ول الموظفون اآلتي بیانھم، في إطار مھامھم، بمعاینة مخالفة ھذا االلتزامیخ
  ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون اإلجراءات الجزائیة،  –  

   المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالرقابة التابعة لإلدارة المّكلفة بالتجارة، – 
   .األعوان المعنیون المنتمون لمصالح اإلدارة الجبائیة –
  ."2019سنة  دیسمبر 31 أقصاه أجل في المادة ھذه ألحكام یمتثلوا أن االقتصادین المتعاملین على یتعین .
  

 تسلم أن السلع، نشاطا إلنتاج تمارس الصناعة لقطاع تابعة الجزائري للقانون خاضعة اقتصادیة مؤسسة كل على یتعیّن :  48المادة 
 الوالئیة للمدیریة یوجھ نشاطھا، حول أشھر ) 6(ستة  كل تقریرا تعد وأن المستعملة الداخلة والعناصر الطبیعي باإلنتاج المتعلقة المعطیات

 .بالصناعة المكلفة
 االستفادة خسارة عن النظر بغض دج، 1.000.000 قدرھا غرامة فرض عنھ یترتب مغلوطة معلومات تسلیم أو االلتزام بھذا إخالل كل
 بتطویر المتعلق القانون بموجب علیھا المنصوص االمتیازات من االستفادة من واإلقصاء الصناعة دعم بأنظمة المرتبطة االمتیازات من

 .االستثمار
 في تسجیلھ ویتم یوما، 30 أجل غضون في وضعیتھ بتسویة المخالف الشخص إعذار وبعد العود حالة في الغرامة ھذه قیمة وتضاعف

 .الغش أعمال لمرتكبي الوطنیة البطاقیة
 .الدولة میزانیة لفائدة الغرامة ھذه حاصل یصبّ 
  .المالیة ووزیر والمناجم الصناعة وزیر بین مشترك قرار بموجب المادة ھذه تطبیق كیفیات تحدد

دیسمبر سنة  28الموافق  1438ربیع األول عام  28المؤرخ في  14- 16من القانون رقم  112تعدل و تتمم أحكام المادة  : 54المادة 
 :، وتحرر كما یأتي2017و المتضمن قانون المالیة لسنة  2016

 دج عن إطار مخصص للسیارات الثقیلة، 750 - 
 .دج عن إطار مخصص للسیارات الخفیفة 450 - 

  :الرسم، كما یأتيیوزع حاصل ھذا 
 المحلیة، للجماعات والضمان التضامن صندوق لصالح٪،  35 - 
 ٪، لصالح میزانیة الدولة، 34 - 
  ،للتضامن الوطنيالخاص ٪، لصالح الصندوق الوطني  30 - 

   ."والساحل للبیئة الوطني الصندوق لصالح ،– %1

 


