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  یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة  1976دیسمبر سنة  9الموافق ل  1396ذى الحجة  عام   17مؤرخ في   104 – 76أمر رقم  

  

 با سم الشعب،

  إن رنیس الحكومة، رنیس مجلس الوزراء، 

  بناء على تقریر وزیر المالیة،  - 

  والمتضمن تأسیس الحكومة،     1965یولیو سنة  10 ـالموافق  ل 1385ربیع االول عام  11المؤرخ في    182  - 65وبمقتضى االمر رقم  - 

ضمن إلغاء القانون رقم والمت 1973یولیو سنة   5الموافق ل   1393 جمادى الثانیة عام  5المؤرخ  في  29-73و بمقتضى االمر رقم  - 
دیسمبر  31و الرامي الى  التمدید ، حتى اشعار آخر، لمفعول التشریع النافذ الى غایة   1962دیسمبر سنة    31المؤرخ في  157 – 62

  ، 1962سنة 

ضمن الموافقة على والمت  1975دیسمبر سنة    30الموافق  1395ذي الحجة عام     27المؤرخ في    78 -  75وبمقتضى االمر رقم   -
  القوانین الجبائیة، 

  : یأمر بما بلى  

  .ان األحكام الملحقة بھذا االمر، تشكل قانون الضرائب غیر المباشرة : المادة االولى 

أدناه،   2ویمكن أن یشمل قانون الضرائب غیر المباشرة، فضال عن أحكامھ التشریعیة، ملحقا تنظیمیا یتكون، بعد التقنین طبقا الحكام المادة  
  . من النصوص المتعلقة بھ والمتخذة على شكل مراسیم وقرارات تم نشرھا في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

وع تقنین ان النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعدلة أوالمتممة لالحكام المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة، تكون عند الحاجة، موض : 2المادة  
  . بواسطة مراسیم تتخذ بناء على تقریر الوزیر المكلف بالمالیة 

 . ینشر ھذا االمر وقانون الضرائب غیر المباشرة الملحق بھ، في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة :   3الما دة  

 .1976دیسمبر سنة  9الموافق لـ  1395ذى الحجة عام   17حرر بالجزائر فى  

  

  

 ھواري   بومدین
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  ......................................................................تغییر الكحول: الفرع الخامس

  .............................................................................الخمور: الفصل الثاني 
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  .............................................................الوعاء و الحدث المنشئ: الفرع الثاني

  ............................................................................اإلعفاءات: الفرع الثالث

  ................................................................................اإلنتاج: الفرع الرابع

  ..........................................................تجارة الكحول و الخمور: الفصل الثالث 

  ....................................................بالجملةتجارة الكحول و الخمور : الفرع األول

 ..……البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استھالكھا في عین المكان أو أخذھا: الفرع الثاني

  .............................................................نقل الكحول و الخمور: الفصل الرابع 
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 غیر المباشرة قانون الضرائب

 

یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، مجموع األحكام القانونیة المتعلقة بالدخل المحصل لفائدة الدولة أو الجماعات المحلیة :  المادة األولى 
  . والمتضمن في المصطلح النوعي للضرائب غیر المباشرة

  : باإلضافة إلى الرسم على القیمة المضافة :  2المادة  

  . ألخرى المشابھة لرسم المرورتخضع الكحول والخمور والمشروبات ا - 

  . تخضع مصنوعات الذھب والفضة والبالتین لرسم ضمان - 

  . الرسوم لصالح  میزانیة الدولة، تبعا للقواعد التى یحددھا القانون یتم تحصیل ھذه 

حسب القواعد التي یحددھا  تخضع مصنوعات الذھب والفضة والبالتین إلى رسم نوعي وحید یدعى رسم ضمان ویدفع لفائدة میزانیة الدولة 
  (1).قانون الضرائب غیر المباشرة

الخاصة لكل واحد من المنتوجات  األحكامالتي تلي، تطبق بصفة عامة، ولكن    46إلى    4إن القواعد المفروضة بموجب المواد من :  3المادة  
  (2). یمكن أن تتممھا أو تلغیھا

  األولالباب   

  لمختلف المنتجاتالقواعد العامة المشتركة  

  األولالفصل 

 التصریح بالمھنة والمخزونات 

تفرض علیھا الضریبة وكذلك الذین یتاجرون بھا المعینون بموجب ھذا القانون بكلمة  التيالذین یصنعون المنتوجات  األشخاصإن  :  4المادة  
ن یقدموا تصریحا من المھنة إلى مفتشیة الضرائب غیر ، یجب علیھم خالل العشرة أیام التي تسبق بھ عملیاتھم، أ››الخاضعون للضریبة«

  . المباشرة والرسوم على رقم األعمال التابعة للمكان الذي یمارس فیھ النشاط

  . وھذا التصریح یصدق علیھ ویؤرخ ویوقع إما من قبل المصرح وإما وكیلھ المثبت حیازتھ بتفویض قانوني یلحق بالتصریح 

صریح یجب أن یكون مؤیدا بنسخة مصادقة ومطابقة للقانون األساسي وبالتوقیع المصدق للوكیل أو المدیر، وإذا وفیما یخص الشركات فإن الت 
  . ة المساھمین التي عینتھما، ویعطى عن ذلك وصلیأو جمع یران تأسیسیین، فبمداولة مجلس اإلدارةلم یكن ھذان األخ

  : یلي  یجب أن یتضمن ما  أعاله  4إن التصریح المنصوص علیھ في المادة   : 5المادة  

  المصرح أو العنوان التجاري ومسكنھ،  اسملقب و ) أ

  نوع النشاط المزمع ممارستھ، )  ب 

  مكان المؤسسة أو المؤسسات المزمع استغاللھا، )   ج 

  . لیة التي ھي في حیازة المصرحوعند االقتضاء ، العتاد المخصص لنشاط المصرح وكمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة أو المواد األو) د 

  . المادة  ساعة قبل أي تعدیل یدخل على أحد العناصر المشار إلیھا في ھذه  48ومن الالزم تقدیم تصریح جدید خالل  

  . كما أنھ من الضروري تقدیم تصریح مسبق في حالة إنھاء ممارسة النشاط 

عندما یرفع الرسم الداخلي لالستھالك، أو الرسم التداولي، ینبغي على األشخاص الذین لیست لھم صفة المستورد ویحوزون  :  6المادة 
منتوجات تخضع للضریبة، أن یقدموا تصریحا عن مخزوناتھم خالل العشرة أیام التي تلي تاریخ سریان مفعول التعریفات الجدیدة وذلك ضمن 

  (3).ار من المدیر العام للضرائبالشروط المحددة بموجب قر

  الفصل الثاني 

  اإلیداع مع تأجیل تسدید الرسوم 

  الفرع األول

 المستودع 

ھو حق معترف بھ إلى بعض األشخاص الذین ینتجون أو یتاجرون في مصنوعات أو مواد غذائیة خاضعة لرسم ›› إن اإلیداع ‹‹ :7المادة  
  (4).من دون أن یسددوا الرسم مسبقا ،أعاله 2المرور، بأن یحتفظوا بالمصنوعات والمواد الغذائیة المشار إلیھا في المادة 

  . إن مدة اإلیداع التي یمنح االستفادة منھا مدیر الضرائب للوالیة المختص، طبقا ألحكام ھذا القانون تكون غیر محدودة : 8 المادة 

غیر أنھ في حالة مخالفة أحكام ھذا القانون، فإنھ یمكن أن یعلن عن سحب،  صفة المستودع على الفور، من قبل إدارة الضرائب من دون  
  . خرى منصوص علیھا في ھذا القانونالمساس بتطبیق عقوبات أ

                                                           

  .2003م  لسنة .من  ق  49و  1997م  سنة .من ق 56، 1996لسنة  م.من ق 92معدلة بموجب المواد  : 2المادة  (1)
 .   2011م لسنة .من ق 37و    2010م لسنة  .من ق 20معدلة بموجب المادتین  :  3المادة  (2)
  .1996م لسنة .من ق  93معدلة بموجب  المادة  :  6المادة   (3)

!
(4)

  .1996م لسنة .من ق 109معدلتان  بموجب  المادة :  9و  7المادتان  
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  :آثار اإلیداع

إن المنتوجات التي تخضع للضریبة أو المواد األولیة الالزمة لصناعتھا، تدخل إلى المستودع ویكون لرسم المرور دینا مترتبا علیھا  : 9المادة  
 . الخزینة  ویمسك المستودعون حسابات بھا تجاه

ر یمكن حملھا لدى كل واحد من الخاضعین للضریبة قصد تسجیل كل الحركات أو التحوالت التي تؤثر ولھذا الغرض تفتح حسابات في دفات 
  )*( .على المنتوجات المشار إلیھا أعاله 

  . ویمكن أن تقفل ھذه الحسابات في أي  وقت من السنة من طرف أعوان ادارة الضرائب المؤھلین ، بھذه المناسبة ، للقیام بإعداد جرود 

إعداد الجرود المنصوص علیھا في المقطع السابق، فإن الحسابات تعفى من النواقص و تضاف إلیھا الزوائد المثبة و التي ھي، فضال عن وعند  
  . ذلك، قابلة للحجز ما عدا تطبیق أحكام خاصة من ھذا القانون

  الفرع الثاني 

 إلتزامات المستودعین 

  : یجب على المستودعین :  10المادة  

  : ، القیام لدى إدارة الضرائب باعتماد أعاله  4في نفس الوقت الذي یقدمون فیھ التصریح بالمھنة المنصوص علیھا في المادة  -1 

  : الخاص بالبضائع لالستھالككفالة أو عدة كفاالت قادرة على وفاء الدین تلتزم معھم بصفة تضامنیة  ) أ 

  .  االستیداعفادة من المتحفظ بھا في المخازن تحت شكل االست) 1 

  . المعروضة لالستھالك خالل المدة المتراوحة بین قفلین شھریین متتالیین ) 2 

  . لقاء  كفالة اكتسابالمرسلة تحت رابطة ) 3

لمحلیة ذات الطابع الصناعي غیر أن المؤسسات االشتراكیة والھیئات التابعة للقطاع المسیر ذاتیا والدواوین والمؤسسات العمومیة التابعة للدولة والجماعات ا 
   .یوقعھ مسؤول الھیئة التزامأو التجاري أو الفالحي، تعفى من تقدیم الكفالة شریطة تقدیم 

  .موظفو إدارة الضرائب بمناسبة تدخالتھم  محالتھم التي یجب أن تكون مرتبة بحیث تسھل العملیات التي یقوم بھا ) ب 

  .تضعھا اإلدارة مجانا رھن إشارتھم محاسبة نوعیة تمسك على سجالت  تقدیم - 2

وینبغي على المعنیین أن یسجلوا فیھا بدون ترك بیاض أو خدش أو تحویر وفي نفس الوقت الذي یقومون فیھ بذلك، كل العملیات المتعلقة  
  . بالدخول والخروج والخاصة بالحسابات المشار إلیھا أعاله

المفتشیة  إلىالضرائب  إدارةحسب نموذج تقدمھ  إعدادهھذه المادة شھریا وتقدیم كشف یتم  من - 2في الفقرة  إلیھاقفل السجالت المشار  -3 
  : المعنیة في الیوم الخامس من الشھر الذي یلي على األكثر ویتضمن المعلومات التالیة 

 حساب الرسم الثابت وقیمة نقس ھذهالبضائع المخرجة الخاضعة للضریبة منذ القفل السابق للحساب مع إبراز الكمیات المرسلة من أجل ) أ 
  المنتوجات من أجل تحدید الرسم القیمى؛ 

  . البضائع المخرجة بموجب سند اإلعفاء بكفالة ) ب 

  . وإن الضریبة التي یتم تأسیسھا وتصفیتھا یجب أن تستخلص من دون أجل لدى قباضة الضرائب المختلفة المعنیة  

غیر أنھ یمكن من تأجیل بالدفع بصفة إضافیة لمدة خمسة عشر یوما ابتداء من تصفیة الرسوم إلى المؤسسات االشتراكیة والھیئات التابعة  
  . للقطاع المسیر ذاتیا والدواوین والمؤسسات العمومیة التابعة للدولة أو الجماعات المحلیة شریطة تقدیم التزام یوقعھ مسؤول الھیئة 

دید رسم المرور بالنسبة لمخزونات المنتوجات الخاضعة للضریبة والموجودة في محالت المستودعین، وإما إرسال المنتوجات المذكورة تس - 4
  (*).إلى مستودعین آخرین أو تصدیرھا، وذلك في حالة إنھاء النشاط أو فقدان صفة المستودع

إشارة أعوان إدارة الضرائب ، الوسائل البشریة والمادیة الالزمة لتسھیل  یجب على المستودعین أن یقدموا وأن یضعوا رھن : 11المادة 
 التعریف على البضائع أو المواد الغذائیة المتبقیة في المخزون وعلى وزنھا وكیلھا، وكذلك لتمكین ھؤالء األعوان من إعداد حساب الرسوم

 . و استعمالھا المترتبة على النواقص المتحقق من وجودھا والتي لم یثبت خروجھا أ

كما یجب علیھم أیضا أن یصرحوا ، خالل إعداد الجرود، بكمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة والموجودة في المخازن وذلك حسب  
  األوعیةاألصناف وحسب 

  . والطرود والرزم أو أي عنصر آخر لالحتواء 

، یشرع تلقائیا وعلى حسابھم الخاص، في  أعال ه    11ب المادة المفروضة بموج لاللتزاماتإذا رفض المستودعون االمتثال   :12المادة 
كما یتعرضون باإلضافات إلى الحجز والغرامة المترتبین في حالة غش مثبت قانونا، إلى العقوبات المنصوص . التحقیقات الواجب القیام بھا

  . علیھا بالنسبة لمنع القیام بالمراقبة

للضریبة التي یتسلمھا المستودعون، یجب أن تقید فورا في الحسابات النوعیة وفي سند الكفالة الذي برز  إن المنتوجات الخاضعة :  13المادة  
  . ساعة التي تلي لدى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال المختص   24نقلھم لألشیاء المستودعة المودع خالل 

                                                           

 .1996م  لسنة  . من ق 110و  109معدلة  بموجب  المادتین :  10المادة (*) 
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أعاله، یجب أن تكون مرقمة ) و ب) أ -  2-10دفتر الخاص المنصوص علیھما في المادة إن سجالت المحاسبة النوعیة وال : 14المادة  
  . وموقعة من قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال

  . كما یتم ذلك بالنسبة لجمیع السجالت األخرى التي تمكن من تأسیس حقوق الخزینة وحقوق الخاضعین للضریبة 

  . ى ھؤالء األخیرین أن یعیدوا السجالت التي سلمتھا لھم إدارة الضرائب بمجرد اإلنھاء منھا أو في حالة توقفھم من النشاطویجب عل 

، وكذلك األوراق الثبوتیة للعملیات المتممة من قبل المستودعین وال سیما فاتورات  أعال ه  10إن الدفاتر المنصوص علیھا بموجب المادة  
  . عدادھا الشراء ، یجب االحتفاظ بھا لمدة عشر سنوات ابتداء من تاریخ الكتابة األخیرة بالنسبة للدفاتر وبالنسبة ألوراق الثبوتیة ضمن تاریخ إ

موظفي إدارة الضرائب، جمیع االثباتات الضروریة لمراقبة وعاء رسم  إلىة المستودع أن یقدم ینبغي على كل شخص لھ صف :  15المادة  
   (*). المرور سواء كان ھذا في المؤسسة الرئیسیة أو الفروع أو الوكاالت

  الفصل الثالث 

 نقل المنتجات الخاضعة للضریبة 

خاضع لرسم المرور أو نقلھ من دون أن یسبقھ تقدیم تصریح بالرفع من قبل المرسل أو الشاري ومن  إنتاجال یمكن أن یتم رفع  :  16المادة  
والذي یتبت أو یتضمن أو یضمن دفع » سند اإلعفاء بكفالة« ، أو»المرور إجازة« ، أو »اإلذن«الناقل سند حركة یدعى  دون أن یكون لدى

   (*). الضریبة حسب الحالة

وكذلك كل تصریح یكون ھدفھ التظاھر بالقیام بعملیة   شخص ثالث من دون رضا ه اسممفترض أو تحت  اسمیتم تحت  ویمنع كل تصریح للرفع
  . الرفع من دون أو یتم فعال

تضع اإلدارة رھن إشارة المستودعین سجالت لإلذن تخصص إلثبات نقل المنتوجات المخرجة من مخازنھم ویجب تقدیم ھذه  -   1 :17المادة  
  . السجالت عند كل طلب

ودع یجب أن ی األخیرإذ أن ھذا . فانھا تسلم من قبل المفتشیة التي یجب أن یقدم لھا التصریح بالرفع األخرىوفیما یتعلق بسندات الحركة  - 2 
  . بكفالة  اإلعفاءبأربع ساعات مسبقا بالنسبة لسندات 

لة غیر أن اإلدارة تستطیع أن تسلم للخاضعین للضریبة، بناء على طلباتھم وإذا رأت ذلك مالئما، سجالت إجازات المرور وسندات اإلعفاء بكفا 
  . السجالت  ھذهومن حق اإلدارة دائما سحب . ضمن الشروط المنصوص علیھا أعاله، بالنسبة لإلذن

  . وتسیر معا  یمكن تسلیم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سیارات لھا نفس االتجاه  -  3 

إن التصریح بالرفع یجب أن یتضمن العناصر الالزمة إلعداد سندات الحركة، وتنص ھذه السندات سواء في األرومات أو النسخ  :  18المادة  
رفع الثانیة، على أماكن الرفع واالتجاه واألسماء واأللقاب والسكن والمھنة للمرسلین والمرسل إلیھم وكذا سائقي السیارات والیوم وساعة ال

نوع وكمیة وسعر (كما یجب أن تتضمن أیضا كل اإلیضاحات التي من شأنھا أن تكشف من الحموالت . جلھ والطریق المتبعوكیفیة النقل وأ
  . وكذلك رقم التسجیل للسیارات بالنسبة للنقل عبر الطرق) المنتوجات الخاضعة للضریبة

 . المصرح بھ  االتجاهر في سند الحركة إلى إن المنتوجات الخاضعة للضریبة، یجب أن توجھ في األجل المذكو :  19المادة  

وإذا كانت الحمولة یجب أن تنقل على التوالي على وسائل نقل مختلفة، فیحدد أجل خاص . ویحدد ھذا األجل بالنظر إلى المسافات التي ستقطع وإلى وسائل النقل
  . عن كل منھا

بواسطة قنوات تحت األرض، فانھ یجب أن یذكر في سند الحركة، قبل بدء العملیات، ساعة فتح السكور  إرسالیةعندما تتم  : 20المادة  
  . وغلقھا

  .یسمح بھذه اإلرسالیة إال إذا كانت إدارة ا لضرائب قد اعتمد ت التركیبات مسبقا وال 

  . صویقدم طلب االعتماد المدعم بمخططات التركیبات إلى مدیر الضرائب للوالیة المخت

  . یمكن أن تخضع لمراقبة أعوان الضرائب، إال بعد موافقة نائب المدیر المذكور التيوال یمكن الشروع في أشغال بناء القنوات  

 اثنيإن المسیر لحمولة أوقف نقلھا، یجب علیھ أن یصرح بذلك إلى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال  : 21المادة  
ویحتفظ بسندات الحركة لدى المستخدمین إلى أن یستأنف النقل، فیؤشر علیھ وتسلم عند . بل تفریغ المنتوجات الخاضعة للضریبةعشر ساعة ق

ویمدد األجل عند كل المدة التي تبث . االنطالق بعد التحقیق في المنتوجات الخاضعة للضریبة والتي یجب عرضھا على األعوان عند كل طلب
  . توقف النقل فیھا

الذین یجب أن یشیروا الى  األعوانإن كل عملیة الزمة لالحتفاظ بالمنتوجات الخاضعة للضریبة، یسمح بھا خالل النقل لكن فقط بمحضر  :  22المادة 
ن ھذه ، فاألخرىوفي حالة وقوع حادث ذي قوة قاھرة یتطلب تفریغا عاجال لحمولة سیارة أو نقال لمنتوجآت من مركبة . ذلك في ظھر سند الحركة

العملیات یجوز أن تتم بدون تصریح مسبق، وعلى السائق أن یثبت الحادث بواسطة أعوان الضرائب وفي عدم ذلك من قبل رئیس المجلس الشعبي 
  . البلدي أو أي ضابط تابع للشرطة القضائیة

ھلون لتحریر المحاضر، المنتوجات المنقولة ینبغي على الناقلین والسائقین أن یظھروا فورا عند كل طلب یتقدم بھ أعوان مؤ :  23المادة 
  . وینبغي علیھم كذلك تسھیل جمیع العملیات الالزمة للتحقیقات التي یقوم بھا ھؤالء الموظفون . وسندات الحركة التي تصحبھا

التي تخص نقل األشیاء  ویجب على مؤسسات النقل من أي نوع كانت، أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب المختلفة جمیع الدفاتر والوثائق 
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  . أو المواد الغذائیة الخاضعة للضریبة وذلك سواء كان في مقر المؤسسة أو محطات القطار أو المحطات أو المستودعات أو الفروع 

لمصرح بھ أو یتعھد المرسل بأن یقدم في أجل محدد ، شھادة تثبت وصول البضائع الخاضعة للضریبة إلى المكان المرسلة إلیھ وا :  24المادة  
خروجھا من التراب الوطني وھذا في حالة إرسالھا إلى الداخل مع تأجیل دفع رسم المرور أو تصدیرھا إلى الخارج وكذلك تحت طائلة دفع 

  (1).أدناه في حالة تقدیم تلك الشھادة  30من المادة    2ضعف الرسم المنصوص علیھ في المقطع 

بكفالة المسلمة لكي ترافق البضائع المصدرة تجرى مخالصتھا بعد الخروج من التراب الوطني أو الشحن وبعد  اإلعفاءإن سندات  :25المادة  
  . ، عند االقتضاء، لإلجراءات المطبقة في إطار االتفاقیات مع الدول المجاورة استكمالھا

ري مخالصتھا إال بعد التكفل بالكمیات المبینة فیھا لحساب المرسل إلیھ أو بعد أما سندات اإلعفاء بكفالة التي رافقت البضائع التي تم نقلھا إلى الداخل، ال تج
  . دفع الرسم

ال یمكن ألعوان مصلحة الضرائب تسلیم شھادات المخالصة بالنسبة للبضائع التي لیست ممثلة أو التي ھي ممثلة إال بعد انقضاء  :  26المادة  
تكون األجل المحدد في سند اإلعفاء بكفالة وال بالنسبة للبضائع التي لیست من النوع المبین في سند اإلعفاء بكفالة أو التي من المحتمل أن 

  . مذكورة غیر سلیمة أختامھا ال

عندما یوجد فرق في الكمیة ویكون ھذا الفرق ناتجا عن استبدال أو إضافة أو طرح، فان سند اإلعفاء بكفالة تجرى مخالصتھ  :  27المادة  
  . االقتضاءبالنسبة للكمیة الممثلة التي یتكفل بھا المرسل إلیھ بصرف النظر عن المحضر الذي یلغى عند 

القانون  من ھذا 486لم تبطل شھادة المخالصة في اآلجل المحدد في التعھد فإنھ یتم إمداد سند التحصیل المشار إلیھ في المادة   اإذ : 28المادة  
  . ضد المتعھد وعلى كفالتھ من أجل دفع المبلغ المنصوص علیھ في التعھد 

  الرابعالفصل 

  ووعاء رسم المرور المنشئالحدث 

  الفرع األول

 المنشئالحدث   

  . لالستھالكیكون رسم المرور واجب األداء عندما تعرض المواد الغذائیة الخاضعة للضریبة  : 29المادة  

یفھم منھ على الخصوص، كل تسلیم تم بصفة مجانیة أو بمقابل في التراب الوطني من قبل مستودع إلى شخص  االستھالكإن الغرض من أجل  
    (2).لیست لھ تلك الصفة وكذلك التنبث من النواقص في المستودع أو بمناسبة نقل مضمون بموجب سند إعفاء بكفالة

ویعتبر كذلك غرضا من أجل االستھالك تغییر النظام الذي تخضع لھ المنتوجات الخاضعة للضریبة والتي ھي في حوزة المستودعین الذین  
  . أنھوا نشاطھم 

   (3):أعاله، تخضع حسب الكیفیات الخاصة بكل إنتاج إلى   29إن النواقص المشار إلیھا في المادة  : 30المادة  

  أعاله   9البسیط، بالنسبة للنواقص المثبتة في الحسابات المنصوص علیھا في المادة رسم المرور  -  1

  . رسم المرور المضاعف، بالنسبة للنواقص المثبتة أثناء النقل عن طریق سند اإلعفاء بكفالة - 2 

  . وتفرض الضریبة على النواقص الزائدة على التخفیضات القانونیة  

عریفات تختلف حسب مختلف أصناف المنتوجات عند عدم وجود عناصر تسمح بالتمییز بین ھذه األصناف، وعندما یتضمن رسم المرور ت 
 . فتطبق التعریفة األكثر ارتفاعا 

الضرائب أن یمنح إعفاءا كلیا أو جزئیا عن الرسوم التي تتجاوز الرسم البسیط إدارة ویمكن للمدیر العام للضرائب بناء على تقریر معلل من  
  . اء ة واجبة األد كون الرسوم المتعدد تكلما 

 ھيیستطیع المدیر العام للضرائب بناء على تقریر اإلدارة، أن یمنح مخالصة عن المنتوجات الخاضعة للضریبة على أي شكل  :  31المادة 
والموضوعة في مستودع أو ھي متداولة تحت قید سند إعفاء بكفالة، عندما  )دد الصنع أو منتوجات مھنیة الصنعمواد أولیة أو مواد بص(علیھ 

  . تكون ھذه المنتوجات قد أتلفت بسبب حدث قوة قاھرة مثبتة قانونا 

عندما یرفع رسم المرور، فان كمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة والتي ھي، عند تاریخ تغییر التعریفة، في حیازة أشخاص  :32المادة  
لھم صفة المستودع، یمكن أن تخضع لضریبة مطابقة للفرق الموجود بین الضریبة القدیمة والتكلیف الجبائي الجدید، وذلك ضمن شروط  لیست

   (4) .تحدد بموجب مقرر من الوزیر المكلف بالمالیة

  الفرع الثاني

 المروروعاء رسم  

     (5).یؤسس رسم المرور على الكمیات المعروضة لالستھالك :33المادة 

                                                           

(1)
  .1996م  لسنة . من ق 109معدلة  بموجب المادة :   24المادة  

 .1996م  لسنة .من ق 109معدلة بموجب المادة  :  29المادة  (2)
 .1996م  لسنة .من ق 110معدلة  لموجب المادة :  30المادة  (3)
(4)
 .1996م  لسنة .من ق  109معدلة  بموجب  المادة  :  32المادة  
(5)
 .1996 من ق م لسنة  110المادة  معدلة بموجب: 33المادة  
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     (1).ملغاة :مكرر   33المادة 

  الفصل الخامس

 الدفاتر المحمولة

  . إن الدفاتر المحمولة التي یمسكھا أعوان إدارة الضرائب، ترقم وتوقع من قبل مدیر الضرائب للوالیة المختص  :  34المادة  

لیال أمام القضاء إلى  المحمولة تصلح أن تكون د دفاترھمإن األعمال المسجلة من قبل ھؤالء األعوان، أثناء ممارستھم لمھامھم، في  :  35ة الماد 
  . أن یطعن في تزویرھا

  الفصل السادس 

  المعاینات والمراقبات 

  (2) .ملغاة:   36المادة 

  .ملغاة:   37المادة 

  .ملغاة:   38المادة 

من ھذا القانون، والذین   4إن تحقیقات األعوان ال یمكن أن تشوه بھا أي عرقلة ناتجة من عمل األشخاص المشار إلیھم في المادة  : 39المادة 
  . حینا إلى طلبات المصلحة لالمتثالكانوا غائبین،  إذایجب علیھم أن یكونوا دائما قادرین، سواء بأنفسھم أو بمن ینوبھم 

رة الضرائب القیام بواجباتھم وتقدیم لھم الوسائل البشریة والمادیة المشار إلیھا في این للضریبة أن یسھلوا ألعوان إدوینبغي على ھؤالء الخاضع 
  . أعاله   11المادة 

  . وال یمكن لھم أن یعارضوا في أخذ عینات مجانا 

 . من ھذا القانون، توزع إلى أربعة نظائر  189و 39إن العینات المنصوص علیھا في المادتین  :  40المادة  

  . وتحدد إدارة الضرائب بالنسبة لكل منتوج، الكمیة الالزمة والكافیة التي ستؤخذ من أجل إجراء التحالیل المطلوبة  

  .وتعاد النظائر غیر المستعملة إلى المعني  

  

  الفصل السابع

 االستیراد المرور عندتحصیل الرسم الداخلي لالستھالك أو رسم  

  

  . من ھذا القانون   2المستوردة والخاضعة لھذا الرسم بمقتضى المادة  المرور البضائعتخضع للرسم الداخلي لالستھالك، أو لرسم  :  41المادة 

    (3).الذین لھم صفة المستودع لألشخاصغیر أنھ یمكن أن یتم االستیراد مع تأجیل دفع الرسوم بالنسبة  

  . ، وإن المصرح ھو المدین في الجماركاالستیرادللرسم ھو  المنشئإن الحدث  :  42المادة  

، ھي قیمة البضائع في المكان والزمان اللذین قدمت فیھما إلى الجمارك بعد إضافة االستیرادإن القیمة الخاضعة للضریبة عند  :  43المادة 
لالستھالك الذي تم  الداخليوم المحصلة معا مع رسوم الجمارك، وكذلك الرسم رسوم الدخول بما فیھا الرسوم اإلضافیة للمنشأ والحقوق والرس

  .بالفعل تحصیلھ وقت االستیراد

  . یحصل الرسم الداخلي لالستھالك عند االستیراد كما ھو الشأن في الرسوم الجمركیة من قبل إدارة الجمارك :  44المادة  

  الفصل الثامن 

  التصــدیر

 

  . ، أو رسم المروراالستھالكتعفى المنتوجات المصدرة إلى الخارج وفق الحالة من الرسم على  : 45المادة  

  (4) .الجزائریة الموانئیطبق على تموین السفن التي تقوم بالمالحة الساحلیة بین  غیر أن ھذا الحكم ال 

تتم بعد اإلطالع على شھادة الخروج المسلمة من إدارة  إن مخالفة سندات اإلعفاء بكفالة التي بررت نقل البضائع المصدرة،:  46المادة 
 .الجــمارك

 

 

  
                                                           

  .1996م لسنة . من ق 110و ملغاة بموجب المادة  1989 م لسنة. من ق 51 محدثة بموجب المادة  :مكرر 33المادة  (1)
 ).تنقل  ھذه األحكام إلى قانون  اإلجاءات  الجبائیة(   2002م  لسنة  . من ق 200ملغاة بموجب المادة  : 38إلى  36المواد من  (2)
 .1996من ق م  لسنة  94معدلة بموجب المادة : 41المادة  (3)
(4)
 .1996م لسنة .من ق 95معدلة بموجب المادة :  45المادة   
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  الباب الثاني

  المشروبات والمشروبات الروحیة 

  الفصل األول 

  الكحول

  الفرع األول 

  التعریفة ومجال التطبیق

   (1):كما یأتي من ھذا القانون،  2تعریفة رسم المرور على الكحول المنصوص علیھا في المادة   تحدد  : 47المادة   

 بیان المنتوجات
 تعریفة رسم المرور من واحد
 ھكتولتر  من الكحول الصافي

ة في  منتوجات أساسھا الكحول ذات طابع طبي بحت وال یمكن شربھا والوارد -1
 .....................................قائمة معدة بطریقة نظامیة

 دج 50

  دج 1000  ...............................................منتوجات العطور والزینة  -2 

كحول مستعملة لتحضیر الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبیعتھا والتي  -  3
  ...................................تستفید من النظام الجبائي للخمور

  دج 1760

الكحولیة وما یماثلھا المشھیات التي أساسھا الخمور والفیرموث والخمور  -4
والخمور الحلوة بطبیعتھا الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولیة 

  ..............األجنبیة ذات التسمیة األصلیة أو المراقبة أو المعیرة وكریم دوكاسي
  دج 77.000

غرودرون، . أمرس. الوسكي والمشھیات التي أساسھا الكحول مثل البیتر -  5
  ....................................................................................أنیس

  دج 110.000

  دج 77.000  أعاله   5إلى  1من المنتوجات المشار إلیھا في االرقام من   الروم  وغیره  - 6

  

  :یليأعاله، على ما  1 -   47یطبق رسم المرور المنصوص علیھ في المادة  :48المادة 

  :   الكحول التي تستعمل لتحضیر المنتوجات التابعة لألصناف المبینة أدناه -  1 

الترنجان واإلیلكسیر والمنتوجات المماثلة المباعة   المنتوجات التي أساسھا الكحول ذات الطابع الطبي البحث باستثناء ، كحول النعناع ومیاه )  أ 
  . المستحضرات الصیدالنیة أو الوصفیة  والمخصصة إلعداد . لة  الصیاد -طباء  إال للصیادلة أو األطباء ، الملقبین باأل

لة  الصیاد - ة في قانون الصیدلة والمسلمة إلى الصیادلة أو األطباء ، الملقبین باألطباء   المنتوجات التي تحتوي على الكحول الموجود)  ب 
  . لتحضیر األدویة

عطرة والصبغات والمنتوجات المماثلة المسلمة لرجال الصناعة قصد تحضیر مشروبات اللیمون الكحوالت والخالصات الكحولیة الم) ج  
رجة واحدة و أن ال یمارس   دا أو المشروبات الحلوة، بشرط أن تكون الدرجة الكحولیة للمشروبات المصنوعة ال تتجاوز  الغازیة أو الصود

  . الكحولیة رجال الصناعة المذكورین التجارة بالتجزئة للمشروبات

الكحوالت والخالصات الكحولیة المعطرة غیر القابلة لالستھالك على حالتھا ، المسلمة لصناعة البسكویت وصناعة المرطبات والحلویات ) د  
« والشكالطة والمبردات الستعمالھا فقط لتعطیر عجین الحلویات والبسكویت والمبردات أو الستعمالھا فى صناعة مواد الحلیب صنع 

  . »الیاغورت «أو »لیاوورت ا

اختصاصاتھ  لتحضیر القدید ومصبرات   ة من قبل وزیر المالیة في حدود   ضمن الشروط المحدد -الحیاة والخمور الحلوة المستعملة   میاه) ھ  
  . اللحوم المعلبة

  : إدارة الضرائبعندما تتم التسلیمات تحت مراقبة ھیئات مؤھلة لھذه الغایة أو بمقتضى رخص مباشرة من  - 2 

على الكحول الطبیعیة المشتراة بالسعر المقرر لالستعماالت الصیدالنیة والمسلمة إلى الصیادلة واألطباء والبیطریین والمستشفیات ) أ  
  . والمؤسسات المماثلة

  (2) .نھا بكمیة صغیرة لصناعتھموالتحلیالت وإلى رجال الصناعة الذین یستعملو األبحاثعلى الكحول الطبیعیة المسلمة إلى مختبرات )ب  

أعاله، ینبغي أن تستعمل الكحول بحضور أعوان الضرائب وضمن   3 -  47لكي تطبق التعریفة المنصوص علیھا في المادة : 49المادة  
  .الشروط المحددة من قبل وزیر المالیة

المتضمنة تطبیق  لالستعماالتإن كل تدابیر المراقبة والتحقیق أو غیرھا من التدابیر التي من شأنھا ضمان استخدام ھذه الكحول  : 50 المادة
    .ھذه التعریفة، یمكن أن تحدد بالنسبة للكحول األخرى التي تستفید من تعریفة مخفضة بموجب مقررات إداریة

                                                           

(1)
 .2017لسنة . م.من ق 39و  2007م لسنة  .من  ق  4و    1996م  لسنة  .من ق 96،   1988م  لسنة  .من ق 111بموجب   المواد    معدلة:   47المادة    
(2)

 .1996من ق م لسنة  109معدلة بموجب المادة : 48المادة 
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یدخل تحت تسمیة الكحول، قصد تطبیق رسم المرور، الكحول اآلثیلیة مثل میاه الحیاة وخالصات الكحول والمشروبات الروحیة  : 51المادة  
ر والفواكھ مع میاه الحیاة والمشھیات والفرموط والخمور العذبة والمیستیل وغیرھا من المشروبات الكحولیة والخمور االصطناعیة التي تعتب

لنسبة للتنظیم الخاص بقمع الغش التجاري وبصفة عامة جمیع سوائل الكحولیات غیر المسماة وكذلك جمیع التحضیرات كمحلوالت مخففة با
  (1) .التي أساسھا الكحول

  : تكون مماثلة من الناحیة الجبائیة للكحول األثیلي، السوائل التالیة  : 52 المادة

من الشوائب % 3على األقل من األسیتون و %  5ول مثل الكحول المثیلیة غیر التي تتضمن السوائل التي تنتمي إلى العائلة الكیماویة للكح -  1
  . اإلحتراریة التي تعطى لھ رائحة شائطة وكریھة

 السوائل التي لدیھا وظیفة كیماویة أوكحولیة ویمكنھا أن تحل محل الكحول األثیلي في أي واحد من استعماالتھ، مثل الكحوالت البروبیلیة – 2 
  . واإلیزوبروبیلیة

   .ویمنع كل خلط من الكحول األثیلي للمنتوجات المماثلة من الناحیة الجبائیة ماعدا في حالة التغییر 

  175إلى    148تستبعد من مجال تطبیق الضریبة، الكحول اآلثیلیة والمماثلة المغیرة ضمن الشروط المشار إلیھا في المواد من : 53المادة  
  . من ھذا القانون من قبل رجال الصناعة والمرخصین قانونا والذین یجب علیھم، لھذا الغرض، أن یتخذوا وضعیة تجار المشروبات بالجملة  

  الفرع الثاني

 المنشئالوعاء و الحدث   

  : یحصل الرسم الثابت : 54المادة  

  . فیھا   ن ھذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجودم  ،1-52و  51بالنسبة للمنتوجات المشار إلیھا في المادتین  -  1

في الدرجة المئویة المثبتة بواسطة المقیاس ) درجة سنتغراد  20یقاس عند درجة حرارة  (یتم تحدید الكحول الصافي بضرب الحجم الحقیقي  
  . ةوعند الحاجة بعد التقطیر أو أي عملیة تعطى نتائج مماثل) الكومتر(الكحولي لغي لوساك 

  . ویمنع إفساد كثافة الكحول عن طریق الخلط الذي یھدف إلى الغش في الرسوم 

التنظیم المتعلق بقمع الغش التجاري، فتذكر الثروة الكحولیة المكتسبة   أما بالنسبة للخمور اإلصطناعیة التي تعتبر محلوالت كحولیة مخففة تجاه 
  . أو المتزایدة

  (2).درجة سنتغراد  20من ھذا القانون، حسب الحجم الذي تم قیاسھ عند  درجة حرارة    2- 52یھا في المادة وبالنسبة للمنتوجات المشار إل -2

من ھذا القانون، یخضع للضریبة حسب  9المالحظ في الحسابات المنصوص علیھا في المادة » الطبیعي« إن النقص في الكحول   :55المادة 
   (3). أعلى تعریفة من رسم المرور

من ھذا القانون، كل تسلیم للكحول تم بصفة مجانیة أو بمقابل  29یعتبر مقدما لالستھالك حسب مفھوم المقطع األول من المادة  : 56المادة 
إلى شخص لیست لھ صفة مستودع من قبل شخص أنتج ھذه الكحول نفسھا أو بواسطة شخص ثالث من دون أن یلزم قانونا باتخاذ صفة 

  . مستودع

  لثالثالفرع ا 

 اإلعفاءات

  : یعفى من رسوم المرور :57المادة  

  . من ھذا القانون  228إلى   222 من  الكحول المستعملة في صناعة الخل ضمن الشروط المشار إلیھا في المواد -  1

 (4) .ھذا القانونمن    229ة   دة بموجب الما  الكحول المستعملة في كحللة الخمور المخصصة للتصدیر ضمن الشروط المحدد -  2

  الفرع الرابع

  اإلنتاج

  :صناعة  الكحول -أوال  

  :األنبیق)  أ 

  : األجھزة الخاضعة لنظام األنبیق -  1

أدناه، األجھزة المخصصة لصناعة الكحول أو تصفیتھا سواء عن طریقة  72إلى  59 تخضع للنظام المحدد بموجب المواد من :  58المادة  
  .التقطیر أو بطریقة أخرى

  : إلتزامات الصناع والتجار -2

من ھذا القانون، مع إجراء التغییرات الضروریة على صناع أو تجار األجھزة المشار  39إلى غایة  36و 4تطبق أحكام المواد  :  59المادة  

                                                           

 .1996من ق م لسنة  109معدلة بموجب المادة :  51المادة  (1)
 . 2010م لسنة .من ق  21المادة معدلة بموجب :  54المادة  (2)
(3)

 . 1996م  لسنة .من ق 110و  97 و 1991م لسنة .من ق 66مواد معدلة بموجب ال:  55المادة  
(4)

 .1996م لسنة .من ق 109معدلة بموجب المادة : 57المادة  
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 .   أعاله   58إلیھا في المادة 

ج،  -ب  - أ  5یتضمن، عالوة على المعلومات المذكورة في المادة من ھذا القانون، یجب أن   4 ةدإن التصریح بالمھنة المشار إلیھ في الما
  . األجھزة وأجزاء األجھزة، نوعھا وسعتھا والتي ھي في حیازة المصرح بمنزلھ أو بمكان آخر  اإلشارة إلى عدد

دارة الضرائب قصد االطالع علیھ، یجب على المستورد أو الصانع أو التاجر أن یقید في دفتر خاص یمكن أن یطلبھ منھ موظفو إ :  60المادة  
  . وصناعاتھ وتسلیماتھ الخاصة باألجھزة أو أجزاء األجھزة استعالماتھجمیع 

  : یجب علیھ أن یسجل 

وكذلك البیانات الموجودة في سندات اإلعفاء  األجھزةتواریخ الصنع والتسلیم المتتالیة مع تعیین النوع والسعة أو أبعاد األجھزة أو أجزاء  -  1
   .كفالة إن وجدتب

تواریخ التسلیم وبیانات اإلرساالت المتعھد بھا من أجل سیر األجھزة وأجزاء األجھزة والسیما أسماء وعناوین األشخاص الذین سلمت  – 2 
  . إلیھم بأي صفة كانت وكذلك تعیین النوع والسعة أو إبعاد ھذه اآلالت

  . التسجیالت تدریجیا إلى غایة إنتھاء التسلم أو التسلیم لألجھزة وأجزاء األجھزة   هوتتم ھذ 

ومرقما وموقعا من قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة  اإلدارةیجب أن یكون الدفتر الذي تسجل فیھ، مطابقا للنموذج المقدم من  
  . المعني األعمالوالرسوم على رقم 

ما الناقص منھا غیر المثبت بالنسبة لكل جھاز أو جزء من جھاز یكون موضوع تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في تحجز األجھزة الزائدة أ 
  . من ھذا القانون 525و 523المادتین 

المحالت  ینبغي على الصناع والتجار، بمناسبة التحقیقات التي یجریھا أعوان الضرائب غیر المباشرة في معاملھم ومخازنھم وفي :  61المادة  
بیھم بالكمیات واألنواع وكذا بالسعة أو أبعاد األجھزة أو أجزاء األجھزة التي ھي في والمھنیة األخرى، أن یصرحوا بأنفسھم أو بواسطة مند

  . حیازتھم

   :التنقل – 3 

األماكن خارج األماكن التي أحصیت فیھا إال ، ال یمكن انتقالھا في كل   58المشار إلیھا في المادة  األجھزةإن األجھزة أو أجزاء  :  62المادة  
  . نابیق المنقولة من قبل المقطرین المتجولینألبمقتضى سند إعفاء بكفالة باستثناء ا

المرسل عند عدم وجود مخالصة بدفع الغرامة المنصوص علیھا في المادة   السندات إال بعد االطالع على تعھد یلتزم بمقتضاه   وال تسلم ھذه 
  . ذا القانونمن ھ 523

وبغض النظر عن أسماء المرسلین والمرسل إلیھم وعناوینھم، أن سندات اإلعفاء بكفالة، یجب أن یشار فیھا إلى عدد األجھزة أو أجزاء  
  . دمغت بھ إن كانت قد خضعت لھذا التدبیر الذياألجھزة ونوعھا وسعتھا أو أبعادھا المعروضة للنقل، وإلى الرقم 

  . مخالصة فقط عندما تكون ھذه األجھزة أو أجزاء األجھزة معترف بھا في المكان المخصص لھویمكن أن تطلب ال 

 ذيوفیما یخص األجھزة التي ینقلھا المقطرون المتجولون، فإنھ ال یمكن انتقالھا من دون أن تكون مصحوبة برخصة مقتطعة من دفتر  
  . كل انتقال لألجھزة وتجدد ھذه الرخصة عند. أرومات، وعلیھا ختم إدارة الضرائب

 . من ھذا القانون على سندات الحركة وعلى مختلف الوثائق المتعلقة بنقل األجھزة أو أجزاء األجھزة 23تطبق أحكام المادة  :  63المادة  

  : واجبات حائزي األجھزة  -  4

یقوم بإصالح أو تحویل األجھزة أو أجزاء األجھزة ال یمكن ألحد أن یستورد أو یكتسب بصفة مجانیة أو بمقابل أو یؤجر أو  :  64المادة  
  . من دون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من إدارة الضرائب 58المشار إلیھا فى المادة  

  . ولھذا الغرض، یقدم طلب إلى مدیر الضرائب بالوالیة لمكان اإلرسال أو التركیب لألجھزة أو أجزاء األجھزة المذكورة 

  :  یليوینبغي أن یذكر في ھذا الطلب، الذي یعطى منھ وصل، ما  

  .، المھنة والعنوان)والعنوان التجاري(لقبھ واسمھ : فیما یخص الطالب  

  : األجھزة التي ھي موضوع الطلبء فیما یخص األجھزة أو أجزا 

  عددھا ونوعھا الحقیقیان و میزاتھا؛ ) أ 

  مدمغة بعد، أرقام الدمغ الخاصة بكل واحد منھا؛  ھيإن ) ب

  أو التحویالت التي ستجرى علیھا؛ اإلصالحاتالذي ستخصص لھ، أو نوع  االستعمال) ج 

  .ستستعمل فیھ أو تصلح أو تحول الذي، المكان االقتضاءعند ) د

قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم یجب على صاحب الرخصة أن یسلم نسخة منھا مطابقة لألصل ومصادقة من  : 65المادة 
  . على رقم األعمال، الى البائع أو المؤجر أو المصلح لألجھزة أو أجزاء األجھزة

  . ویجب على المرسل إلیھ فیما یخص األجھزة أو أجزاء األجھزة التي ستستورد، أن یسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من ھذه الرخصة 

من ھذا القانون أن یقدم تصریحا عن كل جھاز أو  58جھزة أو ألجزاء األجھزة المشار إلیھا في المادة لى كل حائز لألینبغي ع :  66المادة  
مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال خالل العشرة أیام التي تلي وضع یده علیھا، یبین فیھ نوع وسعة  إلىجزء جھاز 

  . األجھزة األجھزة المذكورة أو أجزاء
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ویعطى إلى المصرح وصل یجب تقدیمھ عند كل طلب، كما یجب أن یكتب تصریح جدید في حالة وقوع تعدیل في الجھاز أو في جزء من  
  . الجھاز

إن األجھزة وأجزاء األجھزة المختلفة تدفع من قبل إدارة الضرائب، وعلى نفقة المصرحین برقم مسلسل یكتب على وصل  :  67المادة  
  . أعاله، وذلك باستثناء األجھزة التي ھي في حیازة الصناع أو التجار   66التصریح المشار إلیھ في المادة 

األخیرة یعاد وضعھا   علیھا إصالحات أو تحویالت تتسبب في محو العالمة، فإن ھذه وعندما یستبدل جزء أو عدة أجزاء لجھاز مدمغ أو تجرى 
  . من جدید

ویجب على حائز جھاز مصلح أو محول أن یطلب بموجب تصریح إلى مفتشیة الضرائب والرسوم على رقم األعمال وضع العالمة في ظرف  
  . خمسة أیام بعد إتمام أعمال التصلیح أو التحویل

وفي حالة إما عدم إمكان القیام . یمكن ألعوان الضرائب أن یحددوا عن طریق القیاس سعة األنابیق الخاضعة إلجراءات الدمغ :  68المادة  
ویتحتم على الحائز أن یسلم ھو . بذلك عن طریق القیاس وإما قیام نزاع حول نتائج العملیة، فإن السعة تثبت عن طریق التفریغ في إناء آخر

اسطة ممثلیھ، الماء والید العاملة الالزمة لھذه العملیة التي تسیر بمحضر من طرف أعوان الضرائب ویحرر محضر عن ھذه بنفسھ أو بو
  . وفي غضون أعمال التقطیر فان تثبیت سعة األجھزة یمكن أن یجدد في كل مرة تراھا المصلحة ضروریة. العملیة

مكن لھم أن یقوموا، خالل أعمال التقطیر وفي كل مرة یرونھا ضروریة، بإثباتات قصد التأكد وبالنسبة لألجھزة العاملة باستمرار فإن األعوان ی
  . من قوتھا اإلنتاجیة

من ھذا القانون، یجب أن یسبقھ تصریح لدى مفتشیة الضرائب  58ان إتالف الجھاز أو جزء من الجھاز المشار إلیھ في المادة  :  69المادة  
  . رقم األعمالغیر المباشرة والرسوم على 

  . ومحل المتنازل لھ اسمإن التنازل العرضي عن نفس األجھزة یترتب عنھ فیما یخص المتنازل وخالل خمسة أیام، تقدیم تصریح یبین فیھ  

  . وال یمكن أن یتم إتالف جھاز إال بمحضر أعوان الضرائب الذین یحررون محضرا عن ذلك 

  . بھا في المحل الذي تم إحصاؤھا فیھ االحتفاظویمكن . ة طیلة المدة التي لم تستعمل فیھایجب أن تبقى األجھزة مختوم :  70المادة  

ویجوز لألعوان أن یضعوا في أي جزء من األجھزة أو أجزاء األجھزة التي یرونھا مالئمة، أختاما من شأنھا أن تتلف أو تفسد من جراء  
  . استعمالھا

  . إال بمحضر األعوان اقتالعھاللحالة المنصوص علیھا فیما بعد، ال یمكن  اءواستثن. ویجب إعادة عرض األختام كما ھي 

وتقدم لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم . العملیة وتذكر في طلبات رفع األختام األسباب التي طلب من األعوان القیام من أجلھا بھذه  
المصرح، فإن ھذا   إذا لم یقم األعوان بفك األختام بعد ساعة من الوقت الذي حددهو. على رقم األعمال بأربع وعشرین ساعة مسبقا على األقل

  . یجوز لھ قطعھا على أن یسلم الرصاص إلى األعوان المذكورین خالل زیارتھم المقبلة األخیر ال

غیر وبمجرد االنتھاء من األشغال أو توقف األسباب التي كانت سببا في رفع األختام، فانھ یجب على الحائزین أن یقدموا إلى مفتشیة الضرائب  
ویتوقف خضوعھا للزیارات اللیلیة غداة . المباشرة والرسوم على رقم األعمال، تصریحا بأن أجھزتھم وأجزاءھا یعاد وضعھا تحت األختام

  . م الذي قدم فیھ تصریحھم إذا لم توضع األختام بسبب عدم قیام أعوان الضرائب بذلكالیو

  . ویمدد األجل بأربع وعشرین ساعة إذا كان التصریح یسبق یوم عید رسمي 

بل المدیر العام وضمن الشروط المحددة من ق  111یمكن أن یعفى من إجراء الختم والزیارات اللیلیة المنصوص علیھا في المادة  :71المادة  
  . للضرائب

ذات التعبئة المتناوبة والمجردة من كل جھاز للتكریر أو لتخفیض الدرجة والتي ال تتجاوز سعتھا  األجھزةحائزو أنابیق التجارب في مثل  -  1
  لترا واحدا؛ 

  ؛ المؤسسات العلمیة والتعلیمیة بالنسبة لألجھزة المخصصة فقط إلجراء التجارب -  2 

  الصیادلة الحائزون على الشھادات؛  - 3 

  . األشخاص الذین یثبتون ضرورة استعمال أجھزة التقطیر الستعماالت محددة والذین ال یستخدمون أي مادة كحولیة -  4

ویمكن . الضرائبمن ھذا االستثناء ال یمكن أن تمنح إال إلى الحائزین الذین لدیھم رخصة شخصیة ممنوحة من قبل إدارة  االستفادةغیر أن  
   (*).الرخصة في أي وقت  إلغاء ھذه

لى حائزي األجھزة أن  یقدموا عند  كل  طلب  إلى مصلحة  الضرائب  غیر  المباشرة والرسوم على رقم األعمال ،  عینبغي :  72المادة 
 یخضعون لمراقبة األجھزة فإنھمف في وما دام ھؤالء لدیھم حریة التصر. األجھزة  المختومة  أو غیر  المختومة التي ھي في حیازتھم

  .من ھذا القانون 111 بموجب المادة المصلحة ضمن الشروط المحددة

  :أحكــام  عـامة  –معـامل التقطیـر ) ب

إنتاج وبیع الكحول اإلیثیلي من طرف األشخاص الطبیعیین و  فإن عملیات استیراد و فضال عن مصلحة الكحول التابعة للدولة،: 73المادة 
  . شروط  دفتر  اكتتاب بعد المعنویین تتم عن طریق الحصول على اعتماد یسلمھ الوزیر المكلف بالصناعة والمناجم

                                                           

(*)
 .1991م لسنة .من ق 66معدلة بموجب المادة :71لمادة ا 



 16 

   (1).تحدد شروط ممارسة النشاط و كیفیات الحصول على االعتماد وبنود دفتر الشروط بموجب قرار من الوزیر المكلف بالصناعة و المناجم

  .أجھزة متنقلة استعمالیمكن إنتاج الكحول إال في مؤسسة ثابتة، غیر أنھ یمكن منح رخص  من قبل إدارة الضرائب قصد  ال :  74المادة 

إن التصریح بالمھنة الموقع علیھ من طرف المقطرین، یجب أن توضح فیھ سعة المسخنات و األحواض والسطول وتطبق  أحكام :  75المادة 
  .ى المقطرینمن ھذا القانون عل 194المادة 

أعاله،  یتمم  بالنسبة للمقطرین المتجولین، باإلشارة إلى تاریخ الرخص التي حصل  علیھا الطالب عند  75إن التصریح المشار إلیھ في المادة :  76المادة 
  .، في  والیات  أخرىاالقتضاء

  .بالوالیة المختص و یبت فیھذي یعد طلبا لرخصة، من قبل مدیر الضرائب والدة ویدرس التصریح المذكور في المقطع األول من ھذه الما 

یستطیع  المدیر  العام للضرائب أن  یحدد تاریخ  و كیفیات  وضع  عدادات  معتمدة من قبل  إدارة  الضرائب  على  أجھزة   :  77لمادة ا
  .المعنیون  على  نفقتھم  أكتسبھاالتقطیر  التي  

  (2).تكون حجة إلى أن یثبت العكس بالنسبة لتحمل كمیات الكحول   المنتجة إن بیانات العدادات

یجب أن تقدم العدادات البیانات الالزمة لتحدید كمیة الكحول   .و یمنع تزویر بیانات العدادات عن قصد أو إضرار سیرھا بأي وسیلة كانت 
  %. 0,5ریبة من الصافي التي تمثلھا  منتوجات التقطیر أو التكریر و ذلك  بنسبة ق

  .وال تعتمد العدادات إال بعد إجراء تجارب علیھا طیلة شھرین على األقل بمحضر أعوان الضرائب ومساھمتھم 

  .و لھؤالء الحق  في  إجراء  تجارب جدیدة   كلما  رأوا ذلك  ضروریا

ات ، وفي  حالة  ما إذا كانت  كمیة الكحول المقدمة تقل ویجب على المقطر أن یقدم الوسائل البشریة  والمادیة الضروریة لمراقبة سیر  العداد 
عن  الكمیة التي سجلھا العداد في مراقبتین، فإن  الكمیة التي یجب تحملھا ھي الكمیة التي  تم تحدیدھا بموجب  بیانات ھذا  % 0,5عن 

  .الجھاز

  :یلي مباشرة و الرسوم على رقم  األعمال كمایجب أن  یكون موضوع  التصریح مقدم إلى مفتشیة الضرائب  غیر ال:  78المادة 

التحضیر، قصد تقطیر نقاعة الحبوب أو مواد طحینیة  أو نشویة، ووضع  مواد سكریة تتخمر وكل عملیة  كمیاویة  تكون  نتیجتھا  - 1
  .المباشرة أو غیر المباشرة إنتاج الكحـول

الكحول و الوسائل الكحولیة من كل نوع سواء تتم ھذه العملیات عن طریق التقطیر أو أي وسیلة  اتصنع أو تصفیة میاه الحیاة وخالص - 2
 .أخرى

أعاله، مقر المؤسسة و كذلك نوع ومصدر المنتوجات  1 – 78ینبغي  أن یذكر  في التصریح  المشار  إلیھ  في المادة  :   79المادة  
  .لت منتجات جدیدةویتمم  التصریح  كلما حضرت أو أدخ. المستعملة

  .من ھذا القانون 4وینبغي أن یقدم ھذا التصریح قبل البدء في العملیة األولى من كل موسم للصنع وفي اآلجال المنصوص علیھا في المادة 

  .غشت من السنة الموالیة 31ویمتد الموسم من أول سبتمبر من كل سنة إلى  

المواد الطحینیة أو النشویة أو تخمیر المواد  السكریة المتممة ألجل التقطیر، یجب أن یصرح  بھا إن كل عملیة  لتنقیع الحبوب أو :  80المادة 
  .مسبقا  بأربع  وعشرین ساعة على األقل

یخضع  المقطرون إلى بعض اإللتزمات الخاصة التي تمس تنظیم  معامل التقطیر التابعة لھم و التدابیر الخاصة  بضمان مختلف  :  81المادة 
  .تحمالتال

  .أدناه 82كما أن مسك الحسابات وضبطھا، یخضع إلى أحكام خاصة تختلف حسب األصناف المشار إلیھا في المادة 

 باستعمالیخضع  معامل التقطیر إلى نظامین مختلفین سواء كان األمر  یتعلق  بمؤسسات  ثابتة أو مؤسسات مرخص  لھا  :  82المادة  
  .أجھزة  متنقلة

  :التقطیـر الثابت نظــام ) ج 

  .یجب على األشخاص  الذین  یستعملون معامل التقطیر الثابتة، أن  یتخدوا لزوما  صفة المستودع المحتكر:  83المادة  

  .معامل  التقطیر الثابتة مستغليتطبق جمیع األحكام المتعلقة بمسك الحسابات و التحقیقات لدى  تجار الجملة، على   : 84المادة  

  : شاء و الترتیبشروط اإلن -1

  . داخلي  بین معمل  التقطیر  و البنایات المجاورة اتصالیمنع كل  :  85المادة 

 .بین معمل  التقطیر  وجمیع  المحالت  التي  تستعمل للسكن  اتصالو یمنع أیضا كل  

حول و المشروبات المختمرة غیر  الكحول  كما یمنع  داخل  محالت  معمل التقطیر،  التجارة  و الصنع من أجل  بیع  منتوجات أساسھا  الك
 .الطبیعي  ومیاه  الحیاة

  .إن كل  مسخنة أو إنبیق أو أنبوب أو صھریج أو أي وعاء ، یجب  أن  یحمل  رقما  ترتیبیا مع  اإلشارة  إلى سعتھ  باللتر:   86المادة 

                                                           

(1)
 . 2017لسنة . م.من ق 38و 2008لسنة  . ت.م.من ق 20معدلة بموجب المادتین :  73المادة  
(2)

  .1991لسنة . م.من ق 66معدلة بموجب المادة :  77المادة  
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 .سنتمترات من طرف   المصرح و على نفقتھ الخاصة 5لى األقل وتكتب األرقام و اإلشارات الخاصة بالسعة بالطالء و بأحرف یبلغ علوھا ع 

إن كل وعاء ثابت مخصص لتلقـي الكحول بما في ذلك مسخنة كل مكرر،  یجب أن یكون مجھزا بدلیل مع ماسورة شفافة :  87 المادة
ھذا الدلیل الذي یكون  قیاسھ مدرجا  بالسنتیمتر،  بمقیاس معدني مدرج  استبدالو یمكن  . موضوعة بكیفیة تبرز مستوى السائل من الخارج

  .وتحدث فتحتان لدخول المقیاس في األماكن المعینة من قبل األعوان. أیضا بالسنتیمتر

الرقم الترتیبي و إن األوعیة كیفما كان نوعھا المستعملة لتخزین ونقل المنتوجات من كل نوع و كل مصدر ، یجب أن یذكر فیھا :  88المادة 
  .سعتھا

  .كما تعاد كتابتھا في سندات   الحركة. تكتب ھذه البیانات بالطالء أو بكیفیة ال تمحىو 

التي تتلقى الكحول الخارجة من جھاز  التقطیر، یمكن أن یعلوھا، بناء على طلب األعوان، غطاء معدني أو  ختبـارإن أنبوبة اال : 89المادة 
  .بحیث ال یمكن أخذ  أي عینة من السائل من دون التعاون مع  المصلحةكرة من الزجاج المثبت 

  :التصـریحـات العـامة -2

یجب على المستغل أن یقدم إلى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال في بدایة كل موسم، تصریحا عاما :   90المادة 
  :یتضمن البیانات  التالیة

عنھ بالنسبة المردود األدنى لعملیاتھ الخاصة بالتقطیر أو التكریر و المعبر عنھ تحت شكل النسبة المئویة لكمیة الكحول الصافي المحصل  -
  .الشروع فیھاالمواد التي تم  للكمیة المحصل عنھا فـي

  .غیر مستمـرالساعة التي یبدأ و ینتھي فیھا كل یوم،  تسخین أجھزة التقطیـر إذا كان العمـل  -

، إلى االقتضاءتقدم التصریحات الخاصة بتعدیل المردود األدنى،  والوقت  الذي  یعمل خاللھ معمل التقطیر في كل یوم، عند :  91المادة   
  .مفتشیة الضرائب  غیر المباشرة  والرسوم على رقم األعمال

  .األقل على% 98أعاله، یجب أن یكون مساویا لـ  90لمادة إن المردود األدنى المصرح بھ من قبل المقطر بمقتضى ا: 92المادة  

بناء على إثباتات المعني  التي  یتم  تكوینھا  بواسطة تجارب حضوریة كما ھو منصوص %  97غیر أن الحد األدنى یمكن  أن  یصل إلى  
  .أدناه 93علیھا في المقطع  األخیر من المادة 

القیام بالمراقبات التي یرونھا ضروریة من أجل التأكد من صحة التصریحات المتعلقة بالقوة یرخص ألعوان إدارة الضرائب : 93المادة 
  .المشروبات والمواد التي یجب تقطیرھا الكحولیة الموجودة في

  .وإذا حصل نزاع فإن القوة الكحولیة تحدد  نھائیا على إثر التجارب الحضوریة 

  . ا إجراء ھذه التجارب   تحت إشرافھم بواسطة أجھزة المقطر و بمساعدة ممثلةویستطیع األعـوان المذكورین أعاله أن یطلبو 

المذكورین أعاله، أیضا بواسطة التحارب الحضوریة المتممة ضمن  الشروط  المبینة في المقطع السابق أن  یدققوا في  األعوانویستطیع 
  .لمردود األدنى ألجھزة  التقطیرأعاله، فیما یخص ا 90صحة التصریح العام  المنصوص علیھ في المادة 

  :باتسجیل المادة األولیة في الحس -3

إن سندات الحركة التي أقرت نقل المشروبات المختمرة والسوائل  الكحولیة التي أدخلت في معمل  التقطیر،  یجب  أن تودع  لدى  :  94المادة 
  . نفس  الشروط  المحددة   بالنسبة  لتجارة  المشروبات  بالجملة مفتشیة الضرائب  غیر المباشرة و الرسوم على  رقم  األعمال  ضمن 

إن المشروبات أو السوائل المختمرة المدخلة بموجب سندات اإلعفاء بكفالة یتم  تحملھا  عل حساب المواد األولیة في آن واحد  في  :  95المادة 
 110ي المادة المشروبات الكحولیة في حساب المخزن المشار إلیھ ف و یتم تحمل. ما یخص  حجمھا و كمیة الكحول الصافي التي تحتوي علیھ

  .من ھذا القانون

  .حالتھ أو لیستعمل في تحضیر محلول كحولي على مخصصا للتقطیر كان إذا حسبما و یخضع ثفل عصیر الفواكھ لنظامین مختلفین 

شار  إلیھا في المقطع األول  من  ھذه  المادة سواء بالنسبة لمسك  ففي  الحالة األولى  یكون  مماثال للمشروبات و السوائل  المختمرة  الم
ة الحسابات  أو  فیما یتعلق بإلتزمات المقطرین، إذ  من الواضح  أن التصریحات المقدمة  من قبل  ھؤالء یجب أن  تتضمن  اإلشارة إلى ثرو

  .ثفل عصیر  الفواكھ في  الكحول   بدال  من ذكر  الدرجة  الكحولیة

بالنسبة لصنع المحلوالت الكحولیة في معامل  101إلى 98في الحالة   الثانیة  فإنھ  یخضع  لألحكام المنصوص  علیھا  في المواد  من   أما
  .التقطیر و مرافقھا

  :إن حساب المواد األولیة ھو:  96المادة 

  ":یةتسجل فیھ كمیات المشروبات أو السوائل المختمرة األخرى غیر المشروبات الكحول -

  الحساب أو المكونة للبقایا المثبتة عند قفل  حساب الموسم  السابق؛ افتتاحالمقدمة أثناء   ) أ

 المدخلة إلى المعمل تحت غطاء سندات اإلعفاء بكفالة؛) ب

  عملیات التخمیر أو التحلیل أو النقع؛ المسترجعة في المعمل عقب) ج

  .المعترف  بھا  كفوائض) د  

  : تطرح منھ كمیات المشروبات الكحولیة أو السوائل المختمرة األخرى غیر المشروبات الكحولیة -

  أدناه؛ 102المسلمة للتقطیر و المصرح بھا تطبیقا للمادة ) أ
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  المرسلة على حالتھا تحت غطاء سندات اإلعفاء بكفالة؛) ب

  .الناقصة و المثبتة خالل  إعداد الجرود) ج

یتسنى مسك الحساب الخاص بالمواد األولیة،  ال یمكن إدخال المشروبات و السوائل المختمرة إلى معامل التقطیر أو إلى لكي :  97المادة  
  .مرافقھا إال بعد أن یقدم المقطر تصریحا بذلك

الثانیة ،    لنسخةاویجب أن یذكر في ھذا  التصریح  المسجل من طرف  الصانع  في  دفتر  ذي  أرومات ، سواء  في  األرومة أو  في  
  .التاریخ  و الساعة لكل  إدخال للسوائل  و كذلك النوع  و الكمیة حسب  الحجم للمواد المدخلة مع  درجتھا الكحولیة

  .التصریح ، أن  یقصھا  و یضعھا في  صندوق  مختوم  من قبل   أعوان إدارة  الضرائب  استمارةو یجب على المقطر ، بمجرد ما یمأل 

  :حلوالت الكحولیة في معمل التقطیر أو في مرافقــة صناعة  الم -3

وغیرھا  من المواد  التي من  شأنھا أن  تعطي  الكحول، ال  یمكن أن تتم إال بعد "  إن  كل إدخال في  معمل للتقطیر أو في مرافقھ للمیالس:   98المادة 
  . هأعال  97تقدیم   تصریح محرر ضمن الشروط  المنصوص  علیھا في  المادة  

و ینبغي أن یذكر في ھذا التصریح الكمیات المدخلة، سواء حسب   الحجم أو الوزن و تبعا للقواعد المعدة من قبل إدارة الضرائب بالنسبة  
  .لمختــلف المواد

  .یتم تسجیل المواد المصرح بھا في حساب خاص:  99المادة 

  :وتسجل  في ھذا  الحساب 

  إذا كان األمر یتعلق  بثفل عصیر الفواكھ و الكمیات المستعملة لصنع  المحلوالت الكحولیة؛ أو لالختمارالكمیات المقدمـة  -1

  الكمیات المرسلة على حالتھا بمحضر األعوان؛ -2

  .الكمیات الناقصة المخرجة  خالل إعداد الجرود -3

تؤدى  الضریبة  ، في  حالة  ما  إذا كانت  النواقص المخرجة من الحساب المشار إلیھ في  المادة  السابقة  الذكر  غیر  قابلة :  100المادة 
من ھذا  القانون عن كمیة  من  الكحول  تساوي  الكمیة  التي تمثلھا النواقص    31للمخالصة ضمن  الشروط المنصوص  علیھا في المادة 

لذي  قد  تعطیھ المواد المماثلة المقطرة  منذ  بدایة  الموسم،  أو  إذا لم  یجر  التقطیر  فالمحتوى المثبت بتحلیل  العینات حسب  المردود  ا
سنتیمتر مكعب من  600ل ، مطابقة االقتضاءغرام من السكر تعتبر في ھذا الحساب عند  1.000و أن  . من  الكمیات الباقیة المأخوذة
 .الكحول

  .من ھذا القانون والمتعلقة بحجز الفوائض، ال تطبق على ثفل عصیر الفواكھ 9لمقطع األخیر من المادة إن أحكام ا

أعاله، أن  یصرحوا بالنسبة لتحضیر المحلوالت  98ینبغي على المقطرین المستعملین للمنتوجات المشار إلیھا في المادة :  101المادة 
  :ت فیما یتعلق الكحولیة، و عن كل  یوم،  بتفاصیل العملیا

  بساعة تعبئة األحواض؛ - 1

 .استعمالھابكمیة السائل أو المادة التي یجب  - 2

  .وتتم ھذه التصریحات على دفتر ذي  أرومات یسلم  لھ  لھذا  الغرض

  :في  نفس الوقت الذي  یبدأ فیھ  تدفق العصیر  والمواد في  الحوض  -1

  رقم ھذا الحوض؛ -

  .العملیةتاریخ  وساعة  الشروع  في  -

  :عند  نھایة  تعبئة  كل  حوض   -2

  الساعة التي أنتھت  فیھا التعبئة؛ -

  .وزن أو حجم المواد أو العصیر أو النقیع -

  :في الوقت الذي سیخرج فیھ محتوى كل حوض تدریجیا -3

  السائل المختمر، استخراجالتاریخ  والساعة  التي  یشرع  فیھا   -

،  الكمیة المخصصة االقتضاءو كمیة السائل المحصل علیھا و كذلك الدرجة  الكحولیة لھذه المنتوجات و عند   االستخراجالساعة التي توقف فیھا   - 
  .لتعبئة جدیدة

  .وتوضع الورقة األصلیة فورا في صندوق مختوم بصفة قانونیة من قبل  األعوان

  :دفتـر الشروع  في التقطیـــر -5

التصریحات التي یجب على المستغلین لمعامل  التقطیر  تقدیمھا بخصوص كمیات و أنواع المواد  األولیة المعروضة  إن:  102المادة 
  :للدفتر المسلم من إدارة الضرائب و الذي  یجب  أن  یذكر  فیھ آن واحد في األرومة والورقة األصلیة للتقطیر، ینبغي  أن تسجل في

  :ل  أنبیقفي نفس الوقت یشرع فیھ تعبئة ك -1

  رقم األنبیق، -
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  .تاریخ  و ساعة  بدایة العملیة -

 :من التعبئة االنتھاءبمجرد  -2

  فیھا  ھذه  العملیة، انتھتالساعة  التي   -

  .كمیة و نوع المواد المختمرة المدخلة في األنبیق  و كذلك  كمیة  الكحول الصافي  الموجودة  في  ھذه  المواد -

  .أعاله  97في  صندوق  طبقا  للشروط  الواردة  في  المقطع األخیر  من المادة    توضع  الورقة   األصلیة

دایة  و في  المعامل  التـي  تحتوي  فیھا  كل  شحنة  إنبیق   على كمیة  متماثلة من السوائل  أو المواد ، فإن ھذه  الكمیة  تثبت ،  عند ب 
أو الدفتر المحمول المواقع  بصفة   قانونیة من طرف  المقطر ، و في  مثل ھذه  الحالة   الموسم ،  في  عقد محرر في بدایة  دفتر   التقطیر

كل  فإن رجل  الصناعة  یعفى من  التسجیل  عن كل   شحنة لكمیة السوائل  أو المواد  المدخلة   في جھاز  التقطیر  ،  و یسجل  فقط  ساعة  
  .تعبئة

تجرى  فیھا  تعبئة األنبیق  باستمرار،  تسجیل  واحد   في الدفتر  المشار  إلیھ  في المادة   السابقة   یتم  في  المعامل  التي    :103المادة 
  .الذكر ،  یقوم  بھ  المقطر عند  نھایة  كل  یوم أو عند كل  توقف  لألعمال  إذا حدث  ذلك عرضا  خالل  النھــار

  .ة   التي  عرضت  للتقطیر  منذ  التصریح  السابق و یتضمن  كل  تسجیل  مجموع كمیات  المواد   المختمر 

  :حســاب الصنـع -6

ي:  104المادة     :یمسك في معامل التقطیر حساب للصنع یسجل فیھ ما یـل

  الحساب أو المكونة للبقایا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق؛ افتتاحكمیات الكحول المقدمة أثناء  ) أ 

  أعاله؛ 102في المواد األولیة المسلمة للتقطیر و المصرح بھا تطبیقا للمادة  كمیات الكحول الموجودة) ب

  أدناه؛ 107كمیات الكحول الموجودة في المشروبات الكحولیة المقدمة للتصفیة والمصرح بھا تطبیقا للمادة ) ج

  .الفوائض المعترف بھا خالل إعداد الجرود) د

  .عاله، عند نھایة كل یوم أو خالل كل زیارة یقوم بھا األعوانأ) و یجرى التسجیل المشار إلیھ في المقطع ب

  :یلي  یطرح منھ ما

  أدناه؛ 108كمیات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولیة التامة الصنع و المصرح بھا تطبیقا للمادة    ) أ

 .النواقص المخرجة خالل إعداد الجرود  ) ب

 : تخضع للضریبة بعنوان رسم المرور، النواقص المحصل علیھا تطبیقا للصیغة التالیة:  105المادة 

  (*).د –م   xج = ن 

  :وتمثل ھذه الصیغة ما یلي 

  النواقص الخاضعة للضریبة؛:  ن 

  من ھذا القانون؛ 106و  102تطبیقا للمادتین  لالستعمالكمیات  الكحول الصافي المصرح بھا و المقدمة :  ج

  ؛من ھذا القانون  93إلى    90المردود األدنى المشار  إلیھ  في  المواد  من  :م 

  .أدناه  108كمیات الكحول الصافي المصرح  بالحصول علیھا تطبیقا للمادة  :  د 

  :إعــادة الصنــع -7

التصفیة أو للتكریر أو التجفیف بدون أن یقدم ال یمكن إدخال أي كمیة من الكحول الخام أو الكحول المعد للتصفیة في جھاز : 106المادة 
  .أعاله 101المقطر تصریحا بذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 

  :ویجب أن  یذكر في التصریح  ما یلي 

  نوع  وحجم  و درجة  الكحول  الخام  والمنتوجات  المعاد إستعمالھا، - 1

 رقم األوعیة  التي تستخرج منھا ھذه  المنتوجات، - 2

 .الساعة لتعبئة الجھاز التاریخ و - 3

 :تسجل كمیات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولیة المقدمة لتكریر أو للتصفیة:  107المادة 

  بكونھا  مطروحة من  حساب  المخزن، - 1

 .بكونھا مسجلة في حساب الصنع - 2

  :حسـاب المخزن -8

عمل،  في دفتر خاص، كمیات الكحول الصافي المحتویة علیھا المشروبات یجب على المقطرین أن یسجلوا، عند نھایة كل یوم :  108المـادة 

                                                           

 .1996م لسنة .من ق 109معدلة بموجب المادة :  105لمادة ا(*) 



 20 

  .الكحولیة التامة الصنع و الواردة من التقطیر أو التكریر الیومي

  .أعاله 102ویمسك ھذا الدفتر ضمن الشروط  المحددة في المادة   

، یجب أن تكون موضوع تصریح یقدم وفقا للشروط المحددة في إن كمیات المشروبات الكحولیة المدخلة في المعمل أو في مرافقھ: 109المادة 
  .من ھذا القانون 97المادة 

  :یلي یمسك في معامل التقطیر، حساب للمخزن یسجل فیھ ما:  110المادة 

  ،الموسم السابق عند قفل حسابالحساب أو المكونة للبقایا المثبتة  افتتاحكمیات الكحول المقدمة أثناء ) أ

  أعاله، 108الكحول المسجلة بالتتابع في الدفتر المنصوص علیھ في المادة كمیات ) ب

  أعاله، 108كمیات الكحول الواردة من الخارج و المشار إلیھا في المادة ) ج

  .الفوائض) د

  .الضرائب أعاله، عند نھایة كل یوم أو خالل كل زیارة یقوم بھا أعوان) و ج) و یجرى التسجیالت المشار إلیھما في المقطعین ب

  :یطرح منھ ما یلي -

  كمیات الكحول المرسلة،) أ

  من ھذا القانون، 107و  106الكمیات المعد صنعھا و المصرح بھا طبقا للمادتین ) ب

  .النواقص) ج

المصنعة،  أعاله أو في المنتوجات 95إن التخفیضات الخاصة  بفضالت المخازن سواء فیما یخص المواد  األولیة المشار  إلیھا في المادة 
  .من ھذا القانون  202تمنح إلى  المقطرین ضمن  الشروط  المحددة بموجب  المادة 

  %.  0,70من ھذا القانون یخفض إلى  202والمنصوص علیھ في المادة %  1بأن الحد الذي یقدر  غیر

  .غشت الموالي 31و ینتھي في وتحسب التخفیضات القانونیة المطبقة على النواقص، حسب كل موسم سنوي یبدأ في أول سبتمبر 

  :الـمعاینات -9

حالة توقفھا، إلى الزیارات ومراقبات أعوان الضرائب، و  تخضع معامل التقطیر الثابتة سواء في اللیل أم في النھار وحتى في:  111المادة 
  .طلب یجب على المستغلین أن یفتحوا لھم محالت معامل التقطیر عند كل

المعامل  ال یجوز  ألعوان الضرائب أن یدخلوا أثناء  اللیل  لدى  مستغلي أجھزة  التقطیر  الثابتة الذین وضعوا    غیر  أنھ  في حالة  توقف
نظام  التقطیر بواسطة األنبیق المعتمد من قبل  إدارة  الضرائب  أو الذین ركبوا أثناء  العمل على  اختارواأو الذین  أجھزتھمأختاما على  

  .أجھزتھم  الخاصة بالتقطیر ، عدادا معتمدا و مفحوصا من قبل اإلدارة المذكورة

  .و یجب على أعوان الضرائب أن یقوموا بمعاینة یومیة إلى كل معمل تقطیر

من أحكام المقطع الثاني من ھذه المادة أن یشعر مفتشیة الضرائب غیر  المباشرة  و  االستفادةیجب على المستغل  لمعمل  تقطیر  الذي یرید 
ختم األجھزة ( الرسوم  على  رقم األعمال بموجب  تصریح  ، عن  أیة  طریقة من الطرق  الثالث  المنصوص  علیھا  في المادة  المذكورة  

  .یرغب في   تطبیقھا بمعملھ)  لعمل في األواني المغلقة ، وضع العدادات ، ا

  :أحكــام مختلفة -  10 

ففي  ھذه الحالة فإن التصریحات المنصوص  علیھا . إدارة الضرائب أن تخضع معامل  التقطیر الثابتة إلى مراقبة دائمة تستطیع:  112المادة 
أعاله ، یجب  أن تقدم إلى األعوان المكلفین بھذه  المراقبة و  109و  108و  106و  102و  101و  98و  97و  91و  90في المواد  

  .من  ھذا  القانون 94یمكنھم أیضا أن یستلموا سندات اإلعفاء  بكفالة  المنصوص علیھا في  المادة  

  .ذا القانونمن ھ 70یجب على المقطرین الموضوعین تحت نظام الختم أن یراعوا شروط المادة : 113المادة 

  .و المقدم إلى المفتشیة المعنیة انقطاعھإن وضع األختـام  یجب  أن یطالب بھ في  تصریح  توقف العمل  أو  : 114المادة 

لة و المقطر  الذي وافقت إدارة  الضرائب  على منشأتھ و الذي قدم التصریح المشار  إلیھ أعاله بصفة قانونیة ، لن  یتعرض  للزیارات اللی
  .من الیوم  الموالي للیوم الذي قدم فیھ تصریحھ حتى و لو  أن  األختام لم توضع بعد من قبل  المصلحة اءابتد

  .و ال یمكن  للمقطر  أن  ینزع  األختام عن  أجھزتھ 

عندما  ى الزیارات  اللیلةخضوعھم إل فأعاله ، یتوق 111نظام العمل باإلنابیق طبقا ألحكام المادة   اختارواإن المقطرین الذین :  115المادة  
  .منشأتھم من قبل  إدارة  الضرائب اعتمادیتم  

  :تستجیب منشأتھم  للشروط  التالیة ، المقطرون الذین ویعتبر كعاملین في األنابیق

 تحت كرة من الزجاج مختومة تحول  دون أخذ أیة كمیة من الكحول، االختبارتوضع  أنبوبة  - 1

و األجھزة و األحواض،  معبورة  االختباریكون الجزء  األسفل لساق الحنفیات الرئیسیة المثبتة على  األنابیب الواصلة بین  أنابیب  - 2
 بوصلة  مختومة،

 .االختبارتكون الحنفیات الرئیسیة المذكورة، مرتبة بكیفیة ال تمكن أبدا من قطع سیر السائل نھائیا و إرجاعھ إلى أنبوبة  - 3

،  موضوعة بعیدا عن كل إصابة االختبارالوصالت و الفواصل الخاصة باألنابیب الرابطة بین أحواض وأجھزة التقطیر و أنابیب تكون  - 4
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 .داخلیة، بإجراء أنبوبیة محكمة بالرصاص

باشرة بأنابیب تكون حنفیات التفریغ المثبتة على أجھزة التقطیر و على األنابیب المخصصة لمرور الكحول و على األحواض المتصلة م - 5
  .، مغلقة    بواسطة   ختماالختبار

  

  .یمنع  أخذ  أي  كمیة من الكحول من أنابیب  اإلختبار  إال  ألجل  التذوق

  .و یحظر أیضا أي  تغییر في ترتیب تركیبات معامل  التقطیر ذات األنابیق الذي  لم  تقبلھ  مسبقا إدارة الضرائب 

ر الصالحة  لتصفیة  جدیدة  و المرسلة من معامل التقطیر، ترفق بسندات اإلعفاء بكفالة تكون حاملة إن فضالت التكریر غی : 116المادة 
  .ویذكر فیھا حجمھا  الكلي  و درجتھا  المراقبة بمقیاس  الكحول و كمیة  الكحول  الصافي  المحتویة فعال  علیھ" فضالت التكریر" لعبارة 

من المعامل أو أثناء النقل  في  بأخذھابمخابر وزارة المالیة وفقا للعینات التي  یرخص ألعوان الضرائب ویتم التحقیق في ھذه  الكمیة األخیرة 
  .مكان الوصول

على المخالصة عن فضالت التكریر المرسلة إلى المستودعین إال إذا تم  تحمل ھذه الفضالت لدى المرسل إلیھم ضمن  وال یحصل المقطر 
  .ى المرسلنفس الشروط التي تمت بھا لد

یمكن إلدارة الضرائب أن تشرط بأن یكون كل معمل للتقطیر مجھزا بوعاء اإلیداع یقام من طرف الصانع و على نفقتھ و یراقب : 117المادة 
  .بصفة قانونیة من قبل مصلحة الموازین و المكاییل

  .ر واحد على األقلو یدرج مقیاس وعاء اإلیداع  بالھیكتولتر في  جزءه األعلى فیما یخص سعة ھیكتولت

 .ةال ینبغي  أن یكون المجال بین تقسیم و آخر  أقل من ثالثة ملیترات ، ویجب أن تكون جمیع البیانات الخاصة بھذا  المقیاس  سھلة القراء

  .و تحدد سعة البرامیل بواسطة وعاء اإلیداع المذكور، إما بالماء مسبقا وإما بصب الكحول نفسھ حین ملئھا

بموجب ھذا القانون ، تسلم مجانا من قبل إدارة الضرائب  وتوضع وفقا لتعلیمات  استعمالھاإن الرصاص واإلقفال المقرر : 118المادة 
  .األعوان على نفقة رجال الصناعة

  .المقطرینویجوز لھؤالء األعوان أن یثبتوا على مدخل األقفال التي یحتفظون بمفاتیحھا، أختاما ال یمكن كسرھا ألي سبب كان من طرف   

كسرھا عندما ال یأتي األعوان إلى المعمل ضمن اآلجال المحددة  وخالفا لشروط المقطع السابق، فإن األختام الموضوعة على األقفال، ال یمكن
 .القانون من ھذا 111في المادة 

  .مجانا إدارة الضرائب إلى المقطرینألوراق األصلیة والمنصوص علیھا في ھذا القانون، تقدمھا اإن الصنادیق الخاصة ب :119المادة 

  . ویجب تقدیمھا إلى أعوان إدارة الضرائب عند كل طلب

  .یتم  الجرد  العام  للمنتوجات الخاصة بالتقطیر  و التكریر بقدر  اإلمكان عندما تكون األجھزة متوقفـة عن العمل:  120المادة 

  :التقطیــر المتنقل) د

  .قل ، عملیة إنتاج الكحول المتمم بواسطة جھاز متنقل ال یقطر إال حثاالت الخمور وثقل  عصیر  الفواكھیعتبر  كتقطیر متن:  121المادة 

  .یجب على المستغل  للجھاز المتنقل  ، أن یتخذ  صفة المستودع المحتكر  : 122المادة 

الصافي المصنوع، وتسحب ھذه الكمیة  بالنسبة للقوة األجھزة المتنقلة الكمیة المقدرة  من الكحول   مستغليتسجل  في حسابات :  123المادة 
  .رجة المواد   المستعملةولنوع  ود اإلنتاجیة  لألجھزة المحددة  بالتراضي بین المصلحة و الخاضع للضریبة و لمدة العمل

من ھذا القانون أو في  4علیھ في المادة  إن القوة اإلنتاجیة المشار إلیھا في المادة السابقة، تحدد أثناء تقدیم التصریح المنصوص:  124المادة 
  .أي وقت آخر إذا حدث تعدیل في األجھزة أو تغییر في   نوع و كمیة المواد األولیة المقدمة للتقطیر

  .أعاله،  ھي المدة   التي شغل المستغل جھازه مع تخفیض مدة النقل 123إن مدة العمل المشار إلیھا في المادة : 125المادة 

  .ذا األخیر والمحددة  من قبل إدارة  الضرائب  حسب المسافاتبالنسبة لھ

عن طریق   لالستعمالوفي مدة التوقف عن العمل یوضع الجھاز تحت األختام من قبل أحد أعوان مصلحة الضرائب  أو  یعتبر غیر  صالح 
األعمال أو في  عدم ذلك ، لدى قباضة الضرائب إیداع إحدى قطعھ  األساسیة  لدى  مفتشیة الضرائب غیر  المباشرة و الرسوم على  رقم  

  .المختلفة  للدائرة

  .و یثبت وضع األجھزة تحت األختام بعبارات تكتب من طرف   األعوان المختصین في دفتر الصنع 

  :یجب على المقطر المتجول أن یسجل في دفتر مرقم و موقع یسلم لھ من قبل المصلحة ما یلي:  126المادة 

  ام و الساعات لذھاب و إیاب جھازه؛الشھور و األی - 1

 الشھور واألیام والساعات لبدایة ونھایة التقطیر حسب النوع والثروة الكحولیة للمواد المستعملة؛ - 2

 .استعمالھاالنوع  و الثروة   الكحولیة  للمواد   األولیة الجاري  - 3

لساعة الثامنة صباحا و الثامنة لیال،  ونوع و درجة المواد و یذكر المقطر المتجول بغض النظر عن ھذه التصریحات مرتین في الیوم على ا
  .التي یقوم بتقطیرھا

ویسجل عالوة على ذلك، یومیا على الساعة الثامنة صباحا، في الدفتر   الموضوع تحت تصرفھ،  حجم و درجة الكحول المحصل علیھ و في 
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  .حالة توقف األعمال یسجل ذلك عند الساعة التي توفق فیھا عملھ

  .وتسجل ھذه العبارات بدون ترك بیاض وال خدش و ال فراغ بین السطور، و في نفس الوقت الذي  تجرى فیھ ھذه  األحداث 

  .أعاله  123وتستعمل  التصریحات المسجلة في  الدفتر ، لحساب الكحول  الصافي  المشار  إلیھا  في  المادة   

و بدون  تخفیض  من   االنتظامھذه  الكمیة تحدد  إلى غایة  الیوم  الذي  یثبت  فیھ عدم    وفي  حالة  مسك الدفتر  بصفة  غیر منتظمة ،  فإن
  .أجل  النقل،   على أساس الحد  األقصى المطابق  للمدة التي  بقي  الجھاز فیھا تحت  تصرف   المقطر المتجول

حول الصافي المحسوب حسب األسس  المبینة  في المادة  بالنسبة للفضالت فیما یخص إنتاج الك%  8یطبق تخفیض قدره :  127المادة  
  .أعاله 123

  .وأما الفوائض فیتم تحملھا 

یجب  على  مستغلي األجھزة  المتنقلة الذین  یقومون  بالتقطیر  على التوالي في المدن المختلفة ، أن یصرحوا بأربع و :   128المادة   
عشرین ساعة مقدما إلى مفتشیة الضرائب  غیر  المباشرة و الرسوم على  رقم  األعمال ، بتنقالت أنابیقھم ، و یجب  أن یذكر  في 

 .و كذلك أجل النقل  و الطریق المتبع واالتجاه  االنطالقق و تاریخ و ساعة البدء  في  العمل  وأماكن التصریحات ، رقم  األنابی

  :صناعـة المشروبــات –ثانیـا 

  :المیستیل والفیرموط  والخمور الحلوة  والمنتوجات المماثلة-)أ

لوة أو  المشھیات التي  أساسھا الخمر  قصد  بیعھا  أن  یجب  على كل  شخص  یصنع  المیستیل  و الفیرموط و الخمور الح:   129المادة 
  .یتخذ صفة تاجر  للمشروبات بالجملة

  :التصریح بالصنع -1

،  یجب  أن تتم   بحضور  موظفي  مصلحة  الضرائب  غیر  المباشرة 129إن كل صناعة للمنتوجات المشار  إلیھا في المادة :  130المادة  
ن یسبقھا تصریح موقع علیھ بأربع و عشرین ساعة قبل  بدء العملیات لدى  المفتشیة المعنیة  ویبین  فیھا ما و الرسوم على  رقم األعمال و أ

  :یلي

  ساعة البدء  والساعة التقریبیة  إلنتھاء  العملیات ؛ )أ

  من المیستیل  الذي سیجرى صنعھ؛)  األحمر األبیض أو(النوع  ) ب

  فیھا العنب المقطوف والموسطار وخالصة  الكحول؛  الرقم  الترتیبي لألحواض التي سیفرغ) ج

  ؛لالستعمالالوزن أو الحجم  والدرجة  الكحولیة والثروة  السكریة للعنب المقطوف أو الموسطار المقدمة ) د

  حجم و درجة الكحول المفرغ؛)  ھ

  .الحجم  و الثروة  الكحولیة  للمیستیل  الممكن  الحصول  علیھ) و

أعاله ، یمكن أن تكون موضوع تصریحات   130من المادة ) ھو ) و د) لمعلومات  المنصوص  علیھا  في المقاطع أإن  ا:  131المادة 
تكمیلیة أو  تعدیلیة بمجرد ما تسمح حالة الصنع بذلك ، وعلى كل حال  في  أجل أقصاه خمسة  وأربعین یوما بعد  تاریخ تفریغ الكحول، 

لیة  على حدة خالل  نقل  السوائل  من جھة  بالنسبة للمیستیل  المجھز، ومن  جھة أخرى  بالنسبة لثقـل ویجب أن یذكر الحجم والثروة  الكحو
  .عصیر الفواكھ و لحثاالت  النبیذ الفضالیة

  : التخزیــن -2

التام من إعداده، وفي محل یكون معزوال  االنتھاءیجوز إلدارة الضرائب أن تطالب بأن یجھز المیستیل ویحتفظ بھ  إلى غایة  :  132لمادة ا
  .بطریق عمومي عن كل محل آخر یحتوي على الخمور الحلوة  أو المشروبات الكحولیة من كل  نوع

  :العینــات-3

  .إن تفریغ الكحول  على العنب المقطوف أو على الموسطار، یجب أن یكون متبوعا في الحال بمزج فعال: 133المادة 

ومن الكحول  المفرغ علیھما و  استعمالھا، من العنب المقطوف والموسطار الجاري من ھذا القانون 39یھا في المادة شار إلالعینات المذ وتؤخ
 .المیستیل المحصل  علیھ و كذلك من حثاالت ترویق  الخمر  وثـقل عصیر الفواكھ

  :مسك الحسابات  -4

  ).أبیض أو أحمر(حدة حسب  نوع  المیستل  المحضر  یفتح لصانعي المیستیل حساب  صنع یمسك على :   134المادة 

  :ویعتبر  

كمیستیل أبیض،  المیستیل المصنوع  إما بالعنب  األبیض  الذي  أوقف إختماره عند القطف  نفسھ ، وإما  بموسطار   العنب  كیفما  كان )  أ
  .للبابة و قشور  وأعواد عناقیده و بعد  فصلھ  بالعصر  الفوري اختمارقبل  كل   اختمارهنوعھ و الذي   أوقف  

 . كمیستیل أحمر،  المیستیل  المصنوع  بطرق  أخرى) ب

  :إن حساب الصنع المنصوص علیھ في المقطع   األول من ھذه المادة تسجل فیھ كمیة   الكحول الصافي المحصل علیھ و الموجود في

  ؛استعمالھماالعنب المقطوف أو الموسطار الجاري   -1

  .المفرغة علیھماالكحول  -2
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  :و تطرح منھ كمیة  الكحول   الصافي  الموجود في  

  المیستیل المحصل علیھ؛ -1

  .للترویق  خالل إتالفھا بمحضر  موظفي  المصلحة  أو إرسالھا  للتقطیر ذثفل عصیر  الفواكھ و حثاالت النبی -2

  .ي یساوي بھا الحساب العام للمشروبات الكحولیةیساوي حساب الصنع حسب السنة المدنیة و بنفس الشروط الت: 135المادة 

  .أما النواقص  فتسجل في  المخروجات. و یتم  تحمل  الفوائض في آن واحد لدى الحساب  المذكور والحساب  العام للمشروبات الكحولیة 

ة فضالت الصناعة المثبتة لحسابھم ،  من أجل  تغطی االختمار إلیقافیمنع لصانعي المیستیل عن الكحول التي  یستعملونھا   :136المادة 
  :تخفیض  یحدد على األكثر

  .  أعاله  134في صنع المیستیل  األبیض  كما  ھو  محدد  في المادة  استعملت، بالنسبة للكحول التي % 3بـ  -

  .أعاله 134ستعملت في صنع المیستیل األحمر  كما ھو محدد في  المادة ا، بالنسبة للكحول  التي % 5 ـب -

و یحسب ھذا التخفیض التكمیلي على أساس كمیات  الكحول الصافي وحدھا الموجود في  الكحول المفرغة على العنب  المقطوف  أو على 
  .الموسطار

  .و تجمع األرقام المحصل علیھا و التي تشكل الحد األقصى،  في حدود النواقص الظاھرة في حساب الصنع مع التخفیض العادي عن المخزن

  :مشروبات الروحیة و الخالصـات الكحولیـةال) ب

  :التصریحـات-1

لنفسھ  وضعیة  تاجر مشروبات بالجملة و أن یبین   اتخذال یمكن ألحد  أن یمارس  مھنة صانع مشروبات روحیة إذا لم یكن  قد  : 137المادة 
  .ات  الروحیةمن ھذا القانون بأنھ یرغب في صنع المشروب 4في التصریح  المنصوص علیھ في المادة 

و یتم  . یجب على رجال  الصناعة أن یقدموا  تصریحا  بسعة  األنابیق   واألوعیة   المخصصة   للصنع  إلى إدارة الضرائب :  138المادة 
ویتمم التصریح  بالسعة  بذكر  رقم  ترتیبي  خاص   من  ھذا القانون،  194سجل ضمن  الشروط   المشار  إلیھا في المادة  تبالسعة  و  االعتراف

  .بكل  إنبیق وكل وعاء  ، و یجب  أن یكتب ھذا  الرقم  على  األوعیة بحروف  واضحة  ال یمكن  محوھا

قا إن صناعات رجال الصناعة التي ھي متبوعة بحسابات متمیزة،  یجب أن تكون موضوع تصریحات، تقدم بثالث ساعات مسب:  139المادة 
  .على األقل

لم تفرغ و یذكر في  ھذا  التصریحات  الرقم  الترتیبي لألنابیق أو األوعیة التي  یجب  أن یتم فیھا التفریغ و حالة األنابیق أو األوعیة إذا  
األوعیة  األنابیق أوالتي  ستصب  مباشرة في كل واحد من ) الحجم  ،   الدرجة ،  الكحول  الصافي ( مسبقا  و كمیات  الكحول   الطبیعیة  

تدئ  المخصصة لعملیات الصنع والساعة  التي  یبتدئ و ینتھي فیھا  صب الكحول و كذلك ، إذا  كان األمر یتعلق  بالتقطیر ،  الساعة  التي یب
  .و ینتھي  فیھا  التقطیر

  .لي للسوائل و للمواد التي  أفرغت علیھاالعملیة یكمل التصریح، إذا كان األمر یتعلق بالتوزیع، بذكر الحجم  اإلجما انتھاءوعند 

  .وال ینبغي أن یتم أي نقل للسوائل خالل الساعة التي تلي التفریغ

یمكن أن یرخص لرجال الصناعة الذین یقدمون تصریحات الصنع في كل یوم، أن   یسجلوا ھذه التصریحات في دفاتر تسلمھا : 140المادة 
  .لھم إدارة الضرائب

المفرغة على الخالصات  في التصریحات المنصوص  علیھا في المادتین  السابقتین ،  كمیات  الكحول الطبیعیة  و ال یمكن أن یذكر
و ال یمكن إدخال نفس  الكمیة من الكحول إال مرة واحدة  . والكحوالت والصبغات المصنوعة بعد  أو على مواد  مستعملة بعد لصناعات سابقة

  .في عدة  عملیات متتالیة لھااستعمافي  الحساب في حین یمكن  

  :ت و مسك الحسابات االتخفیض-2

عندما تكون الفضالت الناتجة عن صناعة الخالصات الكحولیة والمشروبات الروحیة و تحضیر  فواكھ بمیاه الحیاة  غیر  مغطاة  : 141المادة 
صانعي  المیاه ذات الرائحة  یحصلون على  تخفیض  إضافي ، بالتخفیض العادي للمخزن، فإن صانعي المشروبات الروحیة و تجار  الجملة و 

  .أعاله 138یھا في  المادة لشریطة  إتمام اإلجراءات المشار إ

من كمیات الكحول الخاصة بالخالصات الكحولیة بالنسبة للمشروبات %) 3(وتتم تسویة ھذه الزیادة عند كل  إحصاء في حدود ثالثة بالمائة 
  .بمیاه الحیاة المصنوعة عن طریق التقطیر أو النقع منذ  اإلحصاء السابق عصیرالفواكھالروحیة والفواكھ أو 

عند النقل،  تسجل  البقایا  المعترف  بھا  خالل  اإلحصاء النھائي : یمسك حساب خاص  لھذا  الغرض ضمن  الشروط  التالیة  :142المادة 
و . على التوالي  التصریحات بالصنع وكمیات الكحول المذكورة  فتسجل .غیر متممة للسنة السابقة في  األنابیق واألوعیـة، بأنھا منتوجات

و یمثل . خالل إقامة اإلحصاءات تخفض من المجموع بقایا المنتوجات غیر  المتممة المعترف  بھا في  األنابیق   و األوعیة  المصرح بھا
  .لتعویض اإلضافي في حالة وجود نواقص غیر مغطاة بالتخفیضات العادیةالفرق في الكحول الصافي، الكمیة التي یتم على أساسھا حساب ا

إن التسویة النھائیة للتعویض التكمیلي ال تتم عند رجال الصناعة   الذین یستعملون في آن واحد البرامیل الخشبیة و األوعیة غیر : 143المادة 
  .ذاك  التعویضات التكمیلیة غیر المستعملة خالل  سنةوتستعمل حین. الخشبیة، إال في نھایة السنة أو عند قفل الحسابات

  :   الحظـر-3

و أن یقوموا  لالختماریحظر  على  صانعي المشروبات  الروحیة  بأن یضعوا في  معاملھم، الخمور أو غیرھا من المواد القابلة : 144المادة 
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عاتقھم ، و یجب  أن توضع  الخمور  التي  ھي  في  حوزتھم في   و یمكنھم  فقط  تكریر  میاه  الحیاة  التي  ھي  على.بصنع میاه الحیاة
  .مخازن ال یكون لھا أي إتصال مع معامل الصنع و المساكن المجاورة إال  الطریق العمــومي

  .أدناه  146یحظر  صنع اإلبسنت و المشروبات الروحیة  المماثلة المحددة ممیزاتھا بموجب  المادة :   145المادة 

تعتبر  كمشروبات  روحیة مماثلة جمیع المشروبات الكحولیة التي یكون طعمھا و رائحتھا المتغلبة علیھا ھو طعم و رائحة :  146المادة  
درجة ، تعكیر بحیث ال  یختفي تماما عن طریق إضافة جدیدة  15األنیسون،  التي  ینتج عنھا عن طریق إضافة أربعة أحجام ماء مقطر 

  .درجة 15الماء المقطر  عند  بمقدار ثالثة أحجام من

وتعتبر أیضا كمشروبات روحیة مماثلة، المشروبات الكحولیة المعطرة باألنیسون التي ال ینتج عنھا تعكیر  عن طریق إضافة الماء ضمن   
شیشة الدور  والكرویا و االبسنت الكبرى و ح: الشروط المحددة أعاله ، و لكنھا تحتوي على  خالصة الخلون و السیما إحدى الخالصات التالیة

  .درجة 40كذلك المشروبات  الكحولیة  المعطرة  باألنسیون  و الغنیة  بمادة الكحول  توقف 

وخالفا لألحكام السابقة ال یعتبر كمشروبات روحیة مماثلة لإلبسنت، المشروبات الروحیة المعطرة باألنیسون و التي  تحتوي على ثروة  
درجة ، تعكیر  15حجما من الماء  المقطر  عند   14درجة و التي ینتج عنھا عن طریق اإلضافة  45رجة  و د 40، 1كحولیة تتراوح  بین 

  :درجة و تتوفر فیھا  الشروط  التالیة 15حجما  من المادة  عند   16یختفي تماما عن طریق إضافة  جدیدة  بمقدار 

  غراما على  األكثر من  الشوائب  عن كل ھكتولیتر؛  25الكحول التي  تحتوي على  استخدامأن تكون محصلة عن طریق  -

  أن تكون محضرة تحت رقابة موظفي إدارة   الضرائب؛ -

  . و عنوان  الصانع المذكور اسمأن یتم تسلیمھا من قبل الصانع  في زجاجات مسدودة ذات حجم قدره أقصى لتر واحد  وعلیھا بطاقة تحمل  -

، ماعدا في حالة  واستھالكھاتمنع صناعة المشروبات التالیة و حیازتھا و تداولھا قصد  عرضھا للبیع ،  و بیعھا ووھبھا مجانا  : 147المادة 
  :تصدیرھا إلى  الخارج

  درجة من الكحول؛ 22یار یفوق عالمشروبات المشھیة التي أساسھا الخمر ذو  -1

  درجة من الكحول؛ 45ت عیار یفوق المشروبات الكحولیة المعطرة باألنیسون ذا-2

غرام  في  200البیتر والمشروبات المرة  و القطران  والجنطیانا و كل المنتوجات المماثلة التي  تحتوي  على  السكر  بمقدار  یقل  عن  -3
  .درجة  من الكحول 30اللتر  و ذات عیار  یفوق  

  الفرع الخامس

  تغییــر الكحول

من ھذا القانون، یجب أن یتم  تبعا لطریقة معتمدة وتحت مراقبة أعوان إدارة  53الكحول المشار إلیھ في المادة  إن  تغییر:   148المادة 
، أم  في  أي  مؤسسة أخرى  تكون  أجھزتھا  المركبة من أجل التغییر، قد یث تم إنتاج  ھذا الكحول  فیھاالضرائب سواء  في المؤسسة ح

  .إدارة  الضرائب اعتمدتھا

 استعمالللتغییر بموجب قرار من المدیر العام للضرائب غیر  أنھ عندما یتعذر على  رجال الصناعة  تحدد الطریقة العامة: 149ة الماد
  (1).الكحول المغیر بالطریقة  العامة في صناعاتھم ألسباب تقنیة، یمكن للمدیر العام للضرائب أن یرخص  لھم  باستعمال طریقة خاصة للتغییر

  :الكــحول المغیــرة بالطـریقة العامــة: أوال

  :التي یخضع لھا رجال الصناعة القائمون بالتغییر االلتزامات-1

  :الرخصة  المسبقــة) أ

من ھذا  القانون من قبل المدیر العام للضرائب إلى رجال الصناعة القائمین بتغییر   53تمنح  الرخصة  المشار  إلیھا في المادة :  150المادة 
  .الكحول و بطلب منھم و ذلك إما ألجل البیع أو لحاجات صناعاتھم

  .و ھذه  الرخصة شخصیة

ویجب أن یذكر في الطلب الموجھ إلى مدیر الضرائب  للوالیة المختص، إذا  كان المعني یرید أن یغیر  الكحول ألجل البیع أو  لحاجات  
  .و تجدید الكحول غیر المحولة استردادالتي ستصنع بھذا الكحول، إذ سیتم صناعتھ،  وفي ھذه  الحالة األخیرة یوضح نوع المنتوجات 

و یذكر في ھذا المخطط الذي یعرض في  نسختین،  مكان . و یجب أن یرفق بالطلب،  مخطط مع تفسیره، یتضمن جمیع أجزاء المؤسسة الصناعیة
أو التكریر مع اإلشارة إلى األرقام الترتیبیة لألجھزة  ،  مكان جمیع أجھزة التقطیر االقتضاءاألحواض واألوعیة األخرى الموجودة بالمؤسسة،  و عند 

  .و األوعیة

  .ویعلن عن التغیرات المقبلة مسبقا وتكون موضوع تقدیم مخطط معدل

ي حالة سوء و یمكن سحب الرخصة المنصوص علیھا في المقطع األول من ھذه المادة بموجب مقرر من المدیر العام للضرائب و ذلك ف
  (2) .استعمالھا

  :ترتیب المحاالت و المعدات) ب

                                                           

(1)
 .1991م لسنة .من ق  66معدلة بموجب المادة :  149لمادة ا  

(2)
 .1991م لسنة .من ق  66معدلة بموجب المادة :  150لمادة ا  
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المحالت التي تجري  فیھا التغیرات و الكائنة بمعامل التقطیر وكذا المخازن  داخل في معامل التقطیر بین اتصالیمنع كل :   151المادة 
أخرى بین المحالت التي تأوي  أجھزة التقطیر أو  الموجودة بھا الكحول المغیر والمنتوجات المصنوعة بھذه الكحول من جھة ، ومن جھة 

  .التكریر و كذلك  بین  المحالت الموجودة بھا الكحول  غیر  المغیرة

رة وفي المؤسسات األخرى غیر معامل التقطیر،  فإن المعامل التي  تجري  فیھا  التغیرات و كذلك   المخازن  التي  توجد  بھا الكحول المغی 
وعة بھذه الكحول،  ال یمكن  أن تكون  متصلة بالمحالت التي  توجد  بھا  األنابیق  أو المحاالت التي  توجد بھا  الكحول والمنتوجات  المصن

  .غیر المغیرة المخصصة للبیع إال بالطریق العمومي

بشرط أن تكون  ،لبیعبالطریق العمومي بین المحالت المخصصة ل االتصالغیر  اتصال بإقامةغیر إن إدارة الضرائب یمكن أن تسمح 
  . المحالت المشار إلیھا مفصولة تماما عن بعضھا

أن ترخص، ضمن الشروط  تستطیعأو التكریر، فإن اإلدارة المذكورة  أجھزة التقطیر استعمالوعالوة على ذلك، إذا كان نوع الصنع بتطلب 
  .      لكحول المغیرةالتي تحددھا،  بإقامة ھذه األجھزة في المحالت المخصصة لتغییر أو لتخزین ا

یجب أن تكون األحواض التي یجري فیھا مزج الكحول بالمواد المغیرة،  معزولة ومضیئة جیدا و أن تكون محمولة على أعمدة   :152المادة 
  .   سم على األقل 60ویجب أن یكون حول األحواض فراغ حر قدره . علوھا متر على األقل فوق األرض

األوعیة مجھزا بدلیلین للمستوى مع أنبوب من الزجاج بأداة للقیاس  مدرجة بالھیكتولتر وبالدیكاتلر  ومثبتة في  و یكون كل  واحد من ھذه 
  .أنابیب قیاس المستوى بمقیاس معدنیة مدرجة بنفس الطریقة استبدالو یمكن . األماكن المعینة  من قبل المصلحة 

  . موضوعا بكیفیة تمكن من رفعھ تماما خالل العملیات جھاتھ و كل و یجب أن یكون غطاء األحواض متحركا في 

ینبغي  على  رجال  الصناعة، عند ترتیب  معاملھم و مخازنھم  و كذلك  المحل  و األحواض   المخصصة  إلیداع المغیرات :   153المادة 
الالزمة و على  نفقتھم ،  لیتسنى  یاطاتاالحت  اتخاذأن  یمتثلو للشروط الخاصة التي  تراھا  إدارة  الضرائب  ضروریة ،  و خاصة 

  .بالمفاتیح أو الرصاص في  األماكن  التي  تبنیھا واالحتفاظللمصلحة و ضع  األقفـال  

  .و یمكن ألعوان إدارة الضرائب المختلفة أن یضعوا أختاما على مدخل األقفال

ل واحد منھا، مع اإلشارة إلى سعتھا و ذاك بأحرف كبیرة یبلغ وتعطى لألجھزة واألوعیة أرقام ترتیبیة تنقش أو تكتب بالطالء  على  ك 
  .سم  ، من قبل  رجال الصناعة  و على  نفقتھم 5علوھا على األقل 

یبقى المقطرون خاضعین في معاملھم الخاصة بالتغییر، إلى شروط األنظمة المطبقة على معامل التقطیر والمطابقة لشروط  :154المادة 
  .الكحول المغیرة التنظیم المطبق على

أعاله، فإن رجال  الصناعة اآلخرین الذین یقومون بتغییر  الكحول  153إلى  151و مع مراعاة األحكام الخاصة التي تتضمنھا المواد من  
 مواسیرعلى  الطریقة العامة  یخضعون، من ناحیة قیاس  األوعیة  والمكان و الوزن و الكیل  للمنتوجات وترتیب األحواض واألوعیة وال

  .معامل التقطیر  الثابتة مستغليلتزامات المفروضة على  الموصلة للكحول، لال

  : الصنــع - ج

إن الكحول المقدمة للتغییر، یجب أن تتوفر فیھا  الشروط  المحددة  بموجب  مقرارات من الوزیر المكلف بالمالیة بناء على : 155المادة 
  .رأي مصلحة  المختبر التابع للمالیة

ساعة على األقل  مسبقا و یشیر  إلى ما  48إن كل عملیة تغییر،  یجب أن تكون مسبوقة بتصریح یقدم إلى المفتشیة المعنیة :156دة الما
  :یلي

  نوع و درجة الكحول الذي  سیغیر؛ -1

  نوع وكمیة المواد المغیرة التي ستستعمل؛ -2

  نوع   المنتوجات التي  ستصنـع؛ -3

  .المحددین لعملیة التغییرالیوم و الساعة  -4

  .وال یمكن أن یتم أي تغییر بغیر حضور أعوان المصلحة

  .ھكتولتر كحجم 20إن الكمیة الدنیا التي یجب أن تتم بھا كل عملیة للتغییر على  الطریقة العامة، تحدد بـ :157المادة 

  .و یجوز إلدارة الضرائب المختلفة أن ترخص بتحدیدات خصوصیة

  : ــابةتدابیر الرق -د

الذین  یستعملون الكحول  المغیر لحاجات صناعتھم، یخضعون في  معاملھم  إن رجال الصناعة الذین یقومون بتغییر الكحول أو:158المادة 
ات یتبعھا،  إلى زیارات أعوان إدارة الضرائب المختلفة الذین یجوز  لھم  القیام بالتحقیق و مخازنھم  وفي المحالت المھنیة األخرى  و ما

الضروریة و بأخذ  العینات  مجانا من  الكحول المغیر و الكحول الطبیعي والمواد المغیرة  والمنتوجات التي أساسھا  الكحول  المغیر 
  .المنتھي الصنع أو الذي ھو  بصدده

وا للتحقیقات أو یبعثوا بمن أعاله، بمجرد ما یطلب منھم ذلك، أن یحضر 158ینبغي على المستغلین المشار إلیھم في المادة : 159المادة 
  .ةسیمثلھم، وأن یمنحوا جمیع التسھیالت ألعوان إدارة الضرائب قصد إتمام مھمتھم و أن یقدموا لھذا الغرض الید العاملة واألوعیة الضروری

  .و بدرجتھ و یجب على المستعملین عالوة على ذلك، أن یصرحوا، خالل إعداد الجرود،  بكمیة  الكحول الباقیة  في المخازن 
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  :مسك  الحسابات -ھـ

  .یمسك لدى مغیري الكحول على الطریقة العامة حساب للكحول الطبیعي: 160المادة 

  : ویسجل في ھذا الحساب من حیث الحجم و الكحول الصافي المحدد، إلى العشر من الدرجة ما یلي

  كمیات الكحول الداخلة بانتظام  إلى المؤسسة، -1

  .خالل إعداد   الجرودالفائض  المثبت  -2

  :ویطرح منھ بنفس الشروط ما یلي 

  كمیات  الكحول  المعلوم  لدى  المصلحة  و المغیرة   بطریقة  قانونیة، -1

  النواقص التي  تظھر  عند إعداد  الجرود،  -2

  .المأخوذةالكمیة  المتمثلة في  العینات  -3

والذي لم یفقد أو لم یحول خالل معالجتھ یمكن أن یحدد و یستعمل من جدید بعد  استعمالھإن كمیة الكحول المغیر الجاري :161المادة 
  .تعرضھ إذا لزم األمر إلى تغییر تكمیلي

  .ولھذا الغرض توضع الكمیات المحملة على حدة ویعاد تقدیمھا إلى مصلحة الضرائب المختلفة  

 .أعاله 156المادة  في وقین بتصریحات موقعة ضمن الشروط المحددةو یجب أن یكون التجدید، وإذا لزم األمر التغییر التكمیلي،  مسب 

ج المعد ذیتحتم على المغیرین، عندما  یقومون  باسترجاع أو تجدید   الكحول المعیر غیر المحول، أن یمسكوا دفترا مطابقا للنمو:162المادة 
  :كحول  الصافيمن قبل إدارة الضرائب تكتب فیھ،  بدون ترك بیاض وال خدش  بالحجم  و ال

  عند نھایة كل صنع ، كمیات  الكحول المغیر  المسترجع، -1

تكون موضوع  أن الكمیات التي یجب عند كل عملیة تجدید،  الكمیات الخاضعة لھذه العملیة و كمیات الكحول المحصل علیھا مع عزل -2
  تكمیلي، تغییر

  .كمیات الكحول المجددة  الخاضعة  لتغییر تكمیلي -3

  .وتقفل المصلحة ھذا  الدفتر  عندما  تقوم  بالجرود لدى  المغیرین  المعنیـین  

إن الفرق بین الكمیات التي تتعرض لتغییر تكمیلي المنقصة من الكمیات من نفس النوع الباقیة في المخزن حین القفل من جھة،  و الكمیات 
  .من ھذا القانون 55و 30ض ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادتین التي تعرضت فعال لھذا التعییر التكمیلي من جھة أخرى،  یفر

إن رجال الصناعة الذین ال یقومون بالتغییر فقط من أجل البیع،  یتحتم علیھم تسجیل عملیاتھم وكذلك تسلیماتھم و تزویداتھم في :163المادة 
  .الضرائب غیر  المباشرة  والرسوم على رقم  األعمالالوقت الذي   یقومون فیھ بذلك في دفتر  یبقى تحت تصرف مصلحة إدارة 

  :واالتجارالنقل   -2 

منقوشة أو مكتوبة  "  كحول مغیرة" المخصصة لنقل الكحول المغیرة على الطریقة العامة،  یجب أن تحمل  عبارة  األوعیةإن : 164المادة 
  .بالزجاجات العبارة أیضا على بطاقات تلصق وتكتب ھذه. بالطالء بحروف  یبلغ علوھا على األقل ثالثة  سنتمترات

المنزلي  والمحتویة على الكحول المیثلیة،    االستعمالویجب أن تحمل األوعیة من كل نوع المستعملة لحفظ و تسویق الكحول المغیرة ذات  
  .العبارة اآلتیة المكتوبة على  بطاقة خضراء  بأحرف واضحة

  .»كحول االشتعال«    -

  .»آخر خطیر ومحظور استعمالكل «  -

 :وینبغي أن ال یقل حجم البطاقة و علو الحروف على األرقام المذكورة أدناه

 

 

 

 

  علو األحرف

 )بالسنتیمتر(

 سعــة  األوعیة )بالسنتیمتر(أبعاد البطاقات  

 العرض العــلو

3  

  

0,8  

0,5 

21  

  

8  

4,8 

27  

  

12  

8 

  .......لترا، 200األوعیة من كل نوع تتسع ألكثر من  -

 200لترات إلى غایة  5األوعیة من كل نوع تتسع من -
  ...........................................................لتر،

 ..............لترات 5األوعیة من كل نوع تتسع أقل من -
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مزج  أو أیة تصفیة أو  تكریر وال إلى أیة عملیة أخرى  إن  الكحول  المغیرة  ال یمكن  أن تخضع ،  في أي مكان، إلى أي :  165المادة 
تھدف إلى تطھیر الكحول أو إنعاشھ، وال یمكن أن تخفض درجتھا أو تضاف إلیھا مواد غیر منصوص علیھا بموجب مقررات من إدارة 

  .الضرائب

» كخاضع للضریبة«إن كل شخص یمارس تجارة الكحول المغیرة على الطریقة العامة، سواء بالجملة أم بالتجزئة، یعتبر  :  166المادة 
  . من ھذا القانون، ویجوز للمصلحة أن تأخذ من عنده مجانا، عینات الكحول المغیرة المذكورة  4 حسب مفھوم المادة

  . ا بالكحول المغیرة خارج المحالت المصرح بھاویحظر على التجار بالجملة وبالتجزئة أن یحتفظو 

یمنع كل اتصال داخلي بین المحالت المخصصة للتجارة بالجملة أو بالتجزئة للكحول المغیرة على الطریقة العامة من جھة،  :  167المادة 
  .من جھة أخرى والبنایات التي بھا أجھزة التقطیر أو التكریر أو المخصصة لصنع المشروبات أو تسویقھا بالجملة

  : االستعمال -  3

إن رجال الصناعة الذین یرغبون في استعمال الكحول المغیرة على الطریقة العامة والواردة من الخارج، یجب أن یصرحوا  : 168المادة  
ص لھ الكحول مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال،  ویجب أن یذكر في التصریح، االستعمال المخص إلىبذلك 

  . المغیرة وإذا كان ینبغي أم ال القیام بعملیات االسترجاع أو التجدید

 2وینبغي على رجال الصناعة في حالة القیام بعملیات االسترجاع أو التجدید، أن یقدموا كفالة ویمسكوا الدفتر المنصوص علیھ في المادة  
  .  أعاله 16

  . السابقة الذكر  162وفقا للشروط المحددة في نفس المادة   وتقود المصلحة بقفل ھذا الدفتر وبتسویتھ 

   :الكحول المغیرة بطریقة خاصة -ثانیا  

من ھذا القانون، تطبق على رجال الصناعة   162إلى 158  و من   156إلى   150من  إن األحكام المنصوص علیھا في المواد :  169ة الماد 
  . بطریقة تختلف عن الطریقة العامة أو القیام بصنع منتوجات أساسھا الكحول المغیرة بھذه الطریقة الذین یرغبون في القیام بتغییر الكحول 

، البیانات  150أعاله، یذكرون في طلب الترخیص المنصوص علیھ في المادة   169إن رجال الصناعة المشار إلیھم في المادة  :  170المادة 
  : التالیة  اإلضافیة

  المقترحة، طریقة التغییر  -  1

  . یة للصنع خالل مدة سنةرالكمیات التقریبیة للكحول الضرو -  2

  . الحالة یستطیع الوزیر المكلف بالمالیة أن یمنح الرخصة المطلوبة عند االقتضاء  وفي ھذه 

إن الكحول المغیرة بطریقة خاصة، یجب أن تستعمل، في مكان تغییرھا نفسھ، لصنع المنتوجات التامة الصناعة والمسوقة  :  171المادة 
  . المعترف لھا بذلك من قبل خبراء في حالة منازعة بین الصانع وإدارة الضرائب

ة إذا كانت ال تحتوي على الكحول المغیرة المحولة أو إذا إن المنتوجات التي أساسھا الكحول المغیر بطریقة خاصة، تنقل بحری :  172المادة 
  . كان لھا طابع المنتوجات التامة المحددة في المادة السابقة الذكر

المنتوجات ال تحمل ھذا الطابع وال تزال تحتوي على الكحول على حالتھ الحرة، یجوز للوزیر المكلف بالمالیة أن یعفیھا من    هوإذا كانت ھذ 
  . ت عند النقلاإلجراءا

  : استعمال الكحول بدون تغییر مسبق –ثالثا 

عندما یتضح، ألسباب تقنیة، أن استعمال الكحول المغیرة بالطریقة العامة أو بطریقة خاصة ال یتالءم مع صنع بعض  :  173المادة 
ل الكحول غیر المغیرة فى صناعاتھم المنتوجات، یجوز للمدیر العام للضرائب أن یرخص لرجال الصناعة الذین یطلبون ذلك باستعما

  . المذكورة معفاة من الرسوم

وتتوقف ھذه الرخصة التي یمكن الرجوع فیھا، على شرط أن الطریق الذي یمر بھ الكحول خالل الصنع یكون مغلقا تماما أو أن الصنع  
   (*) .المذكور یجرى تحت رقابة أعوان الضرائب

  . إن المنتوجات المصنوعة بالكحول المستعملة بدون تغییر مسبق، ال ینبغي أن تحتوى على أي أثر من الكحول غیر المحول :  174المادة

  :أحكام مختلفة -رابعا  

إن المغیرین وكذلك رجال الصناعة المرخص لھم باستعمال الكحول غیر المغیر مسبقا معفاة من الرسوم یجب علیھم، في حالة  : 175المادة  
إنھاء صناعتھم أو سحب الترخیص اإلداري، أن یوجھوا مخزوناتھم من الكحول الطبیعي إلى رجال الصناعة المعینین من طرف إدارة 

 .الضرائب ومصلحة الكحول

 

 

 

 

                                                           

(*)
 .1991م لسنة .من ق  66معدلة بموجب المادة :  173لمادة ا  
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  صل الثانيلفا

  الخمور

  الفرع األول  

  التعریفة ومجال التطبیق  

  (1) . للھیكتولتر) دج 8800(دینار جزائري آالف وثمانمائة بثمانیة للخمور المرور رسم تعریفة تحدد :  176المادة  

  : تشمل تسمیة الخمر، من أجل تطبیق الضریبة  : 177ة د الما 

لم الخمر المتمم والصالح للشرب والسوائل التي ھي على مختلف األشكال بحیث یمكن لمنتوج العنب أن یمر من المسطار إلى غایة الحثالة التى  -  1
  تجف تماما؛ 

  .عنب المائدة باستثناءكغ من العنب المقطوف    130لترا أو   130العنب المقطوف حدیثا بمعدل ھكتولتر واحد من الخمر لـ - 2

الخمر إال إذا كان ناتجا عن الخصوص من  اسمال یمكن حیازة أي مشروب  أو نـقلھ قصد  بیعھ أو عرضھ  للبیع أو بیعھ تحت :  178المادة 
  .تخمیر العنب الطازج أو من عصیر العنب الطازج  ویستجیب إلى التعریف المعطى  بموجب قانون الخمر

الخمور الفوارة وخمور السكر وخمور ثقل عصیر الفواكھ وكذلك في حالة ما إذا كانت الصناعة : صوص وتخضع لنظام الخمور على الخ 
  . مسموحا بھا بموجب قانون الخمر

  . الخاص بالخمور الجبائيو نبیذ العسل، تخضع لنفس النظام  األجاصإن خمور التفاح وخمور  

درجة تكون، بصرف النظر عن الضریبة المترتبة على الخمور المنصوص علیھا   15تشمل قوة كحولیة تفوق التيإن الخمور  :  179المادة 
  . درجة 22و  15تتراوح بین التيالمضاعف المنصوص علیھ في مادة الكحول، على كمیة الكحول  الثابت، خاضعة للرسم   176في المادة

  : درجة  18و  15بین غیر أنھ تعفى من الرسم الثابت المضاعف من أجل كمیة الكحول التي تتراوح  

  . درجة  18درجة من دون أن تتجاوز 15الخمور المعروفة بأنھا بطبیعتھا تحتوي على قوة كحولیة تفوق ) أ 

  . الخمور في البدء لدى صاحب الغلة المرسل مع ذكر البیانات في سند الحركة  ویجب أن توضع عالمة على ھذه 

  . الخمور الحلوة الطبیعیة التي تستفید من النظام الجبائي المطبق على الخمور) ب 

  . درجة تفرض علیھا الضریبة مثل المحلوالت الكحولیة   22وإن الخمور التي تحتوي على قوة كحولیة تفوق 

  الفرع الثاني 

  الوعاء و  الحدث  المنشئ  

  (2) .ملغـاة:   180المادة 

من ھذا القانون، إرسال الخمر من قبل شخص، أنتج ھذا الخمر إلى    29حسب مفھوم المقطع األول من المادة  لالستھالكتعتبر معروضة  :  181المادة
  .  شخص لیست لھ صفة المستودع المحتكر من دون أن یطلب منھ بصفة قانونیة اتخاذ صفة المستودع

   

  الفـرع الثالــث

  اإلعــفاءات 

  : تعفى من رسم المرور :  182المادة 

  الخمور المستعملة في صناعة الخل والمقطرات؛  -  1

  كمیات الخمر التي فقدت خالل عملیات التكریر بواسطة التبرید؛  -  2

ت العنب المقطوف حدیثا والذي نقلھ أصحاب الغالل من مكان الغلة إلى المعصرة أو إلى حوض التخمیر في نطاق دائرة الغلة والدائرا -   3
  المجاورة؛ 

  الخمور التي ینقلھا صاحب الغلة من قبو إلى أخر من قبانة ضمن نطاق دائرة غلتھ والدائرات المجاورة ؛ -  4

  % :   10المسطار المستعمل في تحظیر المسطار المركز الذي یزید عن -  5

  المرسل إلى الخارج؛  -أ  

  ر المركز لدى المرسل إلیھم مسجال، على حدة في دفتر لالستعمال؛ المرسل إلى صناع المشھیات شریطة أن یكون المسطا  - ب  

  :  یليالمرسل إلى صناع مشروب اللیمون أو المشروب الحلو أو المربیات شریطة أن یلتزم رجال الصناعة ھؤالء بما   -ج  

  الخضوع إلى حراسة أعوان الضرائب؛  - 

                                                           

(1)
لسنة . م.من ق 22و  1996م  لسنة .من ق 98،  1994م لسنة .من ق 85،  1993م  لسنة .من ق 81، 1989م  لسنة  .من ق 52، 1988م  لسنة .من ق 112، 1983م  لسنة . من ق 73معدلة بموجب المواد : 176المادة  

 ..2017لسنة . م.من ق 39و 2010
(2)

 .1996م  لسنة .ق من 110ملغاة بموجب المادة  : 180المادة  
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  للنموذج المعد من قبل إدارة الضرائب ؛ إمساك دفتر الستعمال المسطار المركز للعنب طبقا  - 

  . إرسال منتجاتھم المصنوعة في أوعیة صغیرة ال یتجاوز وزنھا خمسة كیلوغراما - 

  . فى أوعیة صغیرة ال یتجاوز وزنھا خمسة كیلوغراما الداخليالمقدم لإلستھالك ) د

  .االستعمالالمخصص لإلستعمال في صناعة الخمر ومحفوظة بالفعل لھذا ) ھـ

  . یجب على صناع األجھزة الخاصة بتركیز مسطار العنب والذین یتاجرون فیھا، أن  یمسكوا قائمة بذلك 

، أن یتخذوا صفة تجار للمشروبات  %10كما ینبغي على رجال الصناعة غیر أصحاب الغالل الذین یصنعون المسطار المركز بما یزید على 
  . بالجملة

من ھذه المادة، تحدد على التوالي بموجب المواد من   5و   2و    1وجبھا العملیات المشار إلیھا في المقطعوإن الشروط التي ینبغي أن تتم بم 
  (*) .من ھذا القانون   236و    235إلى   230و   228إلى و  222

  الفــرع الرابع 

  اإلنتــاج

  :المنتجون أصحاب الغالل -أوال  

، یحتفظون بخمورھم مع تأجیل تسدید الضریبة من دون أن یتخذوا صفة   هأدنا   184إن أصحاب الغالل المشار إلیھم في المادة :   183المادة  
  . المستودع المحتكر

  . من ھذا القانون 4وفضال عن ذلك، فإنھم ال یعتبرون كخاضعین للضریبة حسب مفھوم المادة  

  :  ةالتصریح بالغـل -  1

المفروضة بموجب التشریع والسیما  بااللتزاماتیجب على كل منتج للخمور بعد جني الغلة في كل سنة، مع عدم اإلضرار  :  184المادة  
المؤرخ في   65  -   76واألمر رقم   1970 ألول غشت سنة : الموافق     1390جمادي األولى عام    29المؤرخ في   50  -  70األمر رقم 

أو النصوص الالحقة المتعلقة بتسمیات المنشأ والتنظیم الخاص بالخمور الجیدة    1976یولیو سنة  16ق لـ         المواف  1396رجب عام   18
  :  یليبما    هأن یصرح لدى المجلس الشعبي للبلدیة حیث یصنع خمر

  لھا؛غیملكھا أو یست التيمساحات الكروم المنتجة  -  1

مجموع كمیة الخمر المنتج مع التمییز بین الخمور الحمراء أو الوردیة والخمور البیضاء مع بیان خاص لخمور كل صنف ناتج من الكروم  -   2
  ؛  1970الموافق ألول غشت سنة  1390جمادي األولى عام    29المؤرخ في   114-  70من المرسوم رقم    2في المادة  إلیھاالمشار 

  ؛ االقتضاءوزن العنب المقطوف حدیثا أو كمیة المسطار الذي أرسلھ عند حجم أو  -  3

  . خلت على األراضي المزروعة كرما منذ التصریح السابق بالغلة  التعدیالت الھیكلیة غیر التي نتجت عن القلع أو الغرس والتي أد -  4

  : التصریح بالمخزونات  -  2

یجب أن یكون التصریح سنویا بالمخزونات المتبقیة في البقاء من الغالل مع ذكر التمییزات المنصوص علیھا فیما یخص الغلة،  :  185المادة  
  . وأن ھذا التصریح یقدم أیضا إلى مقر المجلس الشعبي البلدي.  أعاله  184 من المادة  3  و   2في المقطعین

  :ركةتأحكام مش -  3

   185و 184ل التي یتم ضمنھا التصریح بالغلة والمخزونات، بالنسبة لكل والیة، كما ھو منصوص علیھا في المادتین إن اآلجا : 186المادة  
  . أعاله، تحدد بموجب قرار من وزیر الفالحة واإلصالح الزراعي

  . الع علیھ عند كل طلبتقدم تصریحات الغلة والمخزون باسم المصرح على سجل یبقى بمقر المجلس الشعبي البلدي الذي یجب اإلط 

  . ویوقعھا المصرح على السجل 

  . ویعطى لھ وصل عن ذلك 

  . ویعلق الكشف من أسماء المصرحین في مقر المجلس الشعبي البلدي 

تقدم نسخ من التصریحات بالغلة والمخزونات من قبل المصرح إلى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال  :  187المادة 
  . للمدینة، الذي ال یمكن لھ أن یسلم إلى المصرح سندات الحركة من كمیة من الخمر تفوق الكمیة المصرح بھا

یجوز ألعوان الضرائب أن یدخلوا بكل حریة إلى قباء زراع الكروم للتحقیق في التصریحات بالغلة أو المخزونات وأخذ عینات  :  188المادة 
  . آخر للمراقبة المنصوص علیھ في القوانین والتنظیم الجاري بھا العمل خمور من دون المساس بأي تدبیرمن العنب المقطوف والمسطار أو ال

  :المنتوجون غیر أصحاب الغالل -ثانیا 

  . ینبغي على كل شخص غیر صاحب الغلة أن یصنع الخمور وأن یتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة :  189المادة 

  : ویفتح لكل صانع زیادة من الحساب العام للمخزن  

                                                           

 .1996م لسنة .من ق 109معدلة بموجب المادة : 182المادة   (*) 
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  : األولیةحساب للمواد )   1

  :  یليیسجل فیھ ما  -أ  

  العنب المقطوف المطلع علیھ أثناء أول جرد والمتكون من الترحیل؛ - 

  العنب المقطوف المستلم تحت سندات اإلعفاء بكفالة؛ - 

  .الفوائض المثبتة خالل إعداد الجرد - 

  : یليویطرح منھ ما  - ب  

  ؛ لالستعمالكمیات العنب المقطوف المصرح بأنھا قدمت  - 

  الكمیات المرسلة تحت قید سند اإلعفاء بكفالة؛ - 

  موظفو اإلدارة إلثبات أھمیتھا؛ دعاالكمیات الفاسدة التي  - 

  . النواقص المثبتة خالل إعداد الجرود - 

من ھذا القانون، فإن النواقص التي تظھر في المواد األولیة تخضع لرسم    202وبعد تخصیص التخفیضات المنصوص علیھا في المادة  
  من ھذا القانون،    2 -  277المرور وفقا لقاعدة التحویل المحددة في المادة 

  : حساب للصنع)   2

  . لالستعمالتسجل فیھ كمیات العنب المقطوف المصرح بأنھ قدم  -أ  

  . تطرح منھ كمیات الخمر المصرح بالحصول علیھا والتي تم تحملھا بترابط في الحساب العام للمخزن - ب  

لكمیة الدنیا المحددة بتطبیق ة بالمقارنة بین كمیة الخمر المصرح بالحصول علیھا فعال من جھة، واجوتخضع لرسم المرور، النواقص المستخر 
من جھة  لالستعمالمن ھذا القانون، على كمیات العنب المقطوف المصرح بتقدیمھا    2- 177قاعدة التحویل المنصوص علیھا في المادة 

  . أخرى

  الفصل الثالث

  تجارة الكحول و الخمور 

  الفرع األول

  تجارة الكحول و الخمور بالجملة 

  : التعریف -  1

  . إن كل شخص یرید أن یتاجر في الكحول أو الخمور ینبغي علیھ أن یتخذ وضعیة تاجر بالجملة أو بالتجزئة للمشروبات :  190المادة  

  : یعتبر كتاجر بالجملة أي شخص یتسلم أو یرسل إما لحسابھ وإما لحساب الغیر :  191المادة  

من ھذا القانون، تزید من خمسة لترات حجما ومن لترین من الكحول    51حدد في المادة كمیات من ھذا المنتوج كما ھو م: في مادة الكحول ) أ 
  الصافي ، 

  . كمیات عن ھذا المشروب تزید من ستین لترا: في مادة الخمر) ب

  : تجار المشروبات بالجملة التزامات -  2

  . ینبغي على تجار الجملة أن یتخذوا صفة المستودع المحتكر :  192المادة 

  : من ھذا القانون، ما یلى    4وینبغي علیھم أن یبینوا في التصریح بالمھنة المشار إلیھ في المادة 

  ھیكتولترات،  10عدد ومحتوى األوعیة التي تتجاوز سعتھا  -  1

وجودة في حوزتھم كمیات الكحول والخمور والمشروبات الكحولیة والمشروبات الروحیة ونوعھا وصنفھا ودرجتھا عند االقتضاء والم -   2
  . سواء في مقر نشاطھم أم في مكان آخر

بین المحل أو المحالت المتكون منھا المستودع مع المحالت األخرى التابعة لنفس الدار أو للدیار  داخلي اتصالیمنع كل  :  193المادة 
  . ویجب ختم الفتحات. المجاورة المسكونة أو ال من طرف المستودع

، وذلك في حالة لالستعمالبواسطة التفریغ في إناء آخر وقبل تقدیمھا    192المبینة في المادة لألوعیةتحقق السعة المصرح بھا  :  194المادة 
عدم وجود محاضر القیاس المعدة من قبل المصالح المختصة، ویمكن أن یتم ھذا التحقیق عن طریق عدادات قیاسیة لألحجام معتمدة من قبل 

  .ن الشروط المحددة من قبلھاإدارة الضرائب ضم

  . ویجب على التجار بالجملة أن یقدموا الوسائل البشریة والمعدات الالزمة لھذه العملیة 

ویشرف على التحقیق الذي یجوز القیام بھ عند كل طلب وبمحضر التجار بالجملة أو مندوبیھم، أعوان إدارة الضرائب، ویحرر محضر من  
  . ذلك

  . وتسجل السعة المطلع علیھا على كل وعاء وبأحرف بارزة تنقش أو تكتب بالطالء تحت إشراف المستودعین وعلى نفقتھم 

  . ھیكتولترات مجھزة بمقیاس أو بأنبوب دلیل زجاجي بمقیاس مدرج  10أن تكون األوعیة التي تتسع ألكثر من  وینبغي 

والمشروبات الكحولیة وغیرھا من المشروبات الروحیة الموجودة،  ةروا بدقة طبیعة میاه الحیایجب على التجار بالجملة أن یذك : 195المادة  
  . في مستودعاتھم ونوعھا وصنفھا ودرجتھا الكحولیة وذلك بواسطة بطاقات تلصق على الزجاجات واألوعیة من كل نوع
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  . وتوضع المنتوجات من مختلف األنواع بصفة منعزلة في المخازن 

  . ترتب بصفة متمیزة في الصنادیق المخصصة للزجاجات حسب درجة الثروة الكحولیةویجب أن  

یحظر على تجار الكحول بالجملة أن یختزنوا الخمور وأن یعرضوا الخمور أو میاه الحیاة والكحول الطبیعیة في مخازن  : 196المادة  
  . تھالكھا في عین المكانسالمستودع وأن یبیعوا المشروبات قصد إ

یجوز للتجار بالجملة أن یقیموا في محالت نفس الدار، المحالت المخصصة للمستودع، مخازن للبیع بالتجزئة للخمور  : 197مادة ال 
  . والمشروبات الروحیة المحررة من الرسوم شریطة أن یتم لزوما المرور من المستودع إلى ھذه المخازن بواسطة الطریق العمومي

  : علیھ  ینبغيملة یقوم بالتصریح كل تاجر بالج : 198المادة  

  أن یملك مؤسسة خاصة بھ في التراب الوطني؛ - 

  أن یكون لھ ضمانات كافیة؛ - 

  . أن یثبت، عند أي عملیة تصدیر، أعداد عقد محرر ضمن الشكل القانوني - 

ذات النظام العام  االلتزاماتویجوز للتجار بالجملة أن یختاروا صفة غیر مستودع محتكر عندما ال یقومون بأي تصدیر ویبقون خاضعین لكل  
  . الخاصة بالمستودعین، باستثناء ما یخص دفع الكفالة ودفع الرسوم

  : مسك الحسابات والتخفیضات  -  3

  : یمسك في كل مستودع :  199المادة

  حساب عام حسب الحجم فیما یخص الخمور؛ - 

  . فیما یخص الكحول الصافيحساب عام حسب الكحول  - 

  : أعاله   199إن الحسابات المنصوص علیھا في المادة  :  200المادة 

  : تسجل فیھا  - أ  

  ل الترحیل؛ الكمیات المطلع علیھا منذ إعداد أول جرد أو الباقیة عند القفل السابق للحسابات والتي تشك -  1

  الكمیات المستلمة بمقتضى سندات الحركة القانونیة؛  -  2

  . الفوائض المثبتة منذ إعداد الجرود -  3

  : تطرح منھا  - ب  

  الكمیات المرسلة بمقتضى سندات الحركة القانونیة؛ -  1

  قبل األعوان؛المثبتة قانونا من ... الكمیات المقبولة للتخفیض بسبب الضیاع أو اإلتالف إلخ  -  2

  . النواقص المثبتة منذ إعداد الجرود -  3

  : تقفل الحسابات المشار إلیھا في المادتین السابقتي الذكر وتتم موازنتھا في كل سنة :201المادة  

  . منھ بالنسبة للخمور   20من أول غشت إلى - 

  . منھ بالنسبة للكحول    31دیسمبر إلى  15من  - 

  : إن التخفیضات من أجل فضالت المخازن الممنوحة إلى تجار الجملة تحدد :   202المادة 

، للسنة من الكحول والخمور الموجودة في أوعیة من الخشب غیر مكسیة من الداخل أو الخارج بحیث یمنع تسرب الكحول %   6ب – 1
  والخمور منھا، 

  . خرى، للسنة عن الكحول والخمور الموجودة في أوعیة أ%   2ب -  2

  . من الكمیات المباعة%   1وتحسب ھذه التخفیضات بالنسبة لمدة إیداع ھذه المنتوجات في المستودع وال یمكن أن تكون أقل من  

  الفرع الثاني

  في عین المكان أو  أخدھا البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استھالكھا 

كان المعني باألمر یرید أن یمارس مھنة بائع  إذامن ھذا القانون، یجب أن یذكر فیھ    4إن التصریح بالمھنة المشار إلیھ في المادة :  203المادة 
  .في عین المكان أو مھنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد أخذھا استھالكھاللمشروبات بالتجزئة قصد 

ھ أو في مكان آخر، وینبغي فرض الضریبة كما یجب أن یذكر فیھا من جھة أخرى، أنواع وكمیات المشروبات الموجودة سواء في مكان نشاط 
  . الصفة ما عدا أن ثبت أداء رسومھا قبل ذلك  على المشروبات المصرح بھا بھذه

   .المجاورةداخلي بین محالت المشروبات بالتجزئة والدیار  إیصالیمنع كل :   204المادة  

. ینبغي على البائعین بالتجزئة أن یثبتوا مند أي وقت دفع رسم المرور فیما یخص الخمور والخمور الكحولیة التي یحوزونھا :  205المادة  
إما عن طریق تقدیم سند حركة قانوني وإما عن طریق تقدیم فاتورة مسلمة من قبل المزود تحمل مرجع سند الحركة  اإلثباتویمكن أن یتم ھذا 

  (*) .ائعالبضالذي أقر نقل 

یحظر على البائعین بالتجزئة للمشروبات، أن یخفوا المشروبات في دورھم أو في مكان آخر وعلى جمیع المالكین أو  :  206المادة  
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 المستأجرین الرئیسیین أن یسمحوا بدخول المشروبات العائدة للبائعین بالتجزئة إلى دورھم من دون وجود عقد إیجار رسمي بالنسبة للمخازن
  . رھا من األماكن حیث ینبغي أن توجد فیھا ھذه المشروباتوغی

یحظر على بائعي المشروبات بالتجزئة أن یحتفظوا بالكحول التي لھا طابع المشروبات الكحولیة المكررة حسب مفھوم  - 1 :  207المادة 
درجة   40ن عأو غیر العادي ال یزید عیارھا  طناعياالصالتنظیم في مادة الغش التجاري باستثناء میاه الحیاة غیر العادیة وثمار العرعار 

  . وعنوان الصانع أو المحضر اسمومسلمة في زجاجات مسددة وعلیھا بطاقات تحمل 

من ھذه المادة، أن یتسلموا أو یحتفظوا أو    1كما یحظر على نفس األشخاص، من دون اإلخالل بالمحظورات المنصوص علیھا في المقطع -  2
 215یبیعوا قصد االستھالك في عین المكان أو یأخذوا أو یرسلوا مشروبات كحولیة إال في زجاجات موضبة كما ھو منصوص علیھ في المادة 

  . من ھذا القانون  

  الفصل   الرابـع

  نقل الكـحول و الخـمور

  (1) .ملغاة:  208المادة  

  .ملغاة:   209المادة

  .ملغاة:   210المادة

فقط شریطة  االتجاهیمكن أن یعفى مرسلو المشروبات من إعالن أسماء المرسل إلیھم،  ویجوز أن یعینوا في إرساالتھم إال مكان :    211المادة 
فریغ السیارات أو إدخال أن یتم التصریح في مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال قبل أن یتمكن السائقون من ت

  . إلیھالمشروبات عند المرسل 

  : یجب أن یذكر في سندات الحركة المعدة إلقرار نقل الكحول والخمور ما یلي :    212المادة 

  عدد البرامیل و كذلك محتوى كل واحد منھا،  -  1

   .بالنسبة للخمر المنقولة تحت قید سند اإلعفاء بكفالةقیمة المشروبات المنقولة مع المراجع إلى الفاتورة المسلمة ما عدا  -  2

إن األوعیة الحاویة للكحول المرسلة من معامل التقطیر الثابتة أو المتجولة، یجب أن تكون حاملة ألوراق أو بطاقات تشیر إلى إسم موطن :   213المادة
   .وساعة الرفع وأجل النقل) الحجم، الدرجة، الكحول الصافي(المرسل إلیھ ونوع السائل وكمیتھ 

ھیكتولترات والمخصصة لنقل المشروبات، یجب أن یصرح بھ إلى مفتشیة   10إن محتوى الخزانات التي تتجاوز سعتھا :  214المادة  
ن یباشر في وینقش أو یكتب بالطالء وبأرقام بارزة على كل واحد من الخزانات وذلك قبل أ األعمالالضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم 

  . من ھذا القانون  194ویتم قیاس ھذه السعة وفقا للشروط المحددة في المادة . استخدامھا

  :التعبئة   -2

التي یجرى نقلھا بدون سند اإلعفاء بكفالة، یجب أن تكون في زجاجات ذات سعة  لالستھالكإن المشروبات الكحولیة المخصصة  :  215لمادةا 
التجاري وعنوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج ودرجتھ  واالسم االسمتساوي على األكثر ثالث لترات ومسددة وتحمل بطاقة علیھا 

  . الكحولیة

لترات یستجیب الستعماالت معینة أو لضرورات تجاریة، فیجوز الترخیص بذلك   3 الزجاجات ذات الساعة التي تفوق استعمالوعندما یكون  
  . بموجب رخص شخصیة إلى االشخاص الذین قدموا طلبا مكتوبا ومسببا إلى مدیر الضرائب للوالیة المختص

بمقابل، وتكون قابلة لإللغاء في  بصفة مجانیة أو التجاريویكون للرخص الممنوحة طابع شخصي وتصبح باطلة في حالة التنازل عن المحل  
  . االستعمالحالة سوء 

  . وینبغي أن یذكر في سندات الحركة الرخص الممنوحة 

إن الدرجة الكحولیة للمشروبات الكحولیة، یجب أن تذكر بشكل واضح في البطاقات وبأرقام یبلغ علوھا على األقل خمسة :   216المادة 
عنوان التجاري وعنوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج وبدون المساس باألحكام األخرى الجاري ملیمترات وذلك فضال عن األسماء وال

  . بھا العمل والمتعلقة بلصق البطاقات على أوعیة المشروبات 

الكحول  والمشروبات الحیاة  وخالصات    ، میاه   أعاله  216و   215 تعتبر كمشروبات كحولیة، ألجل  تطبیق  المادتین   :  217المادة  
الروحیة والفواكھ بماء الحیاة و المشھیات والفرموط والخمور الحلوة وغیرھا من المشروبات  الخاضعة لرسم المرور المترتب على 

   (2).الكحول

  : وضع ا ألختام -  3

  (3).ملغاة:   218المادة  

  :التخفیـضات -  4

على األقل تخفیضات بالنسبة لسیالن الخمور والمشروبات الكحولیة أثناء الطریق التي یجري نقلھا   %1تمنح ضمن حدود :    219المادة  

                                                           

 )اإلجراءات  الجبائیـةحكام إلى  قانون  ألتنقل  ھذه  ا(   2002م  لسنة  .من ق  200ملغاة  بموجب  المادة  :  210 إلى   208من  المواد  (1)
(2)
 .1996من ق م  لسنة  109معدلة  بموجب   المادة  : 217المادة   
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون  اإلجراءات الجبائیـة(  2002من ق م  لسنة  200ملغاة بموجب  المادة : 218المادة   (3)
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  . ونقطة الوصول تمثل عشرین كیلومترا على األقل  االنطالقبموجب سند إعفاء بكفالة،  شریطة أن تكون المساحة المقطوعة بین نقطة 

  . وعة والوسائل المستعملة في النقل ومدتھ والفصل الذي تم فیھ والحوادث المثبتة قانوناالتخفیضات تبعا للمسافات المقط  ویتم تسویة ھذه 

  . المادة  وتمنح المخالصات إلى غایة العجز المثبت عند الوصول إلى المكان المقصود من دون تجاوز الحدود المبینة في المقطع األول من ھذه 

على السعة إذا كان األمر یتعلق بالخمور وإذا كان األمر یتعلق بالكحول إما   %1، سماح قدرهیمنح للمرسلین تبعا لتصریحاتھم :  220المادة 
  . على حسابھ  إلیھعلى السعة وإما على الدرجة باستثناء المنتوجات الموجودة في زجاجات ولكن الكمیات المعروفة بأنھا زائدة یتحملھا المرسل 

من ھذا    3المقطع  182الخاصة بالنقل، نقل العنب المقطوف حسب الحالة المنصوص علیھا في المادةیعفى من كل اإلجراءات :   221المادة 
  . القانون

  الفصل الخامس

  الخل و الخمر المكحللة  

  الفرع  األول

  الـخل

  :التصریح بالمھنة والمحالت -أوال  

  .ینبغي على صناع الخل أن یتخذوا صفة تاجر بالجملة للمشروبات :  222المادة 

  : من ھذا القانون، یجب أن یوضح فیھ ما یلي   4إن التصریح بالمھنة المشار إلیھ في المادة:   223لمادةا

  وضعیة المحالت المخصصة للمصنع وأوصافھا؛ -  1

  الطرق العامة للصنع،  - 2

  نظام المعمل فیما یخص أیام العمل وساعاتھ،  -  3

   .العدد والسعة لألوعیة واألجھزة المختلفة المستعملة لصنع أو خزن الخل والحوامض الخلیة أو المواد األولیة -  4

  . یعطى لكل جھاز مصرح بھ رقم ترتیبي مع اإلشارة إلى سعتھ باللتر:   224المادة 

  . لب بأن یكون كل جھاز خاص بصنع الخل مجھزا بجھاز قیاسویمكن إلدارة الضرائب أن تط

  :المواد األولیة ومسك الحسابات استالم -ثانـیا  

بتقدیم سند لإلعفاء بكفالة یذكر فیھ الحجم  إثباتھاإن كل إدخال للمواد األولیة الخاضعة لرسم المرور عند صناع الخل، یجب :   225المادة 
  . والثروة الكحولیة بعشر الدرجة لھذه المشروبات

  . وال تتم مخالصة ھذا السند إال بعد تحمل الكمیات السالفة الذكر 

  . ر الخلویرخص لصناع الخل الذي أساسھ الكحول بأن یضیفوا إلى المحوالت الكحولیة الغلوكوز والمیالس المخصصة لتموین خمی 

  (*).  14وال ینبغي أن تحتوى ھذه المواد على أكثر من كیلوغرامین من السكر في الھیكتولتر من المحلول البالغة درجتھ  

أعاله، یصرح بھا حین إدخالھا إلى معمل الخل وتجرى متابعتھا بصفة معزولة في    225إن المواد األولیة المشار إلیھا في المادة:   226المادة 
  : خاص حیث یتم تحملھا  حساب

بالنسبة لحجمھا وكمیة الكحول الصافیة التي تحتوى علیھا، إذا كان األمر یتعلق بالكحول والخمور وغیرھا من السوائل الكحولیة غیر  -   1
   .المسماة

الھیكتولتر من الحامض الخلي التي لتر من الكحول الدرجة    1,25بالنسبة لكمیة الكحول الصافیة المطابقة للحامض الخلي حسب أساس  -  2
غرامات من الحموضة المتبخرة للتر الواحد   3 تحتوى علیھا عندما یزداد ھذا الحامض نموا بصفة طبیعیة، لكن فقط عن الجزء المتجاوز

  . المعبر عنھا بالحامض الخلي

  . ویتحتم على الصانع أن یقدم التصریحات الالزمة بالنسبة لجمیع ھذه التحمالت 

  . انتظامیةیتم الطرح من ھذا الحساب بصفة متتالیة وضمن نفس القواعد المذكورة أعاله، لكمیات المواد األولیة التي تم تغییرھا بصفة و

كانت خاضعة لھا طبقا  التيوبعد تحویل ھذه المواد األولیة إلى سائل مخفف خلي كحولي، فان ھذه المشروبات والسوائل تعفى من الرسوم  
  . من ھذا القانون  182و   1-   57للمادتین 

  :تغییر الكحول المخصص لصناعة الخل - ثالثا  

  . إن تغییر المشروبات المخصصة لصناعة الخل، ال یمكن أن یتم إال بالنھار وبمحضر أعوان الضرائب:  227المادة  

  .ة والرسوم على رقم األعمال بیومین مقدما على األقلوینبغي أن تقدم التصریحات الخاصة بالتغـییر، كتابة إلى مفتش الضرائب غیر المباشر 

  .ویجب أن یذكر في كل تصریح الحجم والدرجة الكحولیة للسائل الذي سیكون خال  

درجة سنتیغراد، وال ینبغي أن   20درجة حسب قیاس الكحولیة وبحرارة تبلغ  90وینبغي أن تبلغ درجة الكحول المقدمة للتغییر على األقل  
                                                           

(*)
 .1996م لسنة .من ق 109معدلة بموجب المادة : 225المادة   
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  .میلیغرام من الحامض الخلي في كل لتر من الكحول الصافي   300على أكثر منتحتوي 

غیر أنھ یمكن إلدارة الضرائب أن ترخص باستعمال المشروبات الكحولیة الفاسدة التي ال تتوفر فیھا الشروط المذكورة أعاله، ضمن الشروط 
  (1) .التي ستحدد عن طریق التنظیم

  :  حسب الطرق الواردة بعد ه ویجري التغییر. بقا السوائل المخصصة للمحلوالت الكحولیةویتحتم على الصانع أن یحضر مس 

  ؛  7الدرجة ذيمن الخل %   12إلى   % 10إضافة : بالنسبة للخمور وغیرھا من المنتوجات المماثلة 

حول الصافي ویفرغ ھذا الخلیط فورا على كمیة لتر من الك   100على األقل إلى   7لتر من الخل ذى الدرجة   100إضافة: وبالنسبة للكحول   
  %.    14من الماء أو من أى سائل آخر خاص لصنع الخل، تحسب بكیفیة تجعل من أن المحلول الكلي ال تتجاوز ثروتھ الكحولیة 

جاوز قط الدرجة التي تخصص فإن الدرجة الكحولیة للمحلوالت ال ینبغي أن تت 8وفي المعامل التي ال یصنع فیھا الخل إلى أكثر من الدرجة  
  . الستعمالھا ھذه المحلوالت

سثـتنائیة بالنسبة لبعض الصناعات الخاصة ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم اأنھ یجوز إلدارة الضرائب أن ترخص بصفة  إال 
  .درجة 14باستعمال سوائل كحولیة  ذات  عیار  یفوق 

وال یمكن بأي حال من األحوال، أن یتجاوز حجم المحلوالت غیر . یرة، على سد حاجات الصناعةوینبغي أن یقتصر تحدید كمیات الكحول المغ
  . المفرغة حاال في أجھزة التخلل والمتروكة تحت تصرف رجل الصناعة، حجم الخل الذي یمثل ما یمكن صنعھ خالل خمسة عشر یوما

  . المواد من شأنھا أن تحذف الخل المستعمل لتغییرھا  القیام بأیة معالجة لھذه ویجب أن ال تحول المواد األولیة المغیرة، عن اتجاھھا، ویمنع 

  :المراقبات و التحقیقات -رابعا  

  (2) .ملغاة:   228المادة 

  الفرع الثاني 

  الخمور المكحللة  

من ھذا القانون، فإن الكحللة یجب أن تتم على الخمور المصدرة   2 -  57لكي یفتح الحق في اإلعفاء المنصوص علیھ في المادة :  229المادة 
  . وبمحضر أعوان الضرائب ضمن الشروط التي تحددھا إدارة الضرائب

  .ویمكن أن تتم الكحللة سواء لدى مزارعي الكروم أم لدى تجار الخمور بالجملة 

خاص بالكحول المستعمل، تتم مخالصتھ بناء على العقد الذي تحرره وعندما تتم الكحللة في قباء مزارع كروم، فإن سند اإلعفاء بكفالة ال
المصلحة عندما یضاف الكحول إلى الخمر، ویجب أن یصدره في الحال الخمر المكحلل أو یوضع في أوعیة مختومة من قبل األعوان المكلفین 

  . بالحراسة فى حالة تأجیل التصدیر

  .األحكام المنصوص علیھا في المقطع السابق والمتعلقة باألختام، تكون قابلة للتطبیق وعندما تتم الكحللة عند تاجر بالجملة، فإن 

  الفصل السادس

  تركیز الخمور والمسطار

    الفرع األول  

  تركیز الخمور بواسطة التبرید 

غارس كروم، قبو (القائم بذلك إن كل عملیة لتبرید الخمور قصد تركیزھا الجزئي، مھما كان الموقع الذي تتم فیھ وضعیة :   230المادة   
والنسب المئویة للثروة الكحولیة للمشروبات والتخفیض من الحجم األولي لھذه المشروبات، یجب أن یصرح بھا مسبقا إلى ) تعاوني أو مستودع

  .مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال التابع لھا معمل التركیز 

  :في التصریح ما یلى یجب أن یذكر :   231المادة 

  اسم ولقب وموطن المصرح،  -   1 

  للخمور المعدة للتركیز، ) الثروة المكتسبة والثروة المتزایدة(الكمیة واللون والثروة الكحولیة اإلجمالیة  -  2

  البلد أو التسمیة األصلیة للخمور،  اسمذكر  االقتضاءوعند ...) خمور المرج، خمور البلد، الخ (نوع الخمور  -  3

  . الموقع والیوم والساعة لبدء العملیات والمدة المحتملة السابقة إلجرائھا -  4

أكثر من خمسة  األشغالأو إذا  استمرت ھذه  األشغالأعاله الذكر یتمم، عند نھایة    231إن التصریح المنصوص علیھ في المادة:   232المادة 
  . كل یوم، بذكر الحجم والثروة الكحولیة اإلجمالیة للخمور المحصل علیھا بعد التركیزعند نھایة . أیام

خمور المزج وخمور البلد والخمور المصرح بھا تحت تسمیة أصلیة، فیتحتم على القائم بالتحضیر أن  التواليوعندما یتناول التركیز على  
كما یسجل فیھ على . ة الضرائب وموقع علیھ ومرقم من طرف المصلحة المختصة یسجل عملیاتھ في دفتر مطابق للنموذج المعد من قبل إدار

حدة وبالنسبة لخمور المرج وخمور البلد والخمور المصرح بھا تحت تسمیة أصلیة، الحجم والثروة الكحولیة اإلجمالیة للخمور المقدمة 

                                                           

(1)
 .2010م لسنة .من ق 23و  1996م لسنة .من ق 109معدلة بموجب المادتین :  227المادة   

(2)
 .)تنقل  ھذه  األحكام  إلى  قانون  اإلجراءات  الجبائیة(  2002م  لسنة .من  ق  200ملغاة  بموجب  المادة  : 228المادة   
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  . لالستعمال وكذلك للخمور المحصل علیھا بعد التركیز

التسجیل عند االقتضاء، بالنسبة للخمور المصرح بھا تحت تسمیة أصلیة، وحسب كل تسمیة، خصص الخمور المقدمة ویجب أن یمیز في 
  . للمعالجة

بصدد العالج أو المعالجة بعد، في األحواض أو البرامیل الكبیرة أو األوعیة المتفرقة  ھيوینبغي تعبئة األصناف المختلفة من الخمور التي  
  . مكتوبة بأحرف بارزة تسمح بالتعرف علیھاوالحاملة لبطاقات 

یخضع القائم بالتحضیر، ابتداء من الوقت الذي یقدم فیھ التصریح بالتركیز وحتى نھایة أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إنھاء :   233المادة 
ھ، ویجب علیھ أن یقدم لھم كل الخمور التي األشغال، إلى التحقیقات التي یقوم بھا أعوان الضرائب داخل معاملھ ومخازنھ وقبائھ وبیوت مؤونت

التي ھي بصدد المعالجة أو المعالجة بعد والموجودة لدیھ،  ویجوز ألعوان الضرائب أن یأخذوا عینات من ھذه الخمور عند  أو االنتظارھي في 
  . االقتضاء بصفة مجانیة

قبل إدارة الضرائب، یمكن إعفائھم من تقدیم التصریح المنصوص  إن القائمین بالتركیز المزودین برخصة شخصیة ممنوحة من:   234المادة 
أعاله، شریطة تسجیل عناصر ھذا التصریح، قبل كل صنع، في دفتر مرقم وموقع علیھ من طرف المفتشیة المحلیة   230علیھ في المادة   

، إلى أعوان الضرائب،  ویمكن سحب الرخصة ویجب تقدیم ھذا الدفتر عند كل طلب ،للضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال
  . االستعمالالمنصوص علیھا في ھذه المادة، في حالة سوء 

  . یخصص التركیز بواسطة التبرید إلى الخمور من أصل جزائري باستثناء الخمور المستوردة من الخارج:   235المادة 

  الفرع الثاني 

 %10المسطار المركز إلى أكثر من  

  :وتجار أجھزة تركیز المسطـارصناع  -أوال  

من ھذا القانون لدى صناع وتجار األجھزة الخاصة بتركیز مسطار العنب،    5-  182إن الجدول الذي یجب مسكھ بموجب المادة:   236المادة 
  . وفقا للطریقة المعدة من قبل إدارة الضرائب  ینبغي تحضیره

  : ویذكر في ھذا الجدول  

دیدة أو المستعملة، المصنوعة أو المستلمة من الخارج، وتاریخ االستالم أو االنتھاء من المصنع ووصف األجھزة من جھة، األجھزة الج -
  وسعتھا؛

  . واللقب والمھنة والعنوان الكامل لألشخاص الذین سلمت لھم ھذه األجھزة وكذا تاریخ التسلیم االسممن جھة أخرى،  - 

عوان الضرائب الذین لھم الحق أیضا في القیام بالجرد وفي التعرف على األجھزة الباقیة في حیازة ویجب تقدیم الجدول عند كل طلب، إلى أ 
  . الصناع والتجار

  . وكل نقص أو فائض یظھر خالل الجرد یكون موضوع تحریر محضر 

  :أحكام متعلقة بمحضري المسطار المركز -ثائیا  

  :التـصریح بالمھنة -  1

والسعة   من ھذا القانون، یجب أن یشیر إلى وصف معمل التركیز ویذكر العدد  4ة   ان التصریح بالمھنة المشار إلیھ في الماد :  237ة الماد 
المسطار المركز أو غیر المركز، ویجب أن تسجل ھذه السعة التي یمكن فحصھا  استیعابلألوعیة واألجھزة من كل نوع المخصصة إلى 

  . اء آخر، بأحرف بارزة في كل وعاءبالقیاس أو التفریغ في إن

  :التصریح بالصنع وبالتوقف عن االشغال أو إستئنافھـا -  2

  :یصرح المحضر بثالثة أیام على األقل قبل إفتتاح األشغال، بما یلى :   238لمادةا 

  نوع المنتوجات التي یرید صنعھا،  -  1

  . ساعات العمل عن كل یوم من أیام األسبوع 3كثافة الشراب الحلو الذي ینوى الحصول علیھ،  -  2

  . وكل تغییر في نظام المعمل فیما یخص أیام وساعات العمل ونوع المنتوجات، یجب أن یكون مسبوقا بتصریح جدید 

أیام على األقل قبل ویتحتم علیھ أن یقدم تصریحا جدیدا بثالثة . وعندما یرید المحضر إیقاف أشغالھ أو إنھائھا، یجب علیھ أیضا أن یصرح بذلك 
  . استئناف العمل فى المصنع

  : النـقل وفـرض الضریبة  -  3

 اتجاھاتأدناه والمرسلة إلى    240والمحصل علیھ ضمن الشروط المحددة في المادة في  %10إن المسطار المركز بأكثر من : 239المادة  
من ھذا القانون، تكون موضوع  تحصیل  رسم المرور عن     182 - 5غیر االتجاھات التي تفتح الحق في اإلعفاء المنصوص علیھ في المادة 

   .المسطار المستعمل للتحضیر

  . بتسلیم رخصة للنقل ذویتم إقرار الرفع حینئ 

السابقة الذكر، تحت غطاء سندات اإلعفاء بكفالة،  5 -  182ا في المادة المشار إلیھ االتجاھاتوترسل الشحنات من نفس ھذه المنتوجات إلى  
  . ماعدا النقل من مخزن آلخر أو من قبو أو من بیت للمؤونة تابع للمحضر وكائن في الدائرة التي بھا الغلة والدائرات المجاورة

المسطار المركز في صناعة الخمر، ینبغي أن یشار في سندات الحركة التي ترافقھ، عالوة على البیانات العادیة، إلى  استعمالوفي كل مرة یتم  
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مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم  إلىبكفالة  اإلعفاءویجب تسلیم سندات . بلد المنتج اسمذكر النبیذ والتسمیة األصلیة أو 
  (1).ساعة من انتھاء أجل النقل وأربعینوصول في ظرف ثمانیة األعمال وتحدید مكان ال

یجب على المحضر، لكي یستفید باإلعفاء من رسم المرور، أن یسجل بنفسھ في دفتر من عنده، مطابق للنموذج المعد من قبل :   240المادة 
  : إدارة الضرائب ومرقم وموقع علیھ من طرف األعوان المختصین إلدارة الضرائب ، ما یلي 

  رقم األحواض أو المسخنات المستعملة للتركیز؛  -  1

  لتي یشرع فیھا في تفریغ المسطار والساعة التي ینتھي فیھا ھذا التفریغ؛ الساعة ا -   2

  ؛ لالستعمالالحجم الحقیقي للمسطار المقدم  -  3

  الساعة التي یوضع فیھا المسطار المركز في األوعیة المخصصة الستقبالھ؛ -  4

  . الحلو المستخرج من كل عملیة وكثافتھعدد األوعیة التي تعبأ والكمیات المعبر عنھا بالكیلوغرام من الشراب  - 5

العادي ومنتوجات ذات تسمیة أصلیة، فیتحتم على القآئم بالتحضیر أیضا أن یسجل  االستھالكوعندما یتناول التركیز في آن واحد، مسطار  
وكذا الوزن والكثافة المركز  لالستعماللمقدم من ھذه المادة،  كما یذكر فیھ حجم المسطار ا  1في المقطع  إلیھعملیاتھ المتتالیة في الدفتر المشار 

 األصلیةالعادي من جھة أخرى،  وذلك بصفة متمیزة بالنسبة لكل نبیذ أو تسمیة مع المنتوجات  االستھالكالمحصل علیھا من جھة، مع مسطار 
 .  

میزة حاملة لبطاقات مكتوبة بأحرف بارزة تسمح ویجب وضع المركزات المستخرجة من مسطار النبیذ أو تابعة لتسمیة ما، في أحواض أو أوعیة مت 
  (2).بالتعرف علیھا

  : مسك الحسابات  -  4

تتابع مصلحة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال حسابین یختص األول بالمسطار الطبیعي المدخل إلى المعمل، :   241المادة 
  . أو المحضر في عین المكان ویختص الثاني بالمسطار المركز

لحة المذكورة في الثماني واألربعین ساعة من انتھاء ویجب أن یصل المسطار المدخل إلى المعمل، تحت قید سندات اإلعفاء بكفالة التي تسلم الى المص 
   .أجل النقل

وكل تحضیر للمسطار الطبیعي، یتم في عین المكان، یجب أن یكون موضوع تصریح مسبق یقدم الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على  
   .لمحصل علیھوعند نھایة العملیة یتم التصریح باالشارة إلى حجم المسطار ا. رقم األعمال

  : استحقاق الضریبة  - الجرود والتصدیق على الجرود  - 5 

یقوم أعوان الضرائب، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بإعداد الجرد للمسطار المركز أو غیر المركز الباقي في حیازة القائم :   242المادة 
  . المنتوجات  ویمكن لھم أخذ عینات من ھذ ه. بالتحضیر

  . سواء في حساب المسطار الطبیعي أم في حساب المسطار المركز، یكون قابال للحجز وكل فائض یكتشف، 

وتخصص النواقص التي تظھر في حساب المسطار الطبیعي بحكم القانون للتخفیض إذا كانت ال تتجاوز التخفیض العادي الممنوح من  
  . ر فتخضع لرسم المرورتجاوزت ھذا المقدا وإذاالفضالت الخاصة بالمخزن فیما یتعلق بالخمور، 

وعند إعداد الجرد یستحق رسم المرور عن كمیات المسطار الطبیعي الممثلة للمسطار المركز الذي لم تكن شروط اإلعفاء الخاصة بھ  
   (3).متوفرة

  (4)الفصل السابع

  ) البیرة(الجعة 

   .ملغاة : 243المادة 

  .ملغاة :  244 المادة 

   .ملغاة :245المادة  

   .ملغاة :246المادة 

   .ملغاة:  247المادة  

   .ملغاة: 2  48المادة 

  .ملغاة:   249المادة 

   .ملغاة: 250المادة  

   .ملغاة: 251المادة 

   .ملغاة:  252المادة 

   .ملغاة:  253المادة 

                                                           

 .1996م لسنة .من ق 109المادة  معدلة بموجب:  239المادة  (1)
 .1996م لسنة .من ق 109المادة  معدلة بموجب  :240المادة  (2)

(3)
 .1996م لسنة .من ق 109المادة  معدلة بموجب  :242المادة   

(4)
 .1980م  .من ق 82ملغى بموجب المادة  ):  255إلى   243المواد من (الفصل السابع   
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  .ملغاة: 254المادة  

  . ملغاة:   255المادة 

  الباب الثالث

  المشھیاتالسكر والغلوكوز المستعمالن في صناعة  

  التي أساسھا الخمر والمنتجات المماثلة

إن السكر والغلوكوز المستعمالن في صناعة المشھیات التي أساسھا الخمر وجمیع المنتجات التي تماثل المشھیات المذكورة نظرا  :  256المادة 
  . كیلوغرام  100دج عن كل 140لكیفیات تقدیمھا واستھالكھا وعرضھا للبیع، تخضع لرسم قدره 

ویعفى من الرسم المذكور السكر والغلوكوز المستعمالن ضمن الشروط المحددة من قبل وزیر المالیة من أجل تحضیر المشھیات التي أساسھا  
  . الخمر أو الفیرموط المخصصة للتصدیر

ة باستعمال السكر أو الغلوكوز، یتحتم علیھ أن إن كل شخص یرغب في صناعة المشھیات التي أساسھا الخمر أو المنتجات المماثل:   257المادة 
یقدم خالل عشرة أیام قبل بدایة عملیاتھ، تصریحا یذكر فیھ نوع المنتوج الذي سیصنعھ وكذلك تسمیتھ التجاریة ویذكر وصف المحل الذي 

  . والغلوكوز سیخزن فیھ السكر

مشھیات التي أساسھا الخمر أو المنتجات المماثلة في حساب یمسك من ینبغي أن یسجل السكر والغلوكوز المخصصان لصناعة ال:   258المادة 
طرف الصانع نفسھ بدون ترك بیاض وال تخدیش في سجل یرقم ویوقع من قبل المصلحة المعنیة بمفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم 

  . على رقم األعمال المختصة

  :وتسجل في ھذا الحساب  

  : فى الدخـول  -   1 

  كمیات السكر أو الغلوكوز التي ھي في حیازة الصناع حینما یقدمون التصریح المنصوص علیھ في المادة السابقة،  - 

  البضائع المستلمة فیما بعد مع تحلیل فواتیر الشراء،  - 

  . الفوائض المثبتة خالل إعداد الجرود - 

  : في الخروج -  2

، والتي تم التصریح باستخدامھا ضمن الكیفیات المنصوص   أعاله  256المقطع األول من المادة الكمیات الخاضعة للرسم المشار إلیھ في  - 
  أدناه،   260علیھا في المادة

  الكمیات المستخدمة في استعماالت أخرى مع ذكر كل تخصیص بالتفصیل،  - 

  . النواقص المثبتة خالل إعداد الجرد - 

جرد للكمیات  بإعدادیمكن ألعوان الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال، أن یقفلوا الحساب في أي فترة، ویقوموا :   259المادة 
الموجودة في المخزن، ویتحتم على الصناع أن یضعوا تحت تصرفھم الوسائل البشریة واألدوات الضروریة لھذه العملیة ویصرحوا لھم بأھمیة 

  . ما تبقى

ف الفوائض إلى التحمالت وتحتجز بموجب محضر، أما النواقص فتضاف في الخروج وتخضع ألداء الرسم المنصوص علیھ في المقطع وتضا 
 من ھذا القانون، غیر أنھ یجوز إلدارة الضرائب أن تمنح مخالصة عن الكمیات التي یثبت ضیاعھا قانونا أو التي ال   256األول من المادة 

  . من الكمیات المستلمة منذ الجرد السابق    %1تتجاوز 

إن كل صنع للمشھیات التي أساسھا الخمر أو المنتوجات المماثلة باستعمال السكر أو الغلوكوز، یجب أن یكون مسبوقا بتصریح :   260المادة
عملیة ونوع المشروب الذي سیتم الحصول ویذكر في التصریح،  الساعة التي تجرى فیھا ال . موقع بأربع وعشرین ساعـة قبل بدایة العملیات

ویمكن أن . علیھ وتسمیتھ التجاریة وحجمھ وكذا كمیة الكحول الصافي الذي یحتوي علیھ، وأخیرا وزن السكر أو الغلوكوز الذي سیستخدم
  . یةقب الصنع من طرف أعوان الضرائب الذین ینبغي على المكلفین بالضریبة أن یقدموا لھم أدوات الوزن الضرورایر

إن الرسم المطبق على السكر والغلوكوز المستعملین لتحضیر المشھیات التي أساسھا الخمر أو المنتوجات المماثلة، یكون واجب :   261المادة 
  (1).األداء في وقت االستعمال نفسھ، ویؤدى شھریا من طرف الخاضعین للضریبة، ضمن نفس الشروط المطبقة على رسم المرور على الكحول

  اب الرابعالب

  التبغ

  الفـصل األول

  أحـكام عـامـة

  الفرع األول  

  التعریفة و مجال التطبیق   

  (2) .ملغاة:   262المادة 

  .ملغاة:   263المادة
                                                           

 .1996م  لسنة  .من ق  109معدلة  بموجب المادة :   261المادة   (1)
 .1980م  .من ق 89ملغاة بموجب المادة :  266إلى  262المواد  من   (2)
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  .ملغاة:   264المادة

   .ملغاة:   265المادة

  الفرع  الثـاني

  اإلعفــاءات

   .ملغاة: 266المادة 

  الفرع الثالث 

  العامة للخاضعین للضریبة االلتزامات 

  . لم یكن من زراع أو صناعي التبغ إذاال یمكن ألحد أن یحتفظ بالتبغ على شكل أوراق :   267المادة  

حتفظ بأكثر فیما عدا صناعي مواد التبغ ومع مراعاة التسھیالت الممنوحة لبائعي التبغ بالتجزئة بالنسبة لبیع السیجار بالوحدة، ال یمكن ألحد أن ی 
 من كیلوغرام واحد من التبغ المصنوع الذي ال یكون في علبة مختومة وال بأي كمیة من التبغ الذي ھو بصدد الصنع، وإن الحد األقصى

  (1). المذكور یطبق بالنسبة للبیع المنشوق والممضوغ

  الفرع الرابع 

  اإلستیراد

   (2) .الیسمح باستیراد التبغ إال لصانعي التبغ:   268المادة 

من إن المنتجات المصنوعة ال یمكن قبولھا لالستیراد وتخصیصھا للتجارة إال إذا كانت مقدمة ضمن األشكال والشروط المحددة :  269المادة 
     (3).وإن تغلیفھا یجب أن یحمل، فضال عن ذلك، البیانات الضروریة للكشف عن ھویة المستورد وبلد المنشأ. أجل البیع في الداخل

  (4).ملغاة:   270المادة 

  الفرع الخامس

  نقل التبغ

ال یمكن أن یتم نقل أوراق التبغ إال إذا كانت مصحوبة بسندات اإلعفاء بكفالة غیر أن التبغ المنقول مباشرة من المزرعة إلى :   271المادة 
  . المنشر ومن المنشر إلى مخزن الزارع، ال یخضع لھذا اإلجراء

 %2أكتوبر و    15األخیرة التي تم نقلھا إلى غایة  بالنسبة لحموالت التبغ من الغلة  % 5ویقبل سماح في تناقص برسم فضالة الطریق قدره  
  .بالنسبة للحموالت األخرى 

إن سندات النقل المسلمة لمرافقة التبغ من الورق، أو المصنوع یذكر فیھا سواء في األرومات أو النسخ الثانیة، عدد ونوع :  272المادة 
  . دد ونوع التبغ ووزنھ الصافيالطرود المحمولة وكذا عالمتھا ورقمھا الخاصین باإلرسال، وع

ویذكر في سندات اإلعفاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبغ من الورق الذي ینقل إلى مستودعات تصنیع التبغ، سواء في األرومات أو النسخ  
  . وسنة الجني) الخاص للتدخین أو للنشق(الثانیة، نوع التبغ المنقول 

. موال یشترط ذكر الوزن في سندات اإلعفاء بكفالة المرافقة للتبع من الورق عند خروجھ من مخازن أو تعاونیات زارعي التبغ الذین یجب علیھ 
من  بطفي حالة ما إذا استعملوا ھذا الحق، أن یضعوا التبغ المرسل في شكل لفائف مكونة من عدد واحد من الربط ماعدا لفة الباقیة، وتألیف الر

  . عدد موحد من األوراق

من ھذا القانون،    288وابتداء من الوقت الذي یحدد فیھ محتوى ربط التبغ من الورق الخاص للنشوق حسب عدد األوراق طبقا لشروط المادة 
ال یكونون مجبرین فیما في المقطع السابق الذكر، و االقتضاءفإن زارعي ھذا النوع من التبغ یكونون ملزمین بلف شحناتھم كما ھو محدد عند 

  . بعد على ذكر وزن شحناتھم

 ویسجل عدد اللفائف والربط الموجودة في كل لفة وعدد األوراق الموجودة في كل ربطة، في سندات اإلعفاء بكفالة التي یجب أن تتم بالنسبة 
  . للوزن أثناء التفریغ

     (5).ومكان الوصول وكذا رقم اإلرسال االنطالقالمرسل ومكان  اسمویجب أن یحمل كل صندوق أو طرد مخصص لنقل التبغ، اإلشارة إلى  

    (6).ملغاة:   273المادة 

 

 

  

                                                           

(1)
 .2001م  لسنة .من ق  31و  1980م  لسنة  .من  ق  89معدلة  بموجب  المادتین  :  267المادة   

(2)
 .2001م  لسنة  .من ق  31 معدلة  بموجب  المادة:  268المادة    

(3)
 . 2001م  لسنة  .من ق  31و   1980م لسنة  .من ق 89معدلة  بموجب  المادتین  :   269المادة    

(4)
 .1980م  لسنة .من ق 89ملغاة  بموجب المادة :   270المادة   

(5) 
 .2001م  لسنة  .من ق  31  و  1980م لسنة  .من ق  90المادتین  معدلة  بموجب  :   272المادة 

(6)
 .1980م  لسنة  .من ق  89ملغاة بموجب المادة  :   273المادة  
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  الفصل الثاني 

  زراعة التبغ

  الفرع األول

  الشروط المرتبطة بزراعـة التبـغ 

  :والفراسةالتـصریح الخاص بالزراعة  -  1

 التي االلتزاماتمن ھذا القانون وذلك بالرغم من    4علیھم أن یمتثلوا ألحكام المادةإن األشخاص الراغبین في زراعة التبغ یجب :   274المادة 
  . تكون على عاتقھم بموجب القوانین والتنظیمات فیما یخص زراعة التبغ ومراقبة جودتھ

أبریل إلى مفتش الضرائب    30المشاتل أو قبل الغرس إذا لم یتم إعداد المشاتل وعلى األكثر یوم  اعددیجب تقدیم تصریح الزارع قبل  -  1
  :  یليغیر المباشرة والرسوم على رقم األعمال، ویذكر فیھ ما 

  (*) صفة الزارع؛) أ 

  تعیین وضعیة كل قطعة من األرض؛ ) ب

  ). قتبغ التدخین أو تبغ النشو(نوع التبغ المزمع زراعتھ ) ج 

إن ھذا التصریح، یجب أن یتمم ضمن نفس األشكال، بخمسة عشر یوما على األقل قبل كل بدایة في جني الغـلة بالنسبة لتبغ التدخین وبشھر  - 2 
  : على األقل قبل كل بدایة في جني الغلة بالنسبة لتبغ النشوق، ویذكر فیھ ما یلي

األغراس   إلى المساحة  المزروعة  فعال وإلى عدد) تبغ التدخین أو تبغ النشوق(ع من التبغ اإلشارة بالنسبة  لكل  قطعة من األرض وكل نو -أ 
  ة بھا؛  الموجود

  . تعیین المناشر والمخازن  -ب 

  : الشروط المطلوبة من الزارع -  2

ورثتھ في حالة (زراعة التبغ من ید إلى ید إثر وفاة أو نقل ملكیة، فإنھ یجب على المصرح األول  انتقالإذا تم خالل الموسم :   275المادة 
والزارع الذي خلفھ، أن یقدما إشعارا بذلك خالل ثالثة أیام التي تلي نقل الملكیة بواسطة رسالة موصى علیھا إلى رئیس مفتشیة ) الوفاة

  . مال المكلف بالدائرة التي توجد بھا المزرعةالضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم األع

  .كمیات الغلة من التبغ التي تم تسلیمھا االقتضاءوتبین في ھذه الرسالة عند  

  . إن التخلي عن زراعة التبغ، یجب أن یتضمن مجموع التبغ المتبقي قائما في الحقل وفي المناشر والمخازن

  . حقوقھ وتكالیفھ والتزاماتھویخلف الزارع الجدید الزارع األول في جمیع  

  . عندما تستعمل المناشر أو المخازن بصفة مشتركة، فإنھ ینبغي على كل زارع أن یقدم عند كل طلب حصتھ من التبغ الذي یملكھ:   276المادة 

  : الشروط المطلوبة في الزراعات -  3

اآلجال القانونیة وبین الزارعین المرخصین قانونا، الذین ینبغي علیھم  انقضاءإن بیع وشراء أغراس التبغ ال یسمح بھما إال عند :  277المادة 
  . األحكام  وأن نقل أغراس التبغ یخضع لنفس ھذه. ن طریق تقدیم وصل من تصریح غاللھمعالصفة   أن یكونوا قادرین على إثبات ھذه

السابقة الذكر و یجب   274تمت فیھ تكملة التصریح المنصوص علیھ في المادة  الذيإن عملیة الزرع یجب أن تتم على األكثر عند التاریخ  
  .یولیو على  األكثر  15ل یوم تإتالف المشا

عند انتھاء الغلة باستثناء األغراس المخصصة إلنتاج البذور  یبتدئوینبغي على الزارعین أن یقتلعوا ویتلفوا السیقان والجذول في أجل شھر 
  . زراعات المنصوص علیھا في المقطع األخیر من ھذه المادةال االقتضاءوعند 

  . وتعتبر الغلة منتھیة بمجرد جني جمیع أوراق التبغ التجاریة من الساق األولى 

أدناه، ولكن    280من المادة  األولفي المقطع  إلیھاوإن إتالف السیقان والجذول مشروط بإذن من إدارة الضرائب في جمیع الحاالت المشار 
  . إلى جمیع التدابیر الخاصة بالنامیات أو البراعم الخاصة بتبغ التدخین أو النشوق االمتثالال یعفي المعنیین باألمر من  اإلرجاءھذا 

ویحظر جني الخلف وأوراق الغلة الثانیة أو القطع الثاني،  ویمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یرخص شخصیا لبعض زارعي تبغ النشوق بأن  
  . ا ضمن بعض الشروط التي یحددھا بجني غلة ثانیة مخصصة فقط لصناعة منتوجات تحتوي على النیكوتینیقومو

  . عندما تتم زراعات في آن واحد لتبغ التدخین وتبغ النشوق، فان نباتات كل نوع، یجب أن تغرس في قطع متمیزة:   278المادة 

أخرى من أي نوع كانت غیر أنھ تستثنى أشجار الفواكھ وأشجار الكروم وكذلك ویجب إعداد الغراسات من دون أن تكون مخلوطة بأشجار  
صفوف نبات الذرة واألغراس األخرى ذات ساق عال والتي یتم إعدادھا عن مسافات لكي تقي زراعة التبغ من الریاح شریطة أن یكون 

  . أمتار على األقل   4الموجودة بین ھذه الصفوف  األرضعرض قطع 

م كلما برزت للوجود قبل أن تصل عتحظر زراعة النامیات والبراعم في أي وقت بالنسبة لتبغ النشوق، وتتلف ھذه النامیات والبرا:   279المادة 
أوراقھا إلى عشر سنتیمترات طوال بما فیھ العنق، وبقایاھا المتروكة في الصفوف، ویمكن ألعوان الضرائب أن یطلبوا اإلتالف الكلي 

                                                           

(*)
  .2015لسنة . م.من ق 40معدلة بموجب المادة :  274المادة  
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  . بمحضرھم

تم قطع براعم تبغ النشوق أو كانت تحمل أوراقا یزید طولھا من خمسة عشر سنتیمترا ،بما فیھ العنق فإن القطعة األرضیة التي توجد بھا وإذا  
  . وتطبق ھذه التدابیر بتمامھا في نفس الحالة على النامیات الخاصة بتبغ النشوق. م تعتبر كغراسة تمت بدون تصریحعھذه البرا

  . أكتوبر   15غراس تبغ النشوق شھرا على األقل قبل أي بدء في جني الغلة وعلى األكثر یوم ویجب قطع رؤوس أ 

على  وفي حالة التأخر في القطع فإن أعوان الضرائب ینذرون المزارعین المخالفین للقیام فى الحال بھذه العملیة وعند الحاجة یقومون بتنفیذه 
  . نفقة المتأخرین

أوراق على األغراس التي ینوون جني غلتھا، یجب علیھم أن یصرحوا بذلك إلى )   6(ذین یحتفظون بأقل من ستوإن زارعي تبغ النشوق ال
أعوان الضرائب خالل خمسة عشرة یوما على األقل قبل أي بدء في جني الغلة وإال فیعتبرون كأنھم جنوا العدد من األوراق من كل غرسة 

  . التي یطبق علیھا األراضيقطع  االقتضاءویبین ھذا التصریح عند . العدد الحقیقي ألوراقھمعندما ال یتمكن أعوان الضرائب من معرفة 

بعدد من  االحتفاظوخالفا ألحكام المقطعین األول والثالث من ھذه المادة، فإن المزارعین الذین یریدون إنتاج البذور یمكنھم لھذا الغرض  
د الخمسة من جزء المئة لمجموع أغراس الزراعة وذلك من دون الحصول على رخصة من األغراس دون قطعھا على أن ال یتجاوز ھذا العد

  . إدارة الضرائب

 األقصىویستطیع الوالي بصرف النظر عن األحكام المنصوص علیھا في المقاطع السابقة، أن یقرر ضبط األغراس عن طریق تحدید العدد  
  . ینفذ ھذا الضبط قبل التواریخ القصوى المنصوص علیھا في المقطع الثالث أعاله لألوراق المتبقیة على كل غرسة بعد قطفھا، ویجب أن

ینبغي على المزارعین أن یكسروا في عین المكان األوراق المتعذر استعمالھا أو أغراس التبغ التي نبتت بصفة غیر طبیعیة والتي :   280المادة 
بعد أن یتم تصریح  اإلتالفدون رخصة من إدارة الضرائب إذا كان یجب أن یتم ھذا  من اإلتالفال ینوون جني غلتھا، وال یمكن أن یتم ھذا 

من ھذا القانون أو بعد أن یتم إحصاء الغرس من قبل أعوان الضرائب أو بعد أن یتم تقدیر الغلة من قبل    274الزراعة طبقا ألحكام المادة
  . أدناه   286األعوان كما ھو منصوص علیھ في المادة 

  . رك في الصفوف البقایا الناتجة من ھذا اإلتالف ویمكن ألعوان الضرائب أن یطلبوا اإلتالف الكامل لھذه البقایا بمحضرھموتت 

یجب تحدیدھا بكل وضوح،  وال یمكن اعتبار قطع األرض كقطعة واحدة إذا كانت مفصولة عن بعضھا البعض  األرضإن قطع :   281المادة 
الجدران الساندة مثل الطرق أو الممرات العمومیة أو السیاجات والجداول أو بواسطة أي مساحة أرضیة مزروعة  بواسطة حواجز متتالیة غیر

  . أو غیر مزروعة ولو كانت تعود لنفس المالك أو تكون مؤجرة من نفس المستأجر

ادھا تبعا للمنحنیات المستوى إذا كان من تكون البذور المزروعة على خط مستقیم وبدون نقصان، غیر أنھا في األراضي الوعرة یمكن إعد 
متوازیة وعلى أبعاد متساویة ولكن من دون أن تنكسر أو تنقطع أو تندثر داخل  اإلمكانالواجب سقیھا، وفي جمیع الحاالت تكون الصفوف بقدر 

وتراع نفس ... فین أو ثالثة صفوف الخ قطعة األرض، غیر أنھ یمكن تھیئة مسافات أبعاد أكبر ولكن متساویة فیما بینھا بصفة منتظمة على ص
  .المسافة الخاصة بالصفوف بین نباتات التبغ

إن المساحات المغروسة ال یمكن أن تقل بالنسبة لكل قطعة أرض عن آر واحد ولكل زراعة عن خمسة آرات فیما یخص زراعة  :  282المادة 
  . تبغ التدخین وعن ثالثة آرات فیما یخص تبغ النشوق

  .الغراس ال یمكن أن یقل عن مائتین بالنسبة لكل قطعة وال عن ألف بالنسبة لكل زراعة ماعدا الترخیص الخاص من إدارة الضرائبوإن عدد  

  الفــرع الثانـي 

  الغلــة

  :التصریح -  1

  . یجب على كل زارع أن یصرح بكامل غلتـھ:   283المادة 

بعد تقدیر بالنسبة لتبغ التدخین، ویقدم بالنسبة لتبغ النشوق في تواریخ تحدد لكل والیة دیسمبر على أ 31یجب أن یقدم التصریح بالغلة في ) أ 
  . بموجب مقرر سنوي صادر من الوالي بناء على اقتراح مدیر الضرائب للوالیة المختص

اء ھذا األجل المحدد، التصریح بغلتھ إلى انقض االنتظارغیر أنھ إذا لم یكن التبغ في حوزة مزارع قبل ھذه التواریخ، فإنھ یجب علیھ من دون  
  . خالل الخمسة عشر یوما من نفاذھا فیما یخص تبغ النشوق وخالل الثالثین یوما فیما یخص تبغ التدخین

   .من ھذا القانون   274إن التصریح بالغلة یقدم في نفس المكان وضمن نفس الكیفیات التي تقدم بھا التصریحات المنصوص علیھا في المادة) ب 

  . ویعبر عن كامل الغلة بالوزن الصافي لألوراق، وعالوة على ذلك یعبر عنھا، بالنسبة لتبغ النشوق، بعدد الربط 

وتكون التصریحات الخاصة بغلـة تبغ التدخین وتبغ النشوق موضوع تسجیلین متمیزین حتى ولو كان زارع التبغ یقدم بزراعة النوعین فى  
  . وقت واحد

  :تالغال استیداع -  2

  . المناشر والمخازن إلىینبغي على الزارعین أن ینقلوا مجموع غلتھم مباشرة من المزرعة :   284المادة 

عندما ینوي المعنیون باألمر استعمال مناشر أو مخازن أخرى غیر المعینة في األول، فیقدمون تصریحا بذلك إلى رئیس مفتشیة :   285المادة 
  .على رقم األعمال المختص خالل خمسة أیام على األقل قبل ھذا التغییر للتخصیصالضرائب غیر المباشرة والرسوم 

لة ویوضح في ھذا التصریح فیما إذا كانت المناشر والمخازن الجدیدة تحل محل المناشر والمخازن المصرح بھا في األول أو تكملھا،  ففي الحا
  . مثل الجدیدة إال إذا لم یقم أعوان الضرائب بمعاینة تـفاد التمویناتفان المناشر والمخازن األولى تبقى خاضعة للزیارات  األولى
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  :تقدیر الغالت -  3

یمكن تقدیر الغالل قبل أو بعد التصریح بھا ویمكن للمصلحة أن تدقق صحة التصریحات الخاصة بالغلة عن طریق المعاینات :   286المادة 
  . التي یرى أعوان الضرائب ضرورة القیام بھا سواء في المزارع أو في المناشر والمخازن

الكشف إما على عدد األوراق التي تحملھا األغراس بعد قطعھا ووزنھا وبصفة خاصة فیما یتعلق بتبغ النشوق فإنھ یمكنھم التقدیر عن طریق  
  . المتوسط عندما تكون جافة، وإما على الغلة المتوسطة لغرسة واحدة عندما تكون الغراس قد قطعت عند جمعھا ومجففة على ھذه الحالة

من ھذا القانون، فإن    279المقطع األخیر من المادة وعندما یحدد ضبط الغراس بموجب مقرر من الوالي ضمن الشروط المنصوص علیھا في 
  . تقدیر الكمیات التي تم جمعھا من قبل الزارعین یتم تبعا لعدد األوراق المنصوص علیھ بموجب المقرر المذكور

التي ما زالت  من الغراس عن%    5إلى 1ویتم إحصاء األوراق التي تحملھا الغراس عن طریق العد تبعا لدرجة ضبط معدل القطع من  
وأن الغراس التي تم عدھا تؤخذ صدفة من مختلف أجزاء قطع األرض وتوزع تقریبا بقدر اإلمكان بین تلك أجزاء القطع بنسبة عدد . موجودة

  . الغراس التي مازالت متبقیة في كل واحدة منھا

 اإلعتاق أو آثار ن الضرائب یضمنون في إحصائھم العقد أوعلم بأن أوراقا قد تم جمعھا بعد من الغراس التي مازالت قائمة، فإن أعوا وإذا 
  . األوراق التي یالحظونھا في السیقان

اق ویحدد الوزن المتوسط لألوراق التابعة لمزرعة في المناشر والمخازن عن طریق وزن عدد كبیر بقدر اإلمكان لألكالین وربط التبغ أو األور 
 أوالمنفردة تختار، بالصدفة من مختلف أجزاء المنشر أو المخزن ثم عن طریق عد أوراق ھذه االكالیل أو الربط، والكل بعد رفع أوراق القطع 

  . البراعم التي تم جمعھا عن طریق الغش

أوراق المزارع الخاصة بتبغ النشوق ضمن الشروط المبینة في المقطع الثالث من ھذه المادة ألن  إحصاءوعندما لم یتمكن أعوان الضرائب من  
علیھم جمع الغلة ورقة بورقة، على عدد تدخلھم جاء متأخرا جدا، فانھ یمكنھم االستناد، من أجل تقدیر وزن الغلة عند الزارعین الذین یجب 

   279لم یقدم المعنیون باألمر لھم التصریح المنصوص علیھ في المقطع الخامس من المادة إذا إالمتوسط لست أوراق عن كل غرسة تم قطعھا 
  .من ھذا القانون

تحدید الوزن المتوسط للغلة عن كل غرسة المنصوص  فإن األوراقوفي المناطق التي یتم فیھا التجفیف بالنسبة لألغراس كلھا غیر المنزوعة 
علیھ في المقطع الثاني من ھذه المادة یستند على عدد الغراس المرفوعة صدفة من مختلف أجزاء المناشر والمخازن والذي یجب أن یصل بقدر 

  . بالنسبة لعدد الغراس التي تم قطعھا% 5  اإلمكان إلى

غیر أن العملیات التي ھي موضوع المقطعین السادس والثامن . العملیات المنصوص علیھا في ھذه المادةوال یمكن للزارعین أن یعترضوا عن  
. یمكن تأجیلھا بناء على طلب المعنیین باألمر إذا اعترف أعوان الضرائب بأن ھذه العملیات یمكن التعویض عنھا بسبب التفتت الكثیر للتبغ

أن یتصرفوا في منتجاتھم قبل رجوع أعوان الضرائب الذین یقومون عند أول زیارة لھم بالمعاینات وفي ھذه الحالة فإنھ ال یمكن للزارعین 
  . الضروریة وذلك من أجل اتقاء كل اختالس

وإن تقدیرات غلة تبغ النشوق التي قام بھا أعوان الضرائب تبعا ألحكام ھذه المادة والتي تعترض بھا إدارة الضرائب على تصریحات  
  .  %3تخفض الى  الزارعین،

  :تسویق الغالت -  4

  . التبغ بمجرد تجفیفھ وعلى األكثر عند التاریخ الذي یتم فیھ التصریح بالغلة بأكملھا، یجب أن یكون مربوطا إن:   287المادة 

ط ألن ھذه األنواع تقدم في ویمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یعفى بعض األنواع من التبغ الناتجة من حبوب أجنبیة من تحریمھا على شكل رب 
  . بلد منشأھا على شكل آخر

وال ینبغي أن یحتوي التبغ الذي تم جمعھ في أي وقت كان على أجزاء من السیقان والسنمات المزھرة وأوراق القطع وأوراق البراعم أو  
  . النامیات والمواد الغریبة غیر قیود ربط التبغ

الممنوعة بموجب المقطع السابق قابلة للحجز بالنسبة للكل اال إذا لم یسحب الزارعون أو لم یتلفوا في عین المكان المواد  األخالطوإن  
  . المحظورة بمحضر مستخدمي المصلحة

لنشوق إذا تم بصفة أوراق البراعم النامیات الخاصة بتبغ ا باستثناء غوتحظر كذلك حیازة ھذه المواد ولو كانت غیر مخلوطة مع أوراق التب 
  . من ھذا القانون   277الترخیص بالزراعة ضمن الشروط المنصوص علیھا في المقطع األخیر من المادة استثنائیة

وكذلك األمر بالنسبة للتبغ المحتفظ بھ في المخازن بعد التصریح بالغلة %   27وال یمكن أن یحتوي التبغ المسلم للبیع على رطوبة تفوق
  . حدد معدل الرطوبة عن طریق التجفیف لمدة ساعتین في مجففة بواسطة الماء من نوع غي لوساكوی. الخاصة بھ

تضم جمیع رؤوس أوراق التبغ في الربط وتصفف من أطرافھا بكیفیة تؤدي إلى جمعھا برباط خارجي واحد، ویحظر مسكھا  : 288المادة  
  . ورقة   50تضمن الربط المعدة على ھذه الطریقة أكثر منوال یمكن أن . بواسطة رباط ثاني یوضع جنب أعالي األوراق

ویجوز أن تحدد مقررات تصدر عن الوالة بناء على إقتراحات مدیري الضرائب للوالیة المختصین وعن كل ناحیة، العدد الموحد من األوراق  
  . دة أو النقصانالتي یمكن أن تحتوي علیھا كل ربطة،  ویمكن أن یمنح بموجب نفس المقررات سماح بالزیا

إن التبغ الموجود في مخازن الشركة التعاونیة لزارعي التبغ، یجب أن یلف، ماعدا إن منحت رخصة من إدارة الضرائب، في :   289المادة 
زن الصافي، وتكتب على كل لفة وبكیفیة بارزة بیان سنة الغلة والرقم الترتیبي وبیان الوزن الكلي ووزن الوعاء والو. أجل أقصاه أول أبریل

ي ویمنع إفساد ترتیب حالة التبغ الذي تتكون منھ ھذه اللفائف،  وال یمكن للزارعین أن یغیروا التغلیف بدون إشعار إدارة الضرائب، وینبغ
ة للتبغ الغیر علیھم أن یربطوا اللفائف بكیفیة تبرز العالمات وتسھل اإلحصاء،  ویجب أن یصرحوا خالل ھذه العملیات بالبقایا من الكتل بالنسب
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  . المغلف ومن اللفائف بالنسبة للتبغ المغلف مع التمییز بین الغلة ونوع التبغ

بتبغ النشق والمضغ، إلى الشركات التعاونیة  یجب على الزراع أن یبیعوا لزوما منتجاتھم سواء كان األمر یتعلق بتبغ التدخین، أو:   290المادة 
  . انعي التبغالزراع المؤسسة قانونا والمعتمدة ولص

  (1) .ال یطبق ھذا اإللزام في حالة التصدیر 

  الفرع الثالث 

  رقابة المصلحة

  (2).ملغاة:   291المادة  

یسمح ألعوان الضرائب أن یطلبوا مساعدة األعوان البلدیین لیقودوھم أو یصطحبوھم إلى المزارع وكذلك إلى المناشر والمخازن :   292المادة 
  . ستغالالتھمالالتي خصصھا الزارعون 

  (3).ملغاة:   293المادة 

  الفرع الرابع

  الشركات التعاونیة للمزارعین 

الشركات حساب خاص  إن الشركات التعاونیة للمزارعین محاسبة تجاه إدارة الضرائب عن التبغ الذي ھو في حوزتھا،  ولھذه الغایة یمسك لدى ھذه :   294المادة 
  . بالنسبة لتبغ التدخین وتبغ النشوقبالخروج وا لدخول ومتمیزة 

  : وتسجل في ھذا الحساب 

  المتبقیة من القفل السابق للحساب والمكونة للترحیل، میات المعترف بھا بموجب الجرد األول أوك -  1

  الكمیات المستلمة،  -2

  . الفوائض المثبتة خالل إعداد الجرود -  3

  : ویطرح منھ ما یلي 

  الكمیات المرسلة،  -  1

  من ھذا القانون،  31الكمیات المقبولة للتخفیض تطبیقا لألحكام المنصوص علیھا فى المادة  -  2

  . النواقص المثبتة خالل إعداد الجرود -  3

  . منھ   31ویقفل ھذا الحساب نھائیا ویوازن ویسوى في كل سنة من أول یولیو إلى غایة  

واحد على  ملیمترثقوب مربعة ضلعھا  ذيقدمة لإلتالف، یجب إجالء الغبار عنھا عن طریق الغربلة بواسطة غربال وفیما یخص الكمیات الم 
  .  % 17األقل ویرجع وزنھا إلى درجة الرطوبة العادیة 

  : یمنح للشركات التعاونیة للزارعین فیما یخص فضالت المخازن للتبغ ما یلي :  295المادة 

  . سنویا ویحسب ھذا التخفیض نسبیا بمدة إقامة التبغ في المخازن%   5ى شكل أوراق بالنسبة للتبغ عل) أ 

  %.   5تخفیض تكمیلي وجزافي قدره : بالنسبة للتبغ على شكل أوراق الناتج من الغلة األخیرة ) ب 

یضات المنصوص علیھا في المادة التخف استنزالإن النواقص الخاضعة للضریبة ھي النواقص التي تظھر في الحساب بعد :   296المادة 
  . السابقة

من الكمیات التي بقیت في المخزن منذ الجرد السابق، فإن الزائد وحده یكون قابال %  5وعندما تتجاوز الفوائض المثبتة في نفس الحساب  
  (4) .الدخول إلىللحجز بعد إضافة المجموع 

  . منھ أو عند قفل الحساب   31إن النواقص ال تسوى إال عند قفل حسابات آخر السنة أو الموسم أي من أول یولیو إلى غایة :   297المادة 

  الفصل الثالث 

  صنــاعة التبغ

  الفرع األول

  الصانعین اعتماد

 . یعتمد صانعو التبغ من طرف وزیر المالیة .تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة :  298المادة  

إال األشخاص المعنویون الذین لھم شركات ذات أسھم یساوي رأسمالھا المحرر بالكامل عند تاریخ " صانعي التبغ" ال یمكن أن یعتمد بصفة 
 .دج أو یفوقھ في حساب لدى الخزینة العمومیة مفتوح باسم الشركة 500.000.000مبلغ  إنشاء الشركة

                                                           

(1)
 .2001م  لسنة .من ق  31معدلة  بموجب المادة :   290المادة   

 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة.( 2002م  لسنة  .من ق 200ملغاة  بموجب  المادة :   291المادة   (2)
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة.(  .2002م  لسنة  .من ق 200ملغاة  بموجب  المادة  :   293المادة  (3)
(4)

 .1980من ق م  لسنة   91معدلة  بموجب   المادة  :  296المادة  
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 .خضع اعتماد صانع التبغ الكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب مرسوم تنفیذيی

 .استیفاؤھا یحدد دفتر الشروط على الخصوص شروط الشراكة التي یجب على الصانعین

المواد غیر أن صانعي ، على األقل % 51في حدود  في إطار الشراكة،  یجب أن یكون الرأسمال المملوك من طرف الجزائریین المقیمین
 (1) .مختص أجنبي شریك مع الشراكة بشروط االلتزام علیھم یجب التبغیة الموجھة للنشق أو المضغ ،

  .كیفیات تطبیق ھذه المادة ، عند الحاجة یوضح مرسوم تنفیذي،

  

 للمبالغ القانوني غیر االستعمالأو  المبرر غیر السحب فإنّ  بھ، المعمول التشریع علیھا ینص التي العقوبات عن فضال : مكرر 298 المادة
 سحب عنھ ویترتب االجتماعیة الحقوق استعمال في یعتبر تعسفا أعاله، المذكورة 298 المادة في علیھ المنصوص الخزینة حساب في المودعة
 (2).االعتماد

  الفرع الثاني 

  الصانعین التزامات

  (3): یجب أن یتخذ صناع التبغ المعتمدون قانونا صیغة المودع وجوبا ویخضعون لاللتزامات اآلتیة :  299المادة  

  : المحاسبة حسب المواد  -1

  :ینبغي أن تمسك في المصانع إجباریا ثالثة حسابات 

  حساب التبغ في شكل أوراق ومواد أولیة، ) أ 

  حساب الصنـع، ) ب 

  حساب المواد المصنوعة، ) ج 

  :ومواد أولیة ما یأتي أوراقیقید في الحساب الخاص بالتبغ في شكل  )أ 

  الكمیات المسجلة في الجرد األول أو المتبقیة من عملیة الغلق السابق لھذا الحساب التي تشكل االسترجاع،  -1

  الكمیات المتحصل علیھا،  -2  

  . الفوائض المالحظة خالل عملیة الجرد -3

  :ویطرح منھ ما یأتي 

  الكمیات المسلمة للصنع، )   1

  الكمیات المقبولة للمخالصة، )   2

  . النواقص المالحظة خالل عملیات الجرد)   3

  :یأتي   ویطرح منھ  ما

  :یأتي یقیـد في حساب الصنع ما) ب

  ،االسترجاعاألول أو تلك المتبقیـة بعد عملیة الغلق السابق  لھذا الحساب والتي تشكل  الكمیات المسجلة خالل عملیة الجرد) 1

 الكمیات المسلمة للصنع من مستودع المصنع،)  2

  الكمیات المتأتیة من الخارج،) 3

  .الفوائض المالحظة خالل عملیة الجرد )4

  .الكمیات المعادة للصنع) 5

  :و یطرح منھ ما یأتي

التي   المصنوعة و الموضوعة في   العلب أو  األظرفة أو األكیاس أو  الرزم ، سواء التي توجھ لوضعھا في السوق  الداخلیة أوالكمیات ) 1
  .توجھ  للمصانع األخرى

  .الكمیات المخصصة للمخالصة أي بعد عملیة اإلتالف الواجب إجراؤھا بحضور أعوان الضرائب) 2

  .المواد بعد إرجاعھا إلى الرطوبة العادیة لورق التبغ في حالتھ الجافةتطبق مخصصات المخالصة ھذه حسب وزن 

  .النواقص المالحظة خالل عملیة الجرد)  3

  :یقید في حساب المواد المصنعة  بالوزن الصافي للتبغ ما یأتي) ج

                                                           

(1)
 .2018 م  لسنة.من  ق  38و  2009ت لسنة .م.من ق 19و 2004م  لسنة  . من ق  25و   2001م  لسنة .من  ق  33بموجب  المواد   معدلة:  298المادة   

(2)
  2018 م  لسنة.من  ق  39  ةبموجب  الماد حدثة م:  مكرر 298المادة  

(3)
 .2001م  لسنة  . من ق  33معدلة  بموجب  المادة :  299المادة  
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  ،االسترجاعالكمیات المسجلة في الجرد األول أو المتبقیة من الغلق السابق للحساب والتي تشكل ) 1

األظرفة أو  األكیاس أو  الرزم، سواء تلك الموجھة لوضعھا في السوق الداخلیة، أو التي  أو الكمیات المصنوعة و الموضوعة في العلب) 2
  .التي توجھ إلى  مصانع أخرى یصرح  بتصدیرھا،  أو

  الكمیات المتأتیة من الخارج،) 3

  .الفوائض المالحظة أثناء عملیات الجرد) 4

  :یأتي ماو یطرح منھ 

  الكمیات المبیعة و الخارجة من المصانع بعد  دفع الضرائب،) 1

  أو إلى مصانع أخرى، الكمیات المرسلة للتصدیر) 2

من قانون الضرائب غیر المباشرة أو المعاد إدراجھا في  31الكمیات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة ) 3
  .استعمالھاالصنع إلعادة  حساب المواد التي ھي في طور

  .النواقص المالحظة خالل عملیات  الجرد) 4

  .یولیو منھ 31تقفل الحسابات المذكورة أعاله و توازن و تسوي كل سنة من أول إلى 

   :الخضــوع لقواعد الرقابـة) 2

على األقل لھم رتبة مراقب تابعین للمفتشیة  اثنینصنع التبغ، أن تنصب داخل كل مصنع عونین  لممارسةیرخص  لإلدارة الجبائیة ، ) أ
  .المختصة إقلیمیا، یكلفان بمراقبة حركة المواد و الحسابات المذكورة أعاله

یتعین على صناع التبغ أن یضعوا تحت تصرف اإلدارة الجبائیة داخل كل مصنع من مصانعھم، مكتبا یقفل بمفتاح ولوازم ضروریة  )ب
  . لممارسة نشاط كل عون

  

الشروط، یخضع صانعو التبغ المعتمدون قانونا إلى النظام العام للمستودع كما  الخاصة الواردة في دفتر االلتزاماتزیادة على  :  300ادةالم 
  (1) .ھو محدد فى ھذا القانون

  الفصل الرابع

  محالت بیع التبغ

  األول الفرع 

  الباعة اعتماد 

  (2). ملغاة: 301لمادة ا 

  )2( . ملغاة: 302المادة  

  الفرع  الثاني

  الباعة التزامات

   

  )2(. ملغاة: 303المادة 

  (3) .ملغاة: 304المادة  

   )3( .ملغاة: 305المادة  

   )3(.ملغاة: 306المادة 

  )3(.ملغاة: 307المادة  

  )3(.ملغاة:308المادة  

   )3(.ملغاة:309المادة 

   )3(.ملغاة:310المادة  

  )3(.ملغاة: 311المادة  

   )3(.ملغاة: 312المادة  

  

                                                           

(1)
 .2001م لسنة .من ق 33معدلة بموجب المادة : 300المادة  
(2) 

 .2009ت  لسنة ..من ق م  20ملغاة  بموجب المادة  :   303إلى  301المواد من 
(3)

 .1980من ق م  لسنة   89ملغاة  بموجب المادة  :  312إلى   304المواد من  
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  (*) .ملغاة:  313المادة 

   .ملغاة:314المادة  

   .ملغاة: 315المادة  

  . ملغاة:  316المادة 

   .ملغاة: 317المادة 

   .ملغاة: 318المادة 

   .ملغاة: 319المادة  

   .ملغاة: 320المادة  

   .ملغاة:321المادة 

  الباب الخامس

   الكبریت الكیماوي  

  

  .ملغاة : 322المادة 

  .ملغاة :  323المادة

  .ملغاة :  324المادة

  .ملغاة :  325المادة

  .ملغاة :  326المادة

  .ملغاة:   327المادة

  .ملغاة:   328المادة

  .ملغاة :  329المادة

  .ملغاة :  330المادة

  .ملغاة :  331المادة

  .ملغاة :  332المادة

  .ملغاة:   333المادة

  .ملغاة :  334المادة

  .ملغاة:   335المادة

  .ملغاة:   336المادة

  .ملغاة:   337المادة

  .ملغاة:   338المادة

  . ملغاة :  339المادة

  الباب السادس

  رسوم الضمان والتعییر على مصنوعات الذھب 

  والفضــة و البالتین 

  الفصل األول 

  ومجال التطبیق التعریفة و الوعاء  

  الفرع األول

  الضــمان

  : بالھكتوغرام كما یأتي   تخضع مصنوعات الذھب والفضة والبالتین لرسم ضمان یتم تحدیده : 340المادة  

   ؛بالنسبة للمصنوعات من الذھب  ،دج  8.000 -

  ؛بالنسبة للمصنوعات من البالتین  ،دج20.000  - 

                                                           

(*)
 .1980من ق م  لسنة   89ملغاة  بموجب المادة  :  339إلى   313لمواد من ا 
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  (1).بالنسبة للمصنوعات من الفضة  ،دج  150 -

  (2).ملغـاة :مكرر 340المادة 

إن المصنوعات المودعة كضمان لدى مؤسسات التسلیف المعتمدة، تخضع لرسوم الضمان عندما تكون ھذه المصنوعات لم :  341المادة  
  .تتحملھا قبل اإلیداع

  الفرع الثاني 

  الـتعییر

  : یكون التعییر موضوع تحصیل رسم ثابت یحدد كما یأتي : 342المادة  

  : ٭ التعییر بنجمة العیار  

  عن كل دیكاغرام أو جزء من الدیكاغرام،دج، 12: البالتـین   -

  دج،  عن كل دیكاغرام أو جزء من الدیكاغرام،  6: الذھب  -

  .عن كلھكتوغرام . دج 4: غرام   400إلى غایة،  : الفضـة   -

  . كغ أو جزء من الكیلوغرام  2دج، عن   16غرام   400فما زاد عن   -

  : بالبوتقة٭ التعییر 

  عملیة،دج، عن كل  150:  البالتین  -

  دج،  عن كل عملیة،100: الذھب  -

  : ٭ التعییــر عن طریق  التبلیل

  .دج ، عن كل عملیة 20: الفضة 

غرام من البالتین أو  120وبالنسبة للمصنوعات المقدمة في شكل حصص من نفس الصھر، فإنھ یمكن إجراء تعییر عن طریق البوثقة لكل  
  (3).كغ من الفضة 2كغ أو جزء من  2الذھب وتعییر عن طریق البوثقة أو عن طریق التبلیل لكل 

  .  أعاله 342تحدد بموجب مرسوم الشروط التي یتم ضمنھا تعییر المصنوعات المشار إلیھا في المادة : 343المادة  

أدناه، فیمكن   346عندما یكون العیار المصنوع من الذھب أو الفضة أو البالتین یقل عن أدنى عیار منصوص علیھ في المادة :   344المادة 
  . القیام بتعییر ثاني ولكن بناء على طلب المالك فقط

  . د تكسیره بمحضرهوإذا أكد التعییر الثاني نتائج التعییر األول، فإن المالك یدفع ضعف التعییر ویرد لھ المصنوع بع 

 . وإذا كان التعییر األول غیر مؤكد بالتعییر الثاني، فإن المالك ال یدفع إال عن تعییر واحد 

  الفصل الثاني 

  العیارات والدمغات

  الفرع األول 

  عیارات المصنوعات من الذھب والفضة والبالتین 

   346صنوعة في الجزائر مطابقة للعیارات المنصوص علیھا في المادةیجب أن تكون مصنوعات الذھب والفضة والبالتین الم:   345المادة 
  . أدناه

  ). میلیام(وإن ھذه العیارات أو الكمیات الخالصة المجودة في كل قطعة یعبر عنھا بجزء من األلف  

وعیاران بالنسبة لمصنوعات . میلیام   750میلیام و  840میلیام و   920: توجد ثالثة عیارات قانونیة على مصنوعات الذھب :   346المادة  
  . میلیام  950:وعیار واحد بالنسبة للبالتین . میلیام  800میلیام و   950: الفضة 

  . ویعتبر األریدیوم المضاف إلى البالتین مثل البالتین

  . ینمیلیام عن البالت  10میلیام عن الفضة و  5میلیام عن الذھب و   3إن السماح بالنسبة للعیارات ھو 

   

  الفرع الثاني

  شكلھا ووضعھا -الدمغات 

إن ضمان عیار مصنوعات الذھب والفضة والبالتین مؤمن بدمغات توضع على كل قطعة بعد إجراء تعییر طبقا للقواعد المبینة  :  347المادة 
  . أدناه

                                                           

م .من ق 57، 1994  من ق م لسنة 87و   86، 1990ت لسنة . م.من ق  32، 1990م لسنة  .من ق 80، 1984م  لسنة .من ق 85،  1980م  لسنة  .من ق 59، 1978 م لسنة .من ق 56معدلة  بموجب المواد :  340المادة   (1)
 .2015. ت.م.من ق 32و   2008ت لسنة .م.من ق   21و  2007من ق م لسنة  37و  2003 م لسنة من ق 50، 1997 لسنة

 .2007م  لسنة .من ق 38و ملغاة بموجب المادة  2004م لسنة .من ق 24محدثة بموجب المادة : مكرر 340المادة   (2)
(3)

 .2003م  لسنة .من ق  51و   1981م  لسنة  .ق من  63المادتین   معدلة بموجب:  342المادة   
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  . دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان: إن المصنوعات معلمة بدمغتین :   348المادة 

  : ویجب أن تكون ھذه الدمغات مطابقة للنماذج المحددة أدناه 

  . ویمكن أن ینقش من قبل أي فنان یرضى باختیاره. إن دمغة الصانع لھا شكل معین یحتوي على الحرف األول من اسمھ والرمز الذي یختاره 

مارس سنة    21الموافق   1397ي الحجة عامذ   22المؤرخ في  68-   68الشكل المحدد بموجب األمر رقم إن شكل دمغات الضمان ھو
1968   .  

على خلف الشيء المصنوع وبضربة ) عالمة ثانیة(بنقوش متنوعة تطبع عالمة تدعى  مغطاة) سنادن الدمغ(إن وجھة السنادن :   349المادة 
  . معاكسة

ائب التي تبعث بھا إلى مختلف مكاتب الضمان تصنع جمیع الدمغات الخاصة بالضمان وكذا السنادن من طرف إدارة الضر:   350المادة 
  . وتحتفظ بالقوالب

   (1) .ة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل اإلدارة الجبائیةلدمغتختم ا:   351المادة 

  . توضع دمغة الضمان بعد تعییر المصنوعات التي تضمن عیارھا، وتثبت كذلك دفع رسم الضمان:   352لمادةا 

  . عندما توجب الضرورة ذلك، فإنھ یمكن للسلطة العمومیة أن تضع الدمغة المسماة دمغة اإلحصاء:   353المادة 

منسوخة،  أوملحمة  أوتكون علیھا عالمات الدمغة مطعمة  أوعرضھا للبیع  أوتحظر حیازة مصنوعات معلمة بدمغات مزورة : 354المادة   
  .وفي جمیع الحاالت تحجز ھذه المصنوعات

  

  الفصل الثالث 

  الخاضعین للضریبة التزامات

  الفرع األول

  الصنـاع 

ینبغي على صناع مصنوعات الذھب والفضة والبالتین، أن یقدموا إلى مكتب الضمان الذي یتبعونھ، التصریح بالمھنة  :  355المادة  
  . من ھذا القانون وأن یطبعوا دمغاتھم الخاصة مع أسمائھم على لوحة من النحاس لھذا الغرض   4المنصوص علیھا في المادة 

  . اختصاصھلدائرة  اثنینویراعي رئیس مفتشیة الضمان على أن ال یكون الرمز الواحد مستعمال من قبل صانعین  

  الفرع الثاني 

  التجار واألشخاص المماثلون 

لذین یقسمون ویصفون الذھب أو الفضة أو البالتین من أجل التجارة وكذلك أعوان التنفیذ وھیئات التسلیف إن كل األشخاص ا :  356لمادةا 
المعتمدة الذین یقومون، ولو بصفة عرضیة ببیوع أو مزایدات في مواد الذھب والفضة والبالتین المصنوعة أو غیر المصنوعة، والوسطاء 

صفة عامة جمیع األشخاص الذین یحزون مواد من ھذا النوع لممارسة مھنتھم، یعتبرون والعمال في الغرف والمرصعین والصقالین وب
من ھذا القانون وینبغي علیھم أن یقدموا تصریحا بالمھنة إلى مكتب الضمان الذي یتبعونھ، ویمسك    4كخاضعین للضریبة حسب مفھوم المادة 

  . دفتر للتصریحات المذكورة وتسلم نسخ منھا عند الحاجة

 یر أنھ في البلدیات التي ال یوجد بھا مكتب الضمان فإن التصریح المشار إلیھ في المقطع السابق یمكن أن یقدم إلى مفتشیة الضرائب غیرغ 
  . المباشرة والرسوم على رقم األعمال القریبة جدا من مؤسسة المصرح

  الفرع الثالث 

  المشتركة االلتزامات 

  المماثلینبین الصناع والتجار واألشخاص  

العیارات  وإعطائھاینبغي على الصناع والتجار أن یقدموا إلى مكتب الضمان الذي یتبعونھ مصنوعاتھم، من أجل تعییرھا :   357المادة 
  . المناسبة وتعلیمھا

  . للضریبةوال یمكن ألحد أن یقوم بإتمام اإلجراءات المنصوص علیھا في المقطع السابق لصالح الغیر، إذا لم یوكلھ الخاضع  

ومن أجل قبول ھذه المصنوعات للتعییر، فینبغي أن تحمل طابع دمغة الصانع وأن تكون متقدمة في الصنع من دون أن یصیبھا أي إتالف أثناء  
  . إتمام صنعھا

أن تحمل السكة غرام والتي ال یمكن    0,5غیر أنھ، یعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذھب والفضة والبالتین التي یقل وزنھا عن  
  (2). المذكورة

إن المصنوعات التي تخلو من العالمات والتي یشتریھا الصناع والتجار ولو الستعمالھم الشخصي، یجب أن تقدم إلى المراقبة :   358المادة 

                                                           

(1)
 .2016لسنة  . م.من ق 19و 2003لسنة . م.من ق 52و  1991م لسنة .من ق 72معدلة بموجب المواد : 351المادة  

 .1992م لسنة .من ق 101معدلة بموجب المادة : 357المادة  (2)
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  .ساعة أو تكسر   24خالل 

  . لم لدى صانع أو بائعویجب أن یحجز كل شيء مصنوع من الذھب أو الفضة أو البالتین موجود تم شراؤه ولم یع 

وتشكل المصنوعات من الذھب أو الفضة أو البالتین ذات الصنع المحلي المحجوزة لعدم وجود العالمة محجوزات عینیة فعلیة، ومتبوعة برفع  
  . الید

المصنوعات المحجوزة یقدمھ  استردادیتم الفصل في رفع الید بموجب مقرر من المدیر الوالئي للضرائب المختص إقلیمیا، بعد إیداع طلب  
  .مرتكب المخالفة ویرفقھ بالوصوالت المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعھا

  . وترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغھا 

الحقوق والغرامات غیر أن المصنوعات التي ثبت بعد إجراء التجارب علیھا أنھا دون العیار األدنى القانوني ترد بعد كسرھا ودون تعویض  
من تاریخ  ابتداءأشھر ) 3(إال أن لمرتكب المخالفة الحق في أن یقدم للعالمة تعویضا من الحقوق وضمن أجل ال یتجاوز ثالثة . المدفوعة
    (1).، المصنوعات الجدیدة ذات الصنع المحلي بالمعیار األدنى في حدود الوزن المكسراالسترداد

اع وتجار الذھب والفضة والبالتین المصنعة وغیر المصنعة، مسك دفتر موقع ومؤشر علیھ من قبل اإلدارة یجب على الصن:   359المادة 
یبیعونھا مع ذكر  أوالجبائیة، یقیدون فیھ نوع األشیاء المصنوعة من الذھب أو الفضة أو البالتین وعددھا ووزنھا وعیارھا التي یشترونھا 

ھا من عندھم، ویجب على الخاضعین للضریبة أن یشتروا من عند أشخاص معروفین لدیھم أو األسماء وعناوین األشخاص الذین أشترو
   .ضامنین معروفین لدیھم

  : على تطبق ھذه التدابیر  

أعوان التنفیذ وھیئات التسلیف المعتمدة الذین یقومون ولو بصفة عرضیة ببیوع أو مزایدات في مواد الذھب والفضة والبالتین المصنوعة  - 1
  أو غیر المصنوعة؛  

  ة مھنتھم؛ الوسطاء والعمال في الغرف والمرصعین والصقالین وبصفة عامة جمیع األشخاص الذین یحوزون مواد من ھذا النوع لممارس - 2

مصنع خام نصف الالوالبالتین الذھب والفضة  استیرادالذین یتمثل نشاطھم أما في ن قانونا من طرف إدارة الضرائب، األشخاص المعتمدی - 3
  .دفتر الشروطاكتتاب بعد  االعتمادم یسلویتم ت . وإعادة تصنیع المعادن الثمینة استرجاعأو في  ،المصنع وأ

المصنع، إال لألشخاص المعنویین ذوي رأسمال  فیما یخص أنشطة استیراد الذھب والفضة والبالتین الخام نصف المصنع أوال یسلم االعتماد، 
 .وھرات الفاخرةلمجصنعة على المصنوعات الموبالنسبة لھؤالء األشخاص، تقتصر عملیة استیراد ا. ملیون دینار 200اجتماعي ال یقل عن 

)  2,5( ونصف مرة  ینلدى الجمارك مرت صرح بھالمالتي تساوي قیمتھا ا ینوعات الذھب والفضة والبالتوھرات الفاخرة مصنلمجویقصد با
 .على األقل معدل األسعار المطبقة في السوق المحلیة خالل السداسي السابق

 .فترةالطبقة خالل ھذه المقواعد تحدید معدل األسعار  ،قرربم یحدد المدیر العام للضرائب

تعلقة لملكل األنشطة ا ینمارسلماألشخاص ا السحب الفوري لالعتماد وكذا الشطب من قائمة ،م احترام تعھدات دفتر الشروطیترتب على عد
 .وھراتلمجبصناعة ا

  (2) .دة عن طریق التنظیمالماتحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه 

دفترھم الذي یجب تقدیمھ إلى السلطة العمومیة عند كل طلب، وینبغي على األشخاص أو الھیئات المشار إلیھم في ھذه المادة أن یسجلوا في  
غیر المصنوعة ولو كانت غیر ناتجة عن شراءات أو  ستالمات أو التسلیمات من مواد الذھب أو الفضة أو البالتین المصنوعة أوجمیع اال

  .بیوع

لمصنوعات المستعملة التي تودع لدى الصناع ألي سبب  إن المصنوعات الجدیدة المودعة لدى الصناع والتجار قصد البیع وا:   360المادة 
كان وال سیما من أجل تصلیحھا، یجب أن تكون ھي أیضا مسجلة في الدفتر ضمن نفس الشروط المنصوص علیھا في المادة السابقة وقت 

  .الدخول ووقت الخروج

  : ن مكتب الضمان التابعین لھ، بشرط غیر أنھ یجب على البائعین الذین یرغبون في القیام بالتصلیحات، طلب رخصة م 

  .مسك دفتر الشرطة، یكون متمیزا من دفتر البیع والشراء -  1

  . أن ال تمس التصلیحات إال المصنوعات المطبوعـة -   2 

  (3).إلزاميوإن التسجیل في الدفتر فیما یخص الساعات المستعملة التي توجد علیھا دمغات عادیة، غیر  

عندما تبرم شراءات في البالتین أو الذھب أو الفضة مع أشخاص یقطنون في الخارج، فإن التسجیالت التي ینبغي كتابتھا في :   361المادة 
أعاله، یجب أن تكون مدعمة بوصوالت تثبت بأن الحقوق والرسوم الواجبة األداء عند    360و   359الدفتر المنصوص علیھ في المادتین 

  (4).وجود أحكام تشریعیة مخالفة لذلك باستثناءسددت،  الدخول إلى الجزائر قد

عندما یتوفى أحد الصناع، فإن دمغتھ تسلم في ظرف الثالثین یوما التي تلي الوفاة إلى مكتب الضمان الذي كان تابعا لھ لیتم :   362المادة 
  . شطبھ

                                                           

 .2005م لسنة .من ق 35معدلة بموجب المادة : 358مادة ال   (1)
 .2014لسنة . م.من ق 23و 2005م  لسنة .من ق  37و 2003م  لسنة .من ق  53، 2001م  لسنة .من ق  35معدلة بموجب  المواد :  359المادة   (2)
(3)

 .1992م لسنة .من ق 102 معدلة بموجب المادة:  360المادة   
(4)

 .1991م لسنة .من ق 73معدلة بموجب  المادة :   361المادة  
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  . ا كما ھو الشأن بالنسبة للصناع العاملینالذي یتم بھ االستعمالوخالل ھذه المدة، یعد المستعمل للدمغة مسؤوال عن  

  . إذا توقف أحد الصناع عن تجارتھ، یسلم دمغتھ إلى مكتب الضمان لیتم شطبھ أمامھ :  363المادة 

المتعلق بالضمان  للنظامإن األشخاص الذین یصنعون أو یعرضون للبیع، مصنوعات من الذھب أو الفضة أو البالتین خاضعة :   364المادة 
نعون أو یعرضون للبیع في أن واحد وفي نفس المحل، مصنوعات من المعادن المختلفة ملبسة أو مموھة أو مذھبة أو مفضضة أو ملبسة ویص

لیفات وكذلك في الفاتورات التي یسلمونھا إلى غبالبالتین أم ال، یجب علیھم أن یذكروا بصفة واضحة في واجھات العرض وفي الجداول والت
  . المشترین، النوع الحقیقي لھذه األشیاء األخیرة

دكاكینھم، جدوال یشیر إلى النصوص القانونیة المتعلقة  وینبغي على الخاضعین لرسوم الضمان أن یضعوا في الجھة البارزة من محالتھم أو 
  . البالتینبالعیار وببیع المصنوعات من الذھب والفضة و

  الفرع الرابع

  التجار المتجولــون 

ینبغي على التجار المتجولین أو المتنقلین الذین یتاجرون في مصنوعات الذھب أو الفضة أو البالتین عند وصولھم إلى بلدیة ما، :   365المادة 
  .الذین باعوا لھم المصنوعات التي یحملونھاأن یتقدموا إلى اإلدارة البلدیة وأن یظھروا لھا جداول أو فواتیر الصناع والتجار 

منھا، أن یؤشروا من قبل السلطة البلدیة على دفتر المنصوص  االنتھاءوینبغي علیھم أیضا قبل البدء في العملیات المنجزة في كل بلدیة وبعد  
  . من ھذا القانون   395على مسكھ في المادة 

وم بحجز مصنوعات الذھب أو الفضة أو البالتین غیر المصحوبة بجداول أو فواتیر أو غیر معلمة إن إدارة البلدیة أو موظفھا یق:   366المادة 
  . ویسلمھا إلى إدارة الضرائب وأیضا المصنوعات التي تبدو عالمتھا مزورة أو التي لم یصرح بھا طبقا للمادة السابقة الذكر

  . أشخاص ذوي كفاءة قصد تثبیت المشروعیةوتقوم اإلدارة البلدیة بفحص عالمات ھذه المصنوعات من قبل  

في حالة رفع حقوق الضمان، یجب على الحرفیین المنتجین وتجار المجوھرات في خالل العشرة أیام من سریان : ر مكر   366المادة 
والفضة والبالتین المسكوك التعریفات الجدیدة ووفق الشروط المحددة من قبل الوزیر المكلف بالمالیة التصریح بمخزونھم من مصنوع الذھب 

   (1).تحت نظام التعریفات قبل رفع الرسم

  الفرع الخامس 

  المـمثلون

  : التالیة  االلتزامات مراعاةیجب على ممثلي تجارة المصنوعات المعدنیة الثمینة  :  2مكرر   366المادة 

یمسكھ مستخدمھ على مستوى المقر أن یمسك  الذيى دفتر التأمین عندما یكون الممثل عامال لدى صانع أو تاجر بالجملة، یجب علیھ زیادة عل - 
  . سجل قابال للنقل تدون فیھ كل العملیات التي قام بھا

بائعین بالجملة، وأن یكتتب تصریحا بالوجود ویجب علیھ أیضا مسك دفتر  أوعندما یتعلق األمر بوكیل مستقل یمثل عدد من الصناع  - 
   (2).مفتشیة الضمان المختصة إقلیمیا إلىالفاتورات وتقدیم سجلھ للتأمین شھریا، وكذلك قائمة الموكلین 

  الفصل الرابع 

  التصدیر 

  الفرع األول 

 ونیةذات العیارات القان  المصنوعات من الذھب والفضة و البالتین 

عندما تصدر من أجل البیع في الخارج مصنوعات الذھب أو الفضة أو البالتین الموجود علیھا طابع الدمغات القانونیة، فإن رسم :   367المادة  
  . الضمان یعاد تسدیده إلى المصدر

الرسوم، یجب علیھم أن یقدموا األشیاء إلى أحد مكاتب الضمان المعین خصیصا لھذا الغرض  استرجاعوإن الصناع أو التجار الذین یطلبون  
  . وتطمس الدمغات

مشروط بتقدیم، خالل مھلة ثالثة أشھر، شھادة من إدارة الجمارك أو من إدارة البرید تثبت خروج المصنوعات المصدرة  االسترجاعوإن ھذا  
  . یق الطائرة فإن ھذه الشھادة تعد من قبل الجماركوفي حالة الخروج عن طر. من الجزائر

  . یمكن تصدیر مصنوعات الذھب أو الفضة أو البالتین من دون  وجود  الدمغات الداخلیة ومن دون دفع رسوم الضمان:  368المادة  

الضمان وبدون وضع الدمغات، إن كل صانع یرغب في تصدیر مصنوعات من الذھب أو الفضة أو البالتین، معفات من رسم :   369المادة 
یستطیع أن یقدمھا للتعییر تامة الصنع وبدون عالمة دمغة المعلم، بشرط أن یكون قد صرح مقدما إلى مكتب الضمان بعدد ھذه المصنوعات 

  . بھا متممة في أجل ال یتجاوز عشرة أیام باإلتیانوبنوعھا ووزنھا وأن یكون قد ألتزم 

عات من المصوغات التي ال یمكن أن تعیر بدون إتالف إذا كانت تامة الصنع، فإنھ یؤتي بھا كمادة خام إلى غیر أن المصنو:   370المادة 
بھا وھي تامة الصنع في أجل عشرة  باإلتیانمكتب الضمان وتقدم للتعییر ثم تسلم فیما بعد إلى الصانع لیتم صناعتھا وذلك إذا ألتزم ھذا األخیر 

                                                           

(1)
 .1990 م لسنة من ق   31محدثة بموجب   المادة :  مكرر 366المادة   

(2)
 .1992 م لسنة من ق 104 المادة محدثة بموجب: 2مكرر  366المادة   
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  . أیام

  . یتم فحص المصنوعات المقدمة ھكذا بعد إتمامھا، من قبل أعوان الضمان الذین یتحققون من ھویتھا بدون أن تقبض رسما جدیدا عن تعییرھا 

منھا وتقدیمھا للتعییر، في صندوق مختوم  االنتھاءتوضع بمجرد  ، 370و   369ن جمیع المصنوعات المشار إلیھا في المادتینإ:   371المادة 
  . من ھذا القانون   367ل طابع الضمان ثم تسلم إلى الصانع بعد تعھده بتصدیرھا في اآلجال المحددة بموجب المادة  یحم

لدیھم بالمصنوعات المخصصة للتصدیر، یقبل منھم ذلك، بناء على تقدیم تصریح، أن  یحتفظواإن الصناع الذین یریدون أن :   372المادة 
  . وذلك وفقا للقواعد العادیة للتعییر والرقابة" للتصدیر"ى یعلموا علیھا بدمغة خاصة تدع

ویمكن أن توضع الدمغة إذا رغب الصناع في ذلك بعد تعییر المصنوع، على لؤلؤة معدنیة مصنوعة وفقا لنموذج تسلمھ إدارة الضرائب وتعلق  
  . في المجوھر بواسطة خیط حریري بكیفیة ال تمكن من انتزاع العالمة المتحركة

وتعاد المصنوعات المعلمة بھذه الطریقة إلى الصناع الذین یعفون، ضمن جمیع الحاالت، من أداء رسوم الضمان بشروط أن یثبتوا فیما بعد  
  . تصدیر ھذه المصنوعات

إما بإثبات التصدیر  ویتم التخفیض منھ. إن حساب الصناع تسجل فیھ المصنوعات المعلمة بدمغة التصدیر أو بالعالمات المتحركة:   373المادة 
  . أدناه   375ضمن الكیفیات المقررة، وإما بالتحمل في حساب تاجر بالتجزئة أو تاجر بالجملة حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة

  . تخضع النواقص المكتشفة في حساب الصناع خالل اإلحصاءات والجرود، إلى التسدید الكلي لرسم الضمان:   374المادة 

إن المصنوعات المصرح بأنھا للتصدیر والمأخوذة في الحساب لدى الصناع، یمكن أن تشتري من طرف التجار الذین یجب :   375المادة 
علیھم قبل تسلمھا، أن یقدموا تصریحا وصفیا لھذه المصنوعات إلى مكتب الضمان وأن یخضعوا للتحمل ضمن نفس الشروط المطبقة على 

  . الصناع

خاص اآلخرین الذین یمارسون تجارة الذھب والفضة والبالتین تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في القانون، أن ویحظر على جمیع األش 
  . بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدیر أو الحاملة للعالمات المتحركة یحتفظوا

إن الطرود المحتویة على المصنوعات أو غیر المعلمة المصرح بھا للتصدیر، تغلف لزوما بمحضر موظفي مصلحة الضمان :   376المادة 
  . الذین یرافقونھا ویحضرون ترصیصھا لدى الجمارك

  .وتقع مخالصة الحساب الخاص بالمرسل أو تعھده بالتصدیر بعد تقدیم اإلثبات في أجل ثالثة أشھر من خروج الطرد 

  الفرع الثاني 

  والبالتین من جمیع العیارات والفضةالمصنوعات من الذھب  

تحدد أحكام تشریعیة، عند الحاجة، شروط الصنع فیما یخص تصدیر المصنوعات من الذھب والفضة والبالتین من جمیع  :  377المادة
  .العیارات

  الفصل الخامس 

  االستیراد

إن مصنوعات الذھب والفضة والبالتین اآلتیة من الخارج، یجب أن تقدم إلى موظفي الجمارك من أجل التصریح بھا ووزنھا :   378المادة 
التي تخضع لنفس القواعد الخاصة بدمغة المعلم الصانع، "  دمغة المسؤولیة"وختمھا بالرصاص،  وبعد أن یضع المستودع الدمغة المسماة 

قرب حیث تعلم إذا كانت تحتوي على أحد العیارات القانونیة،  وتتحمل ھذه المصنوعات الرسوم المنصوص علیھا ترسل إلى مكتب الضمان األ
  . من ھذا القانون   340المادة  في

  : وتستثني من التدابیر أعاله  

  ، األشیاء المصنوعة من الذھب والفضة والبالتین التي یملكھا السفراء والمرسلة من قبل دول أجنبیة - 1

الشخصي أیضا، على  االستعمالالشخصي للمسافرین والمصنوعات من الفضة ذات  االستعمالالحلي المصنوعة من الذھب والبالتین ذات  - 2
  . أن ال یتجاوز وزنھا الكلي ھكتوغرام واحد

عندما تعرض من أجل التجارة مصنوعات الذھب والفضة والبالتین اآلتیة من الخارج والمدخلة إلى الجزائر بمقتضى :   379المادة 
أعاله، یجب أن تقدم إلى مكتب الضمان لكي یتم تعلیمھا وتسدد عنھا الرسوم المنصوص    378من المادة  -  2المنصوص علیھا في االستثناءات

  . ذا القانونمن ھ   340علیھا في المادة

  الفصل السادس 

  صناعة مادة التمویھ والتلبیس بالذھب و الفضة
  سك المیدالیات –و البالتین علي جمیع المعادن 

أي شخص یرید التمویھ أو التلبیس بالذھب و الفضة والبالتین على النحاس أو على أي معدن أخر، یعتبر كخاضع للضریبة حسب  :380لمادة ا
  .ھذا القانون، وینبغي علیھ أن یصرح بذلك إلى مكتب الضمانمن  4مفھوم المادة 

المتممة أم ال باإلشارة إلى المعدن الثمین المستعمل، على المصنوعات من الصنع " ملبس" أو " مموه" یحظر دمغ عبارات : 381المادة 
  .د تذویب المعدن العادي آیة قشرةالوطني أو األجنبي التي لیست فعال ملبسة بورقة من المعدن الثمین أو التي ال تترك بع

  .المستعملة متبوعا في جمیع الحاالت،  بتعیین المعدن الثمین و طریقة الصنع" ملبس " أو" مموه"وینبغي أن یكون دمغ عبارات  
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الذھب والفضة والبالتین في أي نسب یرونھا موافقة ویجب علیھم أن ال  استخدامالملبسة یمكنھم  إن صناع األشیاء المموھة أو: 382المادة 
  .یشتروا مواد الذھب والفضة  والبالتین إال من أشخاص  یعرفونھم

  :وینبغي علیھم 

  أن یضعوا في كل مصنوع من مصنوعاتھم دمغتھم الخاصة، -1

  .البلدیةأن یسجلوا  یوما  بیوعاتھم في دفتر مرقم وموقع  من قبل اإلدارة  -2

  .تحدد أحكام تشریعیة، عند الحاجة، الشروط الخاصة بسك المیدالیات :383المادة 

  الفصل السابع

  التحقیــقات و المعاینات

إن موظفي  مكاتب  الضمان  و جمیع أعوان الضرائب  ھم  وحدھم المؤھلون للقیام بالمعاینات و التحقیقات المنصوص علیھا في : 384المادة 
من ھذا القانون ، لدى  الخاضعین للضریبة  الذین  یخضعون  للتشریع الخاص  بمصنوعات الذھب والفضة والبالتین و كذلك  لدى    36المادة 

  .    القائمین بصھر ھذه  المعادن  و مجھزیھا

أو  أیة مادة أخرى  غریبة ،  فإنھ أو البالتین  محشوا  بالحدید  أو  النحاس من الذھب أو الفضة المعیر بأن مصنوعا  افترضإذا  :385المادة 
وإذا تبین  بأن . بالعقوبات التي یمكن  تطبیقھایقطعھ بمحضر  مالكھ،  فإذا  تبین  بأن الغش موجود فإن المصنوع یتم حجزه من دون  المساس  

  . لیس  ھناك غش  فإن التعویض  یدفع إلى المالك  من قبل  إدارة  الضرائب

  الفصل  الثامن

  ر مكاتب الضمــانتنظیم و سی

  الفرع األول

  التنظیــم

إن تعییر ودمغ المصنوعات من الذھب و الفضة و البالتین وكذا تحصیل رسوم التعییر یتوجب على إدارة الضرائب التي تجعل :  386المادة 
  .منھ مصلحة متخصصة تسمى مصلحة الذھب و المعادن الثمینة األخرى

إن عملیات التعییر و دمغ المصنوعات و كذا تحصیل الرسوم لصالح الخزینة، یقوم بھا على التوالي المعیر و المفتش رئیس   :387لمادة ا
  .مصلحة الضمان الضرائب المختلفة المعین لھذا الغرض

بھا ھذه المصالح، و إما معیر تعینھ  یقوم بمھام المعیر إما الكیماویون الرؤساء في مخابر وزارة المالیة في المدن التي توجد:  388المادة 
  .مباشرة إدارة الضرائب من بین موظفي ھذه اإلدارة

  :یقوم المفتش رئیس مصلحة الضمان في عدم وجود معیر بھذه العملیة على الطریقة التالیة: 389لمادة ا

  بنجمة العیار، االختباریقوم بتعییر القطع التي تستوجب ھذا  -1

ن القطع األخرى ویرسلھا تحت طابعھ وطابع الصانع إلى مكتب الضمان األقرب جوارا و الذي یوجد بھ معیر یقوم بجمع عینات العیار م -2
 فیقوم ھذا األخیر بالتعییرات ویبعث بتصریحھ المتضمن النتائج،

  .بعد تلقي ھذا التصریح یقوم المفتش بوضع الدمغات وفقا للقانون بعد أن  یحصل قابض الضرائب المختلفة الرسوم -3

عندما ال تستعمل الدمغات فإنھا توضع في صندوق یغلق بثالثة  أقفال و یكون تحت رقابة موظفي مكاتب الضمان، ویكون  كل : 390المادة 
  .مفتاح من المفاتیح الثالثة للصندوق الذي بھ الدمغات، عند كل من مفتش  مكتب الضمان و المعیر و قابض الضرائب المختلفة

كل موظف من مكاتب الضمان، تحت طائلة العزل،  أن یسمح  بأخذ  أوراق  النسخ  أو إعطاء  أوصاف  شفویة  أو  یحظر على : 391المادة 
 .كتابیة للمصنوعات الواردة إلى المكتب

  الفـرع الثاني

  سیر  مكــاتب الضمان

مكتب  الضمان و یقوم المعیر  بتعییرھا إن المصنوعات  الواردة من  مختلف  السبائك  یجب  أن ترسل بصفة منعزلة إلى :   392المادة 
  .حسب كل  سبیكة

من كل  من القطع الواردة من نفس السبیكة، وتحك ھذه المواد أو نقص في آن واحد   المأخوذةیتم  التعییر على  خلیط من المواد  :  393لمادة ا
  .خرفتھاعلى  المصنوعات نفسھا وعلى توابعھا بكیفیة  تمكن من   تجنب  إتالف شكلھا  وز

  .علیھا ، فیتم أخذ عینات العیار من جزء األلسنة و من  جزء  المصنوعات مذوبةعندما تكون للقطـع ألسنة ملصقة بالحدادة أو  : 394المادة 

سجل  عندما تكون المصنوعات من الذھب أو الفضة أو البالتین مطابقة ألحد العیارات القانونیة ، فإن المعیر یذكر ذلك  في : 395المادة 
مخصص لھذه الغایة  مرقم  و موقع  ضمن  الشروط  المحددة من مدیر الضرائب للوالیة المختص، وتعطى  ھذه  المصنوعات بعد  ذلك  

  . للمحصل مع  ملخص لسجل المعیر  یذكر  فیھ العیار الموجود

  .التعییـر یقوم المحصل بوزن المصنوعات التي سلمت لھ ثم یحصل رسم  الضمان ورسم :  396المادة 

  .ویذكر بعد ذلك في سجلھ، نوع المصنوعات وعیارھا ووزنھا والمبلغ الذي دفع لھ
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 تخلیص الرسوم، یسلم إلى المفتش في آن واحد مع المصنوعات وأخیرا، فإن ملخص سجل المعیر المتمم باإلشارة إلى وزن المصنوعات وبذكر
  .التي ینطبق علیھا

مع  المحصل  و المعیر  باالشتراكینقل المفتش في  سجلھ الخاص،  مضمون الملخص  المرافق  لكل قطعة تقدم  للدفع ثم  یقوم  : 397المادة 
غة بفتح  الصندوق  ذي  األقفال الثالثة و یخرج  منھ الدمغة المالئمة  و یطبع  بھا القطعة  بمحضر  صاحبھا ، ویذكر  في  سجلھ صنف  الدم

  .المستعملة

إن  المصنوعات من الذھب  و الفضة التي  ال تكون  أقل  من العیارات السفلى  المحددة  بموجب  القانون و لكن ال تكون مطابقة  :398لمادة ا
  .ا ذلكھذه  العیارات ، تدمغ بالعیار  القانوني  الذي   یقل مباشرة عن  العیار  المكتشف بعد  التعییر  أو التكسر  إذا  فضل صاحبھ ألحدتماما 

على  العیار، ینبغي أخذ  عینة للتعییر من المصوغ وإرسالھا تحت خاتمي  الصانع و المعیر إلى رئیس   اعتراضعند  وقوع :  399المادة 
  .مصلحة  المختبرات التابعة لوزارة المالیة الذي  یقوم  بتعییرھا

حت  خاتمي المعیر و الصانع ، وعندما  یعطي  مختبر  وزارة  یبقى  المصوغ ، خالل  ھذه المدة ، في  مكتب  الضمان ت  :400المادة 
  .،  یدمغ لھذه  النتیجةاالقتضاءالمالیة  نتائج  تعییره، فإن  المصوغ  تخصص لھ بصفة  نھائیة درجة عیاره  و عند  

ق  إدارة  الضرائب ، أما  إذا  حدث خطأ من طرف  المعیر فإن نفقات التنـقل و التعییر تكون على عات االعتراضعندما یقع    :401المادة 
  .العكس  فإن  النفقات یتحملھا صاحب  المصوغ

یمكن لكل  مالك  لمصوغ  من الذھب  أو البالتین أو  الفضة  یحمل  دمغة الضمان ، أن یرفع دعوى ضد الصانع  أو المستورد  : 402المادة 
وفي  حالة  وقوع  شك  یستطیع  أن یطلب من رئیس  مصلحة المختبرات . لدمغةإذا  كان  العیار الحقیقي ال  یطابق  العیار المطبوع   با

   .ویتم ھذا التعییر  مجانا.   جدید التابعة لوزارة  المالیة إجراء  تعییر

  .القطـعة إن األوعیة واألزرار الخاصة بالتعییـر، تسلم في جمیع الحاالت إلى صاحب:  403المادة 

یكون كل مصنوع جدید من معدن ثمین من صنع محلي، موضوع إزالة الطابع و یترتب عنھ تعویض حقوق یمكن أن :  مكرر 403المادة 
  .الوقت نفس في الضمان للمصنوعات الجدیدة للطبع

غیر قابلة للبیع و  ، والتي یعتبرھا المستفیدینسنوات  4منمن سنة   و أقل  أكثر بإزالة الطابع، إال للمصنوعات المقدمة للطبع منذ غیر أنھ، ال یرخص 
  (1).سنة كل من دیسمبر  31تتم ھذه العملیة من أول أكتوبر إلى

  الباب السابع

  المنتجات البترولیة  

  الفـصل األول

  (2)التعریفة و الوعاء و األحكام العامة  

   .ملغاة:   404المادة 

  .ملغاة:   405المادة

  .ملغاة:   406المادة

  .ملغاة:   407المادة

  .ملغاة:   408المادة

  . ملغاة:   409لمادةا

  الفـصل الثاني

  عند التصدیــر  اإلعفاءات

   )2( .ملغاة:   410لمادة ا

  الفصل الثالث

   التخفیضات

  (3) .ملغاة :  411المادة

  .ملغاة:   412المادة

  .ملغاة:   413المادة

  .ملغاة:   414المادة

  .ملغاة:   415المادة

                                                           

 .1992من ق م لسنة  103محدثة بموجب المادة : مكرر 403المادة   (1)
 .1996م  لسنـة  .من ق  99ملغاة  بموجب  المادة  :  410إلى   404المواد  من   (2)
(3)

 .1986م لـسنة .من ق 23ملغاة بموجب المادة : 415إلى  411المواد من   
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  (1) .ملغاة:   416المادة

  .ملغاة :  417المادة

  .ملغاة:   418المادة

  .ملغاة:   419المادة

  .ملغاة:   420المادة

  .  ملغاة :  421المادة

  الفــصل الـربع

  التعریفـة المخفــضة 

  الفرع األول   

  (2)الغــازویــل  

  . ملغاة:   422المادة 

  . ملغاة :  423المادة

  .ملغاة:   424المادة

  .ملغاة:   425المادة

  .ملغاة:   426المادة

  . ملغاة:   427المادة

  الفرع الثاني 

  الوقود المستعمل في الطیران المدني 

  )2(. ملغاة:428المادة 

  (3). ملغاة:  429المادة 

  البـاب الـثامن

  الضریبة  المترتبة على  البارود  والدینامیت 

  والمتفجرات  ذات األوكسجین السائل 

  (4) .ملغاة:   430المادة 

  . ملغاة:   431المادة

  . ملغاة:   432المادة

  .ملغاة:   433المادة

  .ملغاة:   434المادة

  .ملغاة:   435المادة

  .ملغاة :  436المادة

  .ملغاة:   437المادة

  .ملغاة:   438المادة

  (5).ملغاة :  439المادة

  .ملغاة:   440المادة

  .ملغاة :  441المادة

  .ملغاة:   442المادة

  .ملغاة :  443المادة

  .ملغاة:   444المادة

                                                           

 .1986م لـسنة .من ق 23ملغاة بموجب المادة : 421إلى  416المواد من   (1)
 .1996م لسنـة .من ق 99ملغاة بموجب المادة : 428إلى  422المواد من   (2)
 .1987 م لسنة.من ق  64المـادة  ملغاة بموجب:  429المادة   (3)
(4)

 .1984م لسنة  .من ق  86ملغاة بموجب  المادة  :   438إلى  430المواد  من   
(5)

 .1984م لسنة  .من ق  86ملغاة بموجب  المادة :  445إلى  439المواد  من   
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  . ملغاة :  445المادة

  الباب التاسع

  الرسم الصحي على اللحوم  

  فصل وحید

  (1)الرســم  الصحي  على  اللحــوم

  الفرع األول

  مجـال التطبیق و الحدث المنشئ للـرسم

  : إن ذبح الحیوانات المبینة أدناه، یخضع لرسم لفائدة البلدیات ضمن األشكال وتبعا  للكیفیات المحددة في المواد التالیة : 446المادة  

  الحصان والفرس والبغل والبغلة والعیر والحمار واألتان والعیر الفحل، : الخیلیات  - 

  الجمل والناقة والفصیل، : الجملیات  - 

  المخصي والثور الفحل والبقرة والعجل والعجل الصغیر والعجلة، الثور : البقریات  - 

  الكبش الفحل والضأن والنعجة والخروف والخروف الرضیع، : الضأنیات  - 

  (2).التیس والماعز والجدي: العنزیات  - 

تاجر وقام بالذبح بواسطة تاجر، فإن ھذا یكون الرسم واجب األداء على مالك اللحم أثنا ء الذبح، وإذا كان ھذا المالك لیس ب :  447المادة  
  . األخیر یكون مسؤوال تضامنیا مع المالك على دفع الرسم

  الفـرع الثاني 

  الوعاء

  . نات المذبوحةایفرض الرسم على وزن اللحم الصافي للحیو: 448المادة  

البشري أو  لالستھالكرتب إال على اللحم المخصص غیر أنھ عندما یعطي األمر بالذبح لسبب المرض من قبل بیطري صحي، فإن الرسم ال یت 
  . الحیواني

إن اللحم الصافي بالنسبة للبقر اآلخر غیر العجول ھو مجموع األجزاء األربعة، أي مجموع الحیوان بعد سلخھ وتخفیض  :449المادة 
  . السالبات والبقایا وترك الكلتین وحدھما مغلفین بشحمھما اللصاق

لفتین وبالنسبة للعجل فإن اللحم الصافي یتألف من األجزاء األربعة للحیوان بتمامھ بعد تخفیض السالبات والبقایا وترك الكلیتین في اللحم مغ 
  . بشحمھما اللصاق

  . وبالنسبة للضأن، فإن اللحم الصافي یتألف من األجزاء األربعة وتطرح البقایا وكل السالبات بما فیھا الكلیتین 

وفي جمیع الحاالت، فإن الرأس یقطع على مستوى مفصل القافا والفقریة العنقیة األولى، ویتم التقطیع حسب خط عمودي مستقیم مع المحور  
  . الكبیر للفقرات العنقیة

ط، یحدد بتطبیق النسب إن الوزن الصافي الذي یتخذ أساسا لحساب الرسم في المذابح التي یتم وزن الحیوانات فیھا قبل الذبح فق: 450المادة  
  : یة اآلتیة على الوزن الحي ئوالم

  عن الضأنیات والخیلیات والجملیات،   ٪،50 -

 عن الثیران المخصیة والثیران الفحول،  ٪،  50 -

  . عن العجول  ٪،  55 -

یحدد الوزن الصافي الخاضع للضریبة، في القرى التي ال توجد بھا مذابح أو وسائل للوزن، عن طریق األوزان المتوسطة  :451المادة  
  : التالیة

  كغ، 120....................................البقریات األخرى غیر العجول  - 

 كغ، 44.............................................................العجول  -  

  كغ، 12...............................................الضأنیات والعنزیات  - 

  كغ، 110...................................... الحمیر الخیلیات األخرى غیر- 

 كغ، .30 .............................................................الحمیر  - 

  .كغ 110........ ..................................................الجملیات  -  

  

                                                           

(1)
 .2007ت لسنة . م.من ق 5عنوانھ معدل بموجب المادة : الباب التاسع  

(2)
 .1980م لسنة .من ق  62معدلة بموجب المادة :  446المادة   
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  ثالفرع الــثال 

  التعریــفة

 : تحدد تعریفة الرسم كما یأتي: 452المادة 

 كغ/تعریفة الرسم تعیین المنتوجات

اللحوم الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو  المصنعة التي  -
  : الحیوانات اآلتیةمصدرھا 

 البقر  األغنام،  اإلبل، الماعز، الخیول،

  

 .دج 10

  (1)".صندوق حمایة الصحة الحیوانیة  " 302 -  070التعریفة لصندوق التخصیص الخاص رقم   دج من ھذه 1.50یخصص مبلغ    -

  . إن تحصیل الرسم إلزامي بالنسبة لكل البلدیات: 453المادة  

  الفر ع الرابع

  الخاضعین للرسم التزامات 

  . من ھذا القانون على األشخاص أو الشركات الذین یقومون عادة بالذبح   4تطبق أحكام المادة:  454المادة  

أعاله بصفة عرضیة، یجب علیھم أن یقدموا    446إن المالكین الذین یذبحون أو یقومون بذبح الحیوانات المشار إلیھا في المادة :  455المادة  
  . ء وقت تقدیم ھذا التصریحویسددون مبلغ الرسم الواجب األداساعة إلى قباضة الضرائب المختلفة لمحل إقامتھم   24صریحا بذلك خالل ت

من ھذا القانون یجب علیھم أن یسجلوا في سجل خاص مرقم وموقع من قبل    4إن الخاضعین للضریبة حسب مفھوم المادة:  456المادة  
ر المباشرة، یوما بیوم من دون ترك بیاض أو خدش ، عدد الحیوانات التي تم ذبحھا ورقم ترتیبھا والوزن الكلي للحم مصلحة الضرائب غی

  . أعاله 451إلى   449الصافي المحدد حسب إحدى الطریقتین المنصوص علیھما في المواد

وفاتورات الشراء والبیع والوثائق األخرى المتعلقة بوزن  أعاله، وكذا أوراق الوزن   456إن السجالت المقررة في المادة :  457لمادة ا 
من تاریخ آخر كتابة بالنسبة للسجالت وبالنسبة  ابتداءالحیوانات وباللحوم الناتجة منھا أو بجلدھا، ینبغي اإلحتفاظ بھا خالل مدة أربع سنوات 

  . من تاریخ تحریرھا  ابتداءللوثائق األخرى 

  . ویجب أن تقدم ألعوان الضرائب عند كل طلب 

ینبغي على الجزارین وصناعي القدید أو المصبرات وبصفة عامة، األشخاص الذین یتاجرون في اللحوم ، أن یكونوا دائما قادرین :  458المادة  
للحم الذي یحوزونھ ، وفي حالة عدم تقدیم من عندھم ا اشترواوصفات وعناوین الخاضعین للرسم الصحي على اللحوم ،الذین  أسماءعلى إثبات 

  (2) .ھذا اإلثبات فإنھم یعتبرون كأنھم قاموا بالذبح شخصیا 

  . إن الفواتیر المسلمة سواء، من قبل المكلفین بالرسم أم البائعین المتعاقبین للحم، ینبغي أن یذكر فیھا بصفة متمیزة ھذا الرسم : 459المادة  

  الفرع الخامس

  النقل

   (3).ءاتاإلجرایعفى نقل المنتجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم من كل :  460لمادة ا 

  الفرع  السادس 

  المعایـنات  والمراقبة

  . الشركات التي تقوم بعملیات خاضعة للضریبة من ھذا القانون على األشخاص أو   39إلى   36من  تطبق أحكام المواد: 461المادة  

  الفرع السابع 

  كیفیــات التحصیــل

إن تحصیل الرسم الصحي على اللحوم یقوم بھ مندوبون بلدیون بواسطة وصوالت أو تذاكر تحت مراقبة أعوان الضرائب الذین :    462المادة 
   465یھ في المادةالمنصوص عل االستثناءھم مؤھلون للقیام بجمیع التحقیقات الالزمة سوا ء في المذابح أو لدى المصالح البلدیة وذلك ما عدا 

  )3( .أدناه

المبرمة من أجل تحصیل الرسوم  االتفاقیاتمتمیزة عن  اتفاقیاتإن إیجار الرسم الصحي على اللحوم، یجب أن یكون موضوع  : 463المادة 
  . البلدیة األخرى باستثناء األحكام التشریعیة المخالفة

التي تدفع لمحصل الضرائب المختلفة في  اإلتاوةویجب أن یذكر لزوما في المعاھدات، شرط للمراجعة یمكن بموجبھ زیادة أو تخفیض مبلغ 
  )3( .حالة تغییر األسعار خالل فترة اإلیجار بنسبة تساوي النسبة الموجودة بین السعر القدیم والسعر الجدید

  

                                                           

 .2009ت .م.من ق 21و  1997م  لسنة  .من ق 58و   1995م لسنة .من  ق  63، 1994م لسنة  .من ق  89، 1990م  لسنة .من  ق   83، 1984م لسنة  .من ق 87، 1980 م لسنة .من ق 63معدلة بموجب المواد : 452المادة   (1)
(2)

 .2007ت لسنة . م.من  ق 5 المادة معدلة بموجب: 458المادة   
(3)

 .2007ت  لسنة .م.من ق 5 المادة  معدلة بموجب:  463و  462و 460المواد   
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  الفــرع  الـثامن

  االستیراد

  (1).من ھذا القانون  452المنتجات المشار إلیھا في المادة  استیرادیخضع أیضا للرسم الصحي على اللحوم، :   464المادة  

  . واجب األداء على المستورد، ویستوفي كما ھو الشأن في المادة الجمركیة من قبل إدارة الجمارك االستیرادیكون الرسم عند :   465المادة  

  الفرع التاسع 

  خصیص حصیلة الرسـمت

  . أدناه 467تخصص حصیلة الرسم إلى البلدیة التي تم في ترابھا الذبح مع مراعاة أحكام المادة : 466المادة  

عندما یتم الذبح في مسلخ بلدي مشترك تستوفى حصیلة الرسم وتدرج في حساب یقید خارج میزانیة البلدیة التي یوجد على ترابھا :467المادة  
  . لكي توزع  فیما بین البلدیات المعنیة ھذا المسلخ

  .المبرمة فیما بینھا، إن وجدت االتفاقیاتیتم التوزیع بین ھذه البلدیات تبعا للكیفیات الخاصة المنصوص علیھا في 

للبلدیة التي  عدة بلدیات، فإن نصف حصیلة الرسم یخصص صریحة و عندما یتم الذبح  في مسلخ  یخدم في الواقع اتفاقیاتوإن لم تكن ھناك 
  .تملك  المسلخ  المذكور، أما النصف الباقي فیستوفى و یدرج  في حساب یقید خارج  میزانیة ھذه البلدیة  ذاتھا

نظرا للمداوالت المشتركة  للمجالس الشعبیة البلدیة  المعنیة، و في حالة  ذمن الوالي یتخ إن تطبیق التدابیر السابقة الذكر یقرر بموجب قرار
ھا فاھم  بین  تلك المجالس  و إذا كان واضحا  بالفعل  بأن المذبح یخدم البلدیات المجاورة فإن كیفیة التوزیع المشار إلیھا  یمكن تطبیقعدم الت

   (2).رئیس الدائرة  اقتراحبموجب قرار من الوالي  بناء على  

  :اعات المحلیةیدفع الرسم الصحي على اللحوم إلى مصلحة الصندوق المشترك للجم :468ة الماد

  تملكھا البلدیة والتي توجد على ترابھا،  لما یتم تحصیلھ في مؤسسات التبرید أو التخزین ال - 

  (3).أعاله  464بمقتضى أحكام المادة  االستیرادلما یتم تحصیلھ عند  - 

  الفصل الثاني 

  (4)الرسم اإلضافي إلى رسم الذبح 

  . ملغاة :  469المادة  

  . ملغاة :  470المادة 

 .ملغاة :  471المادة  

  . ملغاة :  472 المادة 

  : ملغاة :  473 المادة 

  . ملغاة :  474 المادة 

  . ملغاة :  475 لمادة

  

  الباب العاشر

  (5)الرسم النوعي اإلضافي لـدعم األسعار  

  

  . ملغاة :  476 المادة 

  .ملغاة :  477 المادة 

  .ملغاة :  478 المادة 

  .ملغاة :  479 المادة 

  .ملغاة :  480 المادة 

  .ملغاة :  481 المادة 

  .ملغاة :  482 المادة 

  .ملغاة :  483 المادة 
                                                           

(1)
 .2007ت لسنة  .م.من ق 5معدلة بموجب المادة :  464المادة    

 .1980من ق م   لسنة    64معدلة بموجب المادة :   467المادة   (2)
 .2007ت لسنة .م.من ق  5معدلة بموجب  المادة :  468المادة    (3)
(4)

 .1980م  لسنة  .من  ق  65ملغاة  بموجب المادة  : 475إلى   469المواد من   
(5)

 . 1985 م لسنة .من ق 109ملغاة بموجب المادة : 485إلى  476المـواد من   
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  .ملغاة :  484 المادة 

 .ملغاة :  485 المادة 

  الباب العاشر مكرر

  (1)رسم استعمال آالت االستقبال اإلذاعي و التلفزیوني 

  األولالفصل 

  التعریفة و مجال التطبیق 

أجھزة البث اإلذاعي والتلفزي وتوابعھا،   استعمالالمذكورة أدناه،  رسم عن  داویحصل وفق الكیفیات المحددة في الم:  مكرر 485 المادة 
  :یأتي یشتمل على  ما

  (2):يأتویحدد كما ی بتوزیع الكھرباء والغاز،ة كلالمو ت یفرض على كل مشترك  خاص لدى الشركاترسم ثاب -1

  .كیلواط أو یساویھ  190كیلواط  ویقل عن  70التیار الكھربائي المفوتر  استعمالدج عندما یفوق  25-

  .كیلواط أو یساویھ 390كیلواط  ویقل عن   190دج ، عندما یفوق  إستھالك  التیار الكھربائي المفوتر  50-

  .كیلواط  390دج، عندما یفوق  إستھالك  التیار الكھربائي  المفوتر  100-

  :على  المواد  اآلتیة رسم  خاص   -2

  

 قیمــة   الرســم المواد  الخاضعة للرسم

  :أجھزة البث اإلذاعي مركبا كان أو غیر مركب -أ 

  .................................................دج1000التي یقل سعرھا أو یساوي -

  ....................................د ج 3000و 1000التي یتراوح سعرھا ما بین -

  . .................................دج 10.000و 3001التي یتراوح سعرھا ما بین -

  .....................................................دج  10.000التي  یفوق سعرھا -

  :البث  التلفزي مركبا كان أو غیر  مركب استقبالأجھزة  - ب

  ......................................................دج15.000عن  سعرھا التي یقل

  ................................دج 35.000و15.000التي یتراوح سعرھا ما بین -

 .......................................................دج 35.000التي یفوق سعرھا -

  

  دج 50

  دج 100

  دج 300

  دج 500

  

  دج 200

  دج 300

 دج1000

  :أجھزة التحكم في الصوت والصورة وتحلیل الرموز - ج

  ......................................................دج 8000التي یقل  سعرھا عن -

  ..................................دج 30.000و 8000التي یتراوح سعرھا ما بین -

 .....................................................دج 30.000التي  یفوق  سعرھا -

  

  دج 300

  دج 500

 دج1000

  :یفھم  من سعر

  .القیمة في الجــمارك:  االستیرادعند 

 .سعر الخروج من المصنع: عند التصدیر

  (3) ).على قیمة  جمیع الرسوم(على البطاریات الكھربائیة %  20رسم بنسبة ) 3

  الثــانيالفصـل 

  اإلعـــفاء

  .تعفى من الرسم النوعي ومن الرسم على القیمة، المنتوجات  المخصصة للتصدیر: 3مكرر 485المادة 

  

  الفصــل الثالث

  العمل المنشئ وإلتزامات الخاضعین للضریبة –الوعاء 

  :یطبق الرسم النوعي والرسم المقاس على قیمة البطریات الكھربائیة :4مكرر 485المادة 

                                                           

(1)
 .1978م  لسنة  .من ق  61محدث بموجب  المادة  ) : 7مكرر  485مكرر إلى  485المواد (الباب العاشر مكرر  

(2)
  .2016لسنة . م.من ق 20ومعدلة بموجب المادة  1978م  لسنة  .من ق  61محدث بموجب  المادة  : مكرر  485المادة   

(3)
 .2006ت لسنة .م.من ق 11و  2006م لسنة .من ق  33و  1995م لسنة .من ق 64و 1992  لسنة م.من ق 51و  1990م لسنة .من ق 84و  1983م   لسنة .من ق  78معدلة بموجب  المواد  : مكرر  485المادة   
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  ،االستیرادعلى  المنتوجات المنتھیة المستوردة عند  -

  على المنتوجات المصنوعة محلیا عند خروجھا من المصنع، -

  .الذاتي الستعمالھم االعتباریینأو  الطبیعیینعلى المنتوجات المستوردة إتفاقیا من طرف األشخاص -

  .كما  لو كان  األمر  یتعلق بالمجال الجمركيفإن  الرسم یؤسس و یحصل  من طرف  إدارة الجمارك    االستیرادعند 

  :التي  تقع على الخاضعین للرسم النوعي  و الرسم على قیمة  البطاریات  الكھربائیة كما یلي  االلتزاماتتحدد :  5مكرر 485المادة 

  :  التصریح المھــــني: أوال

  .وعي والرسم  على قـیمة البطاریات الكھربائیةتطبق أحكام المادة الرابعة من ھذا القانون على الخاضعین للرسم الن

  :مســك  الحسابات: ثانیا

تمسك محاسبة  مادیة،  حسب  كل نوع  من أنواع المواد الخاضعة للضریبة في سجل  ، یحدد مضمونھ من قبل  إدارة  الضرائب و یؤشره 
  .الویوقعھ رئیس  مفتشیة  الضرائب  غیر  المباشرة  والرسم على  رقم  األعمــ

  :ویتضمن  ھذا الســجل

  .إعادة تسجیل المخزن عند فتح الحساب أو ذلك المنبثق من جرد سابق-

  :لسنة المالیة مع اإلشارة إلىاالمدخوالت خالل -

  .تاریخ العملیات المنجزة  یومیا* 

  .كمیة المواد المصنوعة الخاضعة للضریبة*

  :ویطرح من ھذا الحساب

  :البیوعات مع اإلشارة إلى -

 .تاریخ ورقم  الفاتــورة* 

  .المرسل إلیھ أو عنوانھ التجاري اسم* 

  .تسمیة المنتوج وكمیتھ*

  .التعریفة و مبلغ الرسوم المطابقة* 

  :التصــریح الشھــري:  ثــالثا

من الشھر )  20(العشرین الكھربائیة ، أن یودعوا أو یرسلوا  قبل  الیوم   البطاریاتیتعین على  الخاضعین للرسم النوعي،  والرسم على قیمة 
الذي یلي شھر  البیع، تصریحا لدى  مفتشیة الضرائب غیر  المباشرة  والرسم  على رقم األعمال المعنیة ، یحدد  نموذجھ من قبل إدارة 

  :الضرائب و یتضمن البیانات التالیة

  .واللقب أو العنوان التجــاري االسم-

  العنوان، -

  .عدد المنتوجات المبیعة -

  .التعریفة الخاصة بفرض  الضریبة -

  .المبلغ الكلي للرسوم المجبر إلى  الدنانیر العشرة -

  .یجب أن تسدد قبل یوم الثالثین من الشھر الذي یلي البیع لدى المكتب قابض   الضرائب المختلفة المختص

الوعاء  ھذا الرسم الثابت بموجب كیفیات تأسیس رادإی جمع وتحویلب ،لكھرباء والغازبتوزیع اة موكلال اتتكلف الشرك: 6مكرر 485المادة  
  (1).والتحصیل  المحددة بقرار من وزیر المالیة

  الفصل الرابع

  تخصیص ناتج  الرسم

ذي ال 302-051مكرر أعاله في حساب التخصیص الخاص رقم  485یدفع حاصل الرسوم المشار إلیھا في المادة : 7مكرر 485المادة 
  ".الرسوم الممنوحة لمؤسسة السمعیات والمرئیـاتصندوق تخصیص " ھ ناعنو

  (2).لكھرباء و الغازات الموكلة بتوزیع الفائـدة الشرك% 2وتقتطع من مبلغ التحصیالت المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدیر بنسبة 

  

 

                                                           

  . 2016لسنة . م.من ق 21معدلة بموجب المادة : 6مكرر 485المادة   (1)
(2)

 .2016لسنة . م.من ق 22 و 1992م لسنة .من ق 52و  1988م لسنة .من ق 115معدلة بموجب المواد : 7مكرر 485المادة   
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  الباب الحادي  عشـر

  التحصیل و المنازعات

  الفصل األول

  التحصیل

  الفرع األول

  التـــحصیلسند  

وبصفة عامة الضرائب والمبالغ من أي نوع كانت والتي یتوجب تحصیلھا عادة على إدارة  األتاوىإن الحقوق والرسوم و: 486المادة 
الضرائب تكون، في حالة  عدم الدفع، موضوع سند تحصیل فردي أو جماعي یعده موظفو ھذه اإلدارة ویعلن عن تنفیذه من قبل مدیر 

  .الضرائب للوالیة لھذه اإلدارة نفسھا

تنفیذیة  مباشرة على الكشوفات أو  جداول  المنتجات أو بیانات الحقوق  وقت  تسلیمھا إلى  قابضي الضرائب ویمكن أن تعطي التأشیرة  ال
  .المختلفة

  :یبلغ السند التنفیذي:  487المادة 

  ،باالستالمإما بواسطة رسالة  مسجلة مع إشعار  -

 .وإما بواسطة أعوان الضرائب -

  .أو جدول منتجات أو بیان  حقوق  علیھ  مسبقا  التأشیرة  التنفیذیة بسند تحصیل أو كشفویتم التبلیغ باختصار إذا كان األمر یتعلق 

 و یتضمن التبلیغ  إنذار بدفع الحقوق  المطلوبة  من دون أجل،  وتكون تلك الحقوق  مستحقة على الفور، و یبقى السند األصلي ومودعا في 
  .قباضة الضرائب المختلفة

أو غیاب المكلف بالضریبة  المذكورة  من سكنھ أو محل  اختفاءتبلیغ المكلف بالضریبة أو وكیلھ المفوض على إثر   عندما ال یتم: 488المادة 
الة إقامتھ أو مقره،  فیجدد التبلیغ  ضمن  أوضاع القانون العام، واألمر كذلك في حالة ما إذا رفض المكلف بالضریبة أو وكیلھ المفوض الرس

  .مت لھالموصي  علیھا التي  قد

  الفرع الثاني

  المعــارضة

  (1).ملغــاة :489المادة 

  )1(.ملغــاة :490المادة 

  الفرع الثالث

 المالحــقات

إن المالحقات الناشئة عن السند التنفیذي یمكن مباشرتھا بعد خمسة عشر یوما من تبلیغ ھذا السند في حالة عدم الدفع أو : 491المادة 
  .من ھذا القانون 489مع إیجاد الضمانات ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة  االعتراض

  .أعاله 490ویبدأ أجل خمسة عشر یوما ھذا في التواریخ المحددة في المادة  

  .وتجري المالحقات من قبل عون مؤھل لممارسة المالحقات بناء على طلب قابض   الضرائب المختلفة المختص

  .ءات من الناحیة الشكلیة لقواعد القانون العاموتخضع ھذه اإلجرا 

من قانون  الضرائب  المباشرة و الرسوم  المماثلة على  المالحقات  452و  450،  446، 444، 443، 442تطبق  المواد  :  492المادة  
 .ھذا  القانون من  486والضرائب  المشار  إلیھا في المادة   واألتاوىالممارسة من أجل  تحصیل الحقوق والرسوم  

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تجمع مع   450و المنصوص علیھا في المادة  وإن الغرامات والتعویضات الناتجة عن التأخیر
  .من ھذا القانون 540تعویض التأخیر المنصوص  علیھ في المادة 

  (2) .،  تستوفي في جمیع الحاالت لصالح میزانیة الدولةوأن مختلف الغرامات والتعویضات المشار إلیھا في ھذه المادة 

  (3).ملغاة: 493المادة 

  .ملغاة  494المادة 

   .ملغاة: مكرر 494المادة 

  

  

                                                           

 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002م  لسنة  .من ق 200ملغتان  بموجب  المادة : 490و 489المادتان   (1)
(2)

  .1994لسنة . م. من ق 93ادة لمإن اإلحاالت لمواد النص القدیم لقانون الضرائب المباشرة لم تعد مقبولة، باعتبار أن ھذا النص قدتم استبدالھ بنص جدید ُعنون بموجب ا:492المادة  
(3)

 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002من ق م  لسنة   200ملغاة بموجب  المادة : مكرر 494إلى  493المواد  
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  الفصــل  الثاني

 الضمـانات

و األفضلیة على جمیع الدائنین على منقوالت وأمتعة المكلفین  بالضریبة  فیما  یخص    االمتیازإن إلدارة الضرائب حق  :  495المادة 
النفقات  القضائیة وما ھو  واجب  أداؤه  بالنسبة  لستة  أشھر من اإلیجار  فقط  وماعدا  المطالبة المقدمة قانونا من مالكي    باستثناءالرسوم  

  .بحبال السلع  التي مازالت في شكل  طرود  مربوطة

إن الصناع والتجار بالجملة  للمنتوجات الخاضعة للضریبة الذین دفعوا الرسوم  المفروضة على تلك  المنتجات لحساب زبائنھم، : 496المادة 
  .أعاله و ذلك من أجل  تحصیل  ھذه الرسوم  495الممنوح إلدارة الضرائب   بموجب  المادة   االمتیازیحلون محل  

  .إدارة  الضرائب وامتیازاتأن یضر بأي حال بحقوق  حاللاإلوال یمكن لھذه  

إن  للخزینة رھنا قانونیا على جمیع  األموال العقاریة التي  یملكھا المكلفون بالضریبة  وتعفى  من تسجیلھ في مكتب الرھون و : 497المادة 
  .إلى إدارة  الضرائب ذلك من أجل  تحصیل  من أي نوع كانت والغرامات الجبائیة التي  یعود  تحصیلھا 

من تاریخ إرسال  الكشوفات و سندات  التحصیل و جداول المنتجات من قبل  مصالح وعاء الضرائب  ابتداءو یأخذ ھذا الرھن تلقائیا مرتبتھ 
  .إلى المحصلین المكلفین  بالتحصیل

  .لھ المدین شھادة براء الذمة من الضرائب بمبلغ من دون أن یقدم االلتزامو یحظر على محافظ  الرھون القیام  بتسجیل من أجل  

  الفـــصل الثالث

 في  موضوع الرسوم االعتراضات

 82 ومن 79 إلى 70 من المواد علیھا في المنصوص لألحكام وفقا الحقوق مضمون یخص فیما رفعھا یكن التي النزاعات تسوى: 498المادة 
  (*).اإلجراءات الجبائیة قانون من 91 إلى

  الفـصل الرابع

  المنـازعات القمعیة

  الفرع األول

  البحث  عن  المخالفات

المنازل  تجاه أشخاص خاضعین أو غیر خاضعین للمراقبة القیام بزیارات داخل ال یجوز ألعوان الضرائب، في حالة الشك بالغش: 499المادة 
  .إال برخصة مكتوبة صادرة عن السلطة القضائیة المختصة

  .الزیارات إال بأمر من مستخدم سام یقدم عرضا عن األسباب إلى مدیر الضرائب للوالیة المختصغیر أنھ، ال یمكن أن تتم ھذه 

أعاله، إلزامي بالنسبة لجمیع المستخدمین و ینبغي أن تذكر  499إن األمر بالزیارة المنصوص علیھ في المقطع الثاني من المادة  :500المادة 
 .إدارة الضرائب شكھا بالغش وذالك  تحت طائلة البطالنفیھ بصورة  موجزة األسباب التي أسست علیھا 

  . وإن اإلبالغ عن طریق شخص مجھول، ال یمكن أن یكون أساس للشك بالغش 

بل وبجب أن یكون األمر بالزیارة مؤشرا من قبل ضابط الشرطة القضائیة الذي یرافق األعوان قبل القیام بأیة زیارة، وینبغي فضال عن ذلك وق 
قیع على وفي حالة الرفض من قبل المعني أو ممثلھ للتو. القیام بأي  تفتیش أن یقرأ األمر بالزیارة للمعني أو ممثلھ الذي یطلب منھ التوقیع علیھ

  . األمر بالزیارة بصرف النظر عن ذلك ولكن تكتب عبارة الرفض في المحضر

  . وتقدم خالل ثالثة أیام نسخة من األمر بالزیارة إلى المعني أو ممثلھ بناء على طلبھما 

بزیارات المنازل المتممة ضمن ینبغي على أعوان إدارة الضرائب أن یعیدوا ترتیب المحالت التي زاروھا وذلك بعد القیام : 501المادة  
  .أعاله  500والمادة  499الشروط المنصوص علیھا في المادة 

  . التي قد تثار في عقد معلل تعطى نسخة منھ إلى المعني االعتراضاتویسجل ضابط الشرطة القضائیة  

  . ممارسة مھامھم كلما طلبوا ذلك الموجودة، العون والمساعدة والحمایة ألعوان الضرائب من أجل السلطاتتقدم : 502 المادة 

  .إذا لم تتم المراقبة الجبائیة بسبب فعل ناجم عن المكلف  بالضریبة أو الغیر، فإنھ یجرى التقدیر الفوري ألسس فرض الضریبة  :503المادة  

  الفرع الثاني 

  إثبات المخالفات ومتابعتھا 

 :األعوان المؤھلون لتحریر المحاضر  - أوال 

 إن جمیع أعوان إدارة الضرائب المفوضین والمحلفین قانونا، مكلفون على الخصوص إلثبات المخالفات للقوانین واألنظمة المتعلقة بالضرائب :504 المادة 
   .غیر المباشرة

  : ویكونوا أیضا مؤھلین لتحریر المحاضر 

لوطني وجمیع أعوان مصالح الجسور والطرقات المالیة وكذا مستخدمو الدرك ا إدارةأعوان الجمارك وبصفة عامة جمیع مستخدمي  - 1
                                                           

(*)
 .2009م لسنة .من ق 34معدلة بموجب المادة : 498المادة  
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  : المأذون لھم بموجب القانون بتحریر المحاضر

  .فیما یخص صناعة الكحول خلسة مخالفة القوانین واألنظمة بالنسبة لنقل الكحول واألنابیق والمشروبات 

فیما یخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعین : الشرطة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ونوابھم ومحافظو : عونھا أي اإلدارة البلدیة أو -2
  المتجولین للمصنوعات من الذھب والفضة، 

   فیما یخص المخالفات ني مادة التبغ،: المندوبون الغابیون وأعوان الشرطة البلدیة .  3 

   (1).الرسم الصحي على اللحوم أعوان الشرطة واألعوان البلدیون المؤھلون لھذا الغرض فیما یخص المخالفات في مادة -  4

  :المحاضر و الحجوز - ثانـیا 

  :أحكــــام عامــة -1

، تثبت في محاضر الضرائب إن مخالفات أحكام ھذا القانون، المتعلقة بالمراقبات و التحصیالت في الداخل المعھود بھا إلى إدارة: 505المادة 
  (2).القاضي خالل الثالثة أیام من تاریخھا وذلك تحت طائلة البطالن تقدم بناء على طلب من  المدیر العام للضرائب وتؤكد أمام

ویمكن أن تكون ھذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي ھذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إلى أن یثبت العكس وعندما تكون محررة  
  . من قبل عونین تكون حجة إلى أن یطعن في تزویرھا 

لمحاضر تاریخ الیوم الذي تم تحریرھا فیھ ونوع المخالفة، وفي حالة الحجز، التصریح الذي قدم في ھذا الشأن إلى یذكر في ا: 506المادة  
وصفة ومحل إقامة العون أو األعوان الذین قاموا بتحریر المحاضر والشخص المكلف بالمتابعات ونوع ووزن أو قیاس األشیاء  واسمالمتھم، 

الرسمي الذي قدم لھ للحضور، واسم وصفة وقبول  اإلخطارة وحضور الطرف أثنا ء إعداد بیانھم الوصفي أو المحجوزة وتقدیراتھا التقریبی
  . الحارس ومكان تحریر المحضر وساعة اختتامھ

وعندما ال یكون للمتھم محل إقامة معروفة في التراب الوطني، فإن التصریح الخاص بالمحضر یتم عن طریق ظرف موصى علیھ مع طلب  
تحریر  وتاریخمن إدارة البرید والمواصالت یرسل إلى آخر محل إقامة معروفة للمخالف ویجب أن تحمل الرسالة بیان مكان  باالستالمعار إش

  . المحضر

یبین المحضر في حالة ما إذا كان سبب الحجز مستندا على التزویر أو إتالف الدفاتر والرخص والنسخ وغیرھا من الوثائق  :507المادة  
وتبقى الوثائق المذكورة الموقعة والمؤشر علیھا ، مرفقة بالمحضر الذي یضم . المقررة بموجب التنظیم، نوع التزویر أو اإلتالف أو التحویر

   .ھقدم الى الطرف لكي یؤشر علیھا وجواباإلبالغ الرسمي الم

  . علیھ وأعطیت لھ نسخة منھ قرئالمحضر قد  إذا كان المتھم حاضرا أثناء تحریر المحضر، فإنھ یذكر فیھ بأن :   508المادة

نیة وفي حالة غیاب المتھم، إذا كان لھ محل إقامة معروفة ،إما في مكان الحجز، وإما في مكان تحریر العقد، فإن المحضر یبلغ لھ خالل الثما 
یر وفي حالة العكس یعلق المحضر خالل نفس األجل على باب دار البلدیة التابعة إما لمكان الحجز وإما لمكان تحر. االختتاموأربعین ساعة من 

  . العقد

كل اقتراح یتعلق بالزیادة یقدم أثناء مراقبة جبائیة یكون باطال إذا لم یبین بأن للمكلف بالضریبة لھ الحق بأن یساعده مستشار :   509المادة  
 یختاره ھو لمناقشة 

  . أو لإلجابة علیھ االقتراحھذا 

حاسبة، مستشار یختارونھ وینبغي أن یعلموا بھذا الحق تحت طائلة بطالن تحقیقات في الم إجراءویمكن للمكلفین بالضریبة أن یساعدھم خالل  
  . األجراء

معایرة جدیدة، بمحضر موظف عمومي،  إجراءكل شخص ینازع في نتیجة معایرة قام بھا أعوان الضرائب ،یمكنھ أن یطلب  :  510لمادة ا 
رائب أن تجري تحقیقا عن العملیة بواسطة خبیر ثان یعینھ رئیس المحكمة ویمكن إلدارة الض. من قبل خبیر یعینھ القاضي ویحلف الیمین أمامھ

  . التابعة لمقر الوالیة، وان النفقات المتعلقة بأحد التحقیقات تكون على عاتق الطرف الذي رفع المنازعة بدون سبب

أدناه، والتي تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل المخالفین، تحجز لزوما من    525إن األشیاء ووسائل الغش المبینة في المادة  :  511المادة  
  . قبل األعوان المحررین للمحاضر

یحدد الحجز بالنسبة للبرامیل التي ثبتت اختالفاتھا وذلك في حالة اإلرسال المتعذر تطبیقھ ولكن عندما ال ینازع في ھویة :   512المادة  
  . الحمولة

  . ي تكون جزءا من الحمولة وغیر مھربة ترد إلى مالكھاوإن السلع الت 

  . اقتضى الحال في حظیرة المحجوزات إنتودع األشیاء المحجوزة في مكتب الضرائب القریب جدا، ویمكن وضعھا :   513المادة  

إن ھذا البیع یقوم بھ قابض الضرائب إذا لم یقدم الطرف الذي وقع علیھ الحجز خالل مھلة عشرة أیام اعتراضا عن البیع، ف:   514لمادة ا 
  .األخرى المعتادة األماكنالمختلفة خمسة أیام بعد وضع إعالن موقع من قبلھ ومن دون أیة إجراءات على باب البلدیة وفي 

معلال  االعتراضن إلى غایة الیوم المبین للبیع المذكور، ویكو االعتراضإذا تأخر بیع األشیاء المحجوزة، فإنھ یمكن تقدیم :   515المادة 
ومحتویا على تكلیف بالحضور أمام المجلس القضائي مع اختیار موطن في المكان الذي یوجد فیھ المجلس القضائي، وال یمكن أن یتجاوز أجل 

                                                           

 .2007 م لسنة .من ق  6المادة  معدلة بموجب:  504المادة  (1)
(2)

 .1991 م لسنة.من ق 74المادة  معدلة بموجب:  505 المادة 
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  . التكلیف بالحضور ثالثة أشھر

ناء على تقدیم عریضة وذلك في حالة ما إذا كانت یمكن أن یؤذن بالبیع قبل حلول اآلجال المحددة أعاله بمجرد أمر من القاضي ب :  516المادة  
  . األشیاء المحجوزة موضوع تلف

إن مصادرة األشیاء المحجوزة تستوجب في حالة بطالن المحضر وإذا كانت المخالفة قائمة بصفة كافیة بموجب أدلة أخرى أو :   517المادة  
  . تحقیق

  : أحكام خاصة  -  2

  . إن تأكید المحاضر، یمكن أن یتم أمام أحد القضاة التابعین الختصاص المحكمة التي یتبعھا مكان ارتكاب المخالفة:   518لمادةا 

یعد في الحین ومن دون تنقل، فیما یخص الضمان، محضر الحجز وأسبابھ الذي یتضمن أقوال كل األطراف المعنیین ویوقع من :   519المادة 
  . قبلھم

مستخدمي مكتب الضمان الحاضرین وختم الشخص الذي تم الحجز لدیھ،  أختامصنوعات أو األشیاء المحجوزة، توضع تحت أن الدمغات والم 
  . وتوضع بكتابة ضبط المحكمة إذا كان األمر یتعلق بجریمة

  : متابعة المخالفات  - ا ثثال 

  . من دفاع المتھم، ھي من اختصاص المحكمة فقطإن الدعوى الناجمة من المحاضر والمسائل التي یمكن أن تصدر :   520المادة 

  . إن مدیر الضرائب للوالیة المختص یحقق ویدافع فیما یخص الدعاوى التي ترفع أمام المجالس القضائیة:   521المادة 

  . ا المكلفة بالمتابعاتللكحول، فإن إدارة الضرائب ھي وحدھ االقتصاديوفي حالة المخالفة التي تمس في آن واحد النظام الجبائي والنظام  

  .  إن التكالیف بالحضور في نھایة الحكم، یمكن أن یتم عن طریق أعوان الضرائب:   522المادة 

  الفرع الثالث

  العقوبات الجبائیة

  :العقوبة الثابتة -أوال  

دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص علیھا في القانون العام، السیما بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن الثمینة، ومع مراعاة :   523المادة 
من قانون الضرائب غیر المباشرة، یعاقب على جمیع المخالفات لألحكام القانونیة    527إلى   524المنصوص علیھا في المواد من  األحكام

  (1). دج   25.000إلى   5.000علقة بالضرائب غیر المباشرة بغرامة جبائیة منوالتنظیمیة المت

  ).الكحول المغیرة(أدناه   2 -  530غیر أن ھذه الغرامة تقرر حسب المعدالت القصوى فیما یخص المخالفات المنصوص علیھا في المادة 

  :العقوبة النسبیة -ثانیا  

أعاله، في حالة التملص من الحقوق، بغرامة جبائیة مساویة لمبلغ    523یعاقب على المخالفات المذكورة في المادة    )1-أ :  524المادة 
الذي كان تحصیلھ محل شبھة نتیجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظیمي، دون أن یقل مبلغ ھذه الغرامة عن   الرسمالضریبة غیر المسددة أو 

  . دج  25.000

أدناه   2 - 530، ومھما كان مبلغ الحقوق موضوع الغش وكذا في الحالة المنصوص علیھا في المادة احتیالیةطرق  استعمالالة في ح)   2
  . دج   50.000أعاله، بضعف الحقوق موضوع الغش، على أال تقل عن1/تحدد الغرامة المنصوص علیھا في الفقرة أ) أنواع كحول مغیرة(

الصانع أو التاجر أو المستورد لمصنوعات من البالتین أو الذھب أو الفضة، المستوردة مخالفة ألحكام المادتین في حالة حیازة أو بیع )  3
أعاله، تحدد بأربعة أضعاف الحقوق المتملص منھا دون أن تقل عن مبلغ  1- من ھذا القانون، فإن الغرامة الواردة في الفقرة أ 378و 359

  (2). دج 100.000

الضرائب المترتبة على االستھالك أو الصناعة أو النقل التي تتضمن معا رسما نوعیا ورسما قیمیا في حالة عدم وجود وفیما یخص / ب 
تقدیر الصحیح، فإن مبلغ الرسوم الذي یستعمل كأساس لحساب الغرامة یحدد طبقا للقواعد المنصوص علیھا فیما، یخص العناصر تسمح ب

  . فرض الضریبة على النواقص 

  :المصادرة -  اثالث 

، تؤدي في جمیع الحاالت، إلى   أعال ه   524و    523إن المخالفات التي یتم قمعھا ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادتین :   525المادة 
األجھزة أو أجزاء األجھزة المخصصة للتقطیر وغیر المدموغة أو  وتصادر أیضا.  مصادرة األشیاء ووسائل التزویر المحددة في المقطع أدناه

 . من ھذا القانون 66و  64التي تكون حیازتھا غیر شرعیة طبقا ألحكام المادتین 

 األجھزة واألوعیة واآللیات واألواني غیر المصرح بھا وتعتبر كأشیاء أو وسائل للتزویر، لیس فقط األشیاء الخاصة بالتزویر، ولكن كذلك
  . والمستعملة في كمیات الصنع أو الحیازة وكذلك العربات أو الوسائل األخرى المستعملة في نقل األشیاء المحجوزة

  

  

                                                           

(1)
 .2003م  سنة .من ق  54معدلة بموجب المادة :  523المادة   

(2)
 .2015لسنة . م.من ق 41و  2003م  لسنة .من ق 55معدلة بموجب المادتین  :  524المادة   
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  الفرع الرابع

  العقوبات الخاصة

 :األنابیق  - أوال   

بالعقوبات األخرى المنصوص علیھا  إن حیازة جھاز أو جزء جھاز تقطیر خالفا ألحكام ھذا القانون، یعاقب علیھا مع عدم اإلخالل:   526المادة  
   :في ھذا القانون

  دج،    10.000بغرامة جبائیة قدرھا  -  1

  .بمصادرة أو إتالف الجھاز المذكور أو جزء الجھاز حسب اختیار إدارة الضرائب  -  2

  :زراعة التبــغ –ثائیا  

  : ب علیھاإن كل زراعة للتبغ غیر مطابقة ألحكام ھذا القانون یعاق:   527المادة 

دج عن كل غرسة مزروعة بصفة غیر قانونیة، دون أن تكون ھذه الغرامة تقل عن الحد األدنى الذي قدره   0,50بغرامة جبائیة قدرھا -  1
  أعاله،   523دج والمنصوص ملیھ في المادة   500

  . بمصادرة أو إتالف التبغ المذكور، حسب اختیار إدارة الضرائب -  2

ل وفي الحالة األخیرة، فإن التبغ المغروس بصفة غیر قانونیة وكذلك التبغ الذي تم جنیھ والسیقان والجداول المحتفظ بھا، یتلف من دون أج 
وبمحضر أعوان الضرائب وذلك بناء على أمر السلطة البلدیة وتحت رعایتھا والتي یرفع لھا لھذا الغرض طلب من المحرر الرئیسي 

  . ي عدم وجوده، بناء على األمر الذي یعطیھ لھ رئیس الدائرةللمحاضر، أو ف

  :الوقــود –ثالثا  

إن استعمال وقود البنزین والمازوت المخصص للفالحة والمقبول حسب التعریفة المخفضة لرسوم المرور في كل مركبة تستعمل  :  528المادة 
  : الوقود الذي ھي غیر مرخصة باستعمالھ بموجب أحكام ھذا القانون، یعاقب عنھ من دون المساس بالعقوبات األخرى المقررة بما یلي

  من قانون العقوبات،    53یوما حبس من دون تطبیق المادة   15: المركبة سائقفیما یخص  -  1

  .دفع غرامة قدرھا ألف دینار: فیما یخص الشخص المسؤول عن المركبة مدنیا  -  2

أجل  تسحب البطاقة الرمادیة على الفور مقابل إعطاء وصل بذلك ویجري حجز المركبة إذا لم یتم دفع الغرامة والغرامات اإلضافیة في) أ - 3
  من تاریخ إثبات المخالفة؛  ابتداءشھر 

  (*).وفضال عن ذلك، وفي حالة حجز المركبة، فیمكن القیام ببیع المركبة من قبل إدارة الضرائب) ب 

  الفرع الخامس 

 مسؤولیة  الغیـر

من ھذا القانون ومكلفین، بھذه    527إلى   523یكون األشخاص اآلتي بیانھم مسؤولین عن المخالفات المشار إلیھا في المواد من:   529المادة 
  : الصفة، بالرسوم والغرامات المالیة والمصاریف

  مالكو البضائع فیما یخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانھم أو مندوبیھم،  -أ 

  األب أو األم أو الوصي، فیما یخص أفعال أوالدھم القصر غیر الراشدین والساكنین عندھم،  - ب  

كون أو المستأجرون الرئیسیون، فیما یخص كل غش مرتكب في دورھم وفي بساتینھم المسورة وجنائنھم واألماكن األخرى التي المال  - ج 
  یشغلونھا شخصیا، 

  . الناقلون، فیما یخص البضائع المنقولة بصفة غیر قانونیة - د 

ریق غیر أن ھؤالء یكونون مسؤولین عندما یجعلون اإلدارة قادرة على القیام بمتابعات فعالة تجاه مرتكبي الغش أو مخالفة القانون وذلك عن ط 
  . التعیین الصحیح للشخص أو الشركة الذین تم التحویل لحسابھ

 . دى المجلس القضائيویجب أن یتم ھذا التعیین أثناء المعاینات نفسھا أو قبل اختتام الدعوى ل 

  الفرع السادس 

 العقوبات الجزائیة

  : تعاقب بالحبس من ستة أیام إلى ستة أشھر المخالفات المبینة أدناه:   530المادة 

الصناعة المغشوشة للكحول، والغش في المشروبات الروحیة عن طریق التصعید أو الدھلیز وبواسطة السالح أو بواسطة آالت مخصصة  -  1
ھا والتسلیم والحیازة من أجل البیع ونقل الكحول من أي نوع مصنوع أو مستورد بدون تصریح ونقل الكحول بواسطة رسالة مزیفة إلخفائ

من ھذا القانون والمتعلقة بتغلیف المشروبات الروحیة المباعة في    216و   215ش والمخالفات ألحكام المادتین غمحصل علیھا عن طریق ال
  . ھي تحت سندات اإلعفاء بكفالة زجاجات خالفا للتي

إنعاش أو محاولة إنعاش الكحول المغیرة والمناورات التي تھدف إما الختالس الكحول المغیرة أو المقدمة للتغییر وإما العمل على قبول  - 2 
                                                           

 .1996م  لسنة  .من ق 82، أحكام ھذه  المادة تصبح  غیر نافدة نتیجة إخضاع الوقود للضریبة على  المنتوجات البترولیة المؤسسة بموجب المادة  1996م  .قمن  109معدلة  بموجب  المادة  :  528المادة    (*)
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بات الروحیة أو حیازتھا والتي أدخلت تغییر الكحول التي ھي مغیرة بعد، واستعمال المواد المغیرة غیر المطابقة للنماذج الرسمیة وبیع المشرو
  . یلي والمنتوجات المماثلة من ناحیة الجبایةثكحول مغیرة أو إخالط من الكحول اإل تحضیرھافي 

  . صناعة ونقل وبیع وحیازة أنبیق أو جزء من األنبیق من دون الحصول على رخصة استعمال أنبیق غیر مصرح بھ - 3 

من ھذا القانون التقطیرات التي تتم في جمیع األماكن بواسطة أنابیق غیر مجھزة بعدادات قانونیة والمناورات  78و  77في حالة تطبیق أحكام المادتین -   4
  . التي تھدف إلى تزویر بیانات العدادات عن قصد أو إلحاق ضرر بسیرھا المنتظم بأي وسیلة كانت

 52كثافة میاه الحیاة أو الخالصات الكحولیة وتحضیر وحیازة وبیع ونقل األخالط الممنوعة بموجب المادة الفساد عن طریق الغش ل -  5 
  . المقطع األخیر من ھذا القانون

  . الغش في معامل التقطیر بواسطة الدھالیز أو أي وسیلة أخرى للتوصیل بالقنوات أو النقل الخفي للكحول - 6 

  . ازة من أجل بیع التطورالصناعة أو النقل أو الحی -7 

حیازة أو بیع من صانع المصنوعات من البالتین أو الذھب أو الفضة المعلمة إما عالمة بدمغة مزورة قدیمة وإما بعالمات قدیمة أو ساریة  -8
 .تكون غائرة أو ملحمة أو مسحوبة بالعكس، وإما بعالمات دمغة الزینة مقلدة لدمغات قدیمة أو ساریة

 النار وبیع بارود  أو المخصص للحرب وحمل بارودي العاد  من الخارج والصناعة غیر المشروعة ألي كمیة من البارود  البارود  استیراد - 9 
 النار تزیا عن كیلوغرامین من د  المھرب من قبل بائع بالتجزئة موكل وحیازة كمیة من بارود  ون ترخیص وحیازة أو بیع البارود  النار من د 
 الدینامیتوحیازة وبیع  وصناعة واستیراد . المخصص للحرب والخراطیش والذخائر الحربیة  وحیازة أي كمیة من البارود ون ترخیص، 

ون ترخیص وصناعة واستعمال متفجرات أو  النار تزید عن كیلوغرامین أساسھا النتروغلیسیرین من د  والمتفجرات وحیازة كمیة من بارود
  .من جدید  في أشغال المناجم فجارلالنمركبات كمیاویة   قابلة 

الحیازة في أن واحد لألجھزة أو األواني المخالفة للقانون المخصصة للصنع وأوراق التبغ أو التبغ الذي ھو بصدد الصنع والتبغ  -  10
  . المصنوع الذي ال یحمل الطوابع مھما كانت الكمیة

الحیازة والعرض من أجل البیع من قبل البائعین بالتجزئة للتبغ غیر المعبأة في صنادیق أو غالفات أو أكیاس أو علب تحمل الطوابع  -  11
  . عامة كل بیع لغایة المنزل أو التحمیل وبصفةالقانونیة 

  . ین الفسفوري المخصص لصناعة الكبریت الكیمیاويغیر القانوني للكبریت الكیماوي وكذلك مجرد حیازة العج االستیرادالصناعة أو  - 12

 378و 359حیازة أو بیع من صانع أو بائع أو مستورد لمصنوعات من البالتین أو الذھب أو الغضة مستوردة مخالفة ألحكام المادتین  - 13 
  (1). من قانون الضرائب غیر المباشرة

إن استعمال طوابع مزورة أو مستعملة من قبل وكذلك بیع التبغ وعلیھ تلك الطوابع یمكن أن یؤدي إلى تطبیق العقوبات  :531المادة  
  . من قانون العقوبات  210و   209المنصوص علیھا في المادتین  

  الفرع السابع 

  قمع  الغــش

 :ووسائل العنــف االحتیالطرق  -  1

یعاقب كل من یستخدم طرقا احتیالیة للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضریبة أو التصفیة أو دفع : 532المادة 
دج وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى ھاتین  200.000دج إلى  50.000الضرائب أو الرسوم التي ھو خاضع لھا ، بغرامة من 

  . العقوبتین فقط

    (2).دج10.000المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ )  1/10(كم ال یطبق في حالة اإلخفاء، إال إذا كان ھذا األخیر یتجاوز عشر غیر أن ھذا الح 

  : یلي  تعتبر طرقا احتیالیة من أجل تطبیق أحكام المادة المذكورة أعاله، ما  : 533المادة  

  . منتوجات تطبق علیھا الضرائب أو الرسوم التي ھي مفروضة علیھ من قبل أي شخص لمبالغ أو ءاإلخفاء أو محاولة اإلخفا -  1

تقدیم األوراق المزورة أو غیر الصحیحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إما على تخفیف الضرائب أو الرسوم أو تخفیضھا أو  - 2 
  . من المنافع الجبائیة المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفین بالضریبة االستفادةاإلعفاء منھا أو إرجاعھا ، وإما على 

الطوابع المنفصلة أو الطوابع الممیزة المزورة أو التي قد تم استعمالھا بعد، من أجل دفع جمیع الضرائب، وكذلك البیع أو محاولة  استعمال -  3 
  .عبیع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي تحمل تلك الطواب

عن قصد لنقل أو العمل على نقـل الكتابات غیر الصحیحة أو الصوریة في دفتر الیومیة أو في دفتر الجرود المنصوص علیھا في اإلغفال  -   4
اختتمت  بالنسبة لعدم صحة السنوات المالیة التي إالوال یطبق ھذا التدبیر . من قانون التجارة أو في الوثائق التي تقوم مقامھ  10و   9المادتین
  . كتاباتھا

یر القیام بأي وسیلة كانت لجعل األعوان المؤھلین إلثبات المخالفات لألحكام القانونیة أو التنظیمیة التي تضبط الضرائب غیر المباشرة، غ - 5 
  . قادرین على تأدیة مھامھم

  .ل كل الضریبة أو الرسم الذي ھو مكلف بھأو رفع العراقیل بطرق أخرى لتحمی  القیام من قبل مكلف بالضریبة بتنظیم أسعار - 6 

                                                           

 .2005م  لسنة .من ق 36 معدالن بموجب المادة :  13و 8 - 530المادة  (1)
 .2003م  لسنة .من ق 56معدلة بموجب المادة :  532المادة  (2)



 65 

أعاله، بھدف تطبیق العقوبات الجزائیة، وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة  532المشار إلیھا في المادة تتابع المخالفات  :534المادة  
  (1).من قانون اإلجراءات الجبائیة 104

یعد محضر من قبل األعوان المؤھلین في حالة استعمال وسائل العنف الذي یكونون ھدفا لھ وتطبق على مرتكبي العنف العقوبات : 535المادة  
  . المنصوص علیھا في قانون العقوبات تجاه الذین یقاومون بعنف ممارسة المھام العمومیة

  :الرفض الجماعي لدفع الضریبة -2 

  . الوطني باالقتصادالتي تقمع المس  بالعقوباتطریقة كانت، أو حاول تنظیم رفض جماعي للضریبة، یعاقب كل من نظم، بأي : 536المادة  

  . ، على كل من یحرض الجمھور على الرفض أو التأخر في دفع الضریبة أعاله 532وتطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة  

  :عرقلة المراقبة الجبائبة  - 3 

كل من یجعل، بأي وسیلة كانت، األعوان المؤھلین إلثبات المخالفات لتشریع الضرائب، غیر قادرین على تأدیة وظائفھم،  یعاقب: 537المادة  
  . دج   100.000إلى   10.000بغرامة جبائیة من 

  . االحتیالأھمیة تعتبر الغرامة مستقلة عن تطبیق العقوبات األخرى المنصوص علیھا في النصوص الساریة المفعول كلما أمكن تقدیر  

  (2).إلى سنة) 02(وفي حالة العود، یمكن للحكمة، فضال عن ذلك أن تقرر عقوبة حبس تتراوح من شھرین  

وإذا كان ھناك اعتراض جماعي على تأسیس وعاء الضریبة فتطبق العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات والتي تقمع المس بالسیر 
  . الحسن لإلقتصاد الوطني

  ـض  تقدیـم  الوثائــقرف -4

كل شخص أو شركة ترفض تقدیم وثائق یوجب علیھا تنظیم أو إتالف ھذه الوثائق قبل انقضاء اآلجال المحددة لحفظھا، تعاقب  :  538المادة  
  . دج  10.000إلى   1.000بغرامة جبائیة من

من تاریخ المحضر المحرر من أجل  یبتدئدج على األقل من كل یوم تأخیر    50ویترتب أیضا على ھذه المخالفة تطبیق إكراه مالي قدره  
ون مؤھل في أحد دفاتر المعني بأن اإلدارة قد مكنت للحصول على عإثبات الرفض وینتھي في الیوم الذي یثبت فیھ بیان مكتوب من قبل 

  .الوثائق المقررة

  :سریة فرض الضریبة  -  5

حكام المتعلقة بالسر المھني ترتكب من قبل أشخاص ینبغي علیھم المحافظة علیھ بموجب تنظیم الضرائب أو كل مخالفة لأل :  539المادة  
 301الرسوم عند تأسیسھا أو تحصیلھا أو مراقبتھا أو في المنازعات التي یشاركونھا فیھا، یعاقب عنھا بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  . من قانون العقوبات 

  نالفرع الثام 

 التأخر في دفع الضریبـة 

من قانون الضرائب غیر المباشرة، یترتب على التأخر في دفع الضریبة، وبعد توفر كل  532دون المساس بأحكام المادة :   540المادة 
الیوم األول الذي یلي من مبلغ الحقوق المتأخر دفعھا، وتستحق من %  10االلتزامات القانونیة أو التنظیمیة، تحصیل غرامة جبائیة تحدد ب 

 .تاریخ استحقاق تلك الحقوق

من قانون اإلجراءات  93ویجوز بصورة استثنائیة، أن تسقط كل ھذه الغرامة أو جزء منھا والئیا من قبل اإلدارة طبقا ألحكام المادة 
 (3).الجبائیة

  . بةعاتق المكلفین بالضری اإلضافیة للمتابعات على تكون جمیع النفقات:  541 المادة 

  الفرع التاسع

  ركة لمـختلف العقوباتتالقواعد المش 

 :التواطؤ -  1

، االقتضاءتطبق على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي ھذه المخالفات من دون اإلخالل، عند  :  542المادة 
  . أدناه 544حق الموظفین واألعوان العمومیین وذلك مع مراعاة أحكام المادة  فيبالعقوبات التأدیبیة المقررة 

من قانون العقوبات یطبق على الشركاء في المخالفات المشار إلیھا    42إن تعریف الشركاء في الجرائم والجنح المحدد في المادة :   543المادة 
  . أعاله  542في المادة 

إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات معروفة بأنھا غیر صحیحة من قبل كل رجل أعمال أو خبیر أو بصفة إن المساھمة في :   544المادة 
  :عامة، كل شخص أو شركة مھنتھا مسك الكتابات الحسابیة لعدة زبائن أو المساعدة في مسكھا، تعاقب بغرامة جبائیة تحدد بـ

  ؛ دج بالنسبة للمخالفة األولى المبینة في حقھ  1.000 - 

                                                           

 .2012م لسنة .من ق 29معدلة بموجب المادة : 534المادة  (1)
(2)

 .2003م  لسنـة  .من ق 57معدلة  بموجب المادة :  537المادة  
(3)

 .2012م لسنة .من ق 30و  2009م لسنة .من ق 35و 1996م  لسنة  .من ق 69و   1983م  لسنة  .من ق  76معدلة  بموجب  المواد  :   540المادة  
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  دج بالنسبة للمخالفة الثانیة؛   2.000 - 

دج في مبلغ  الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جدیدة من دون أن یكون ھناك   1.000دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وھكذا دوالیك مع زیادة   3.000 - 
  . من قبل واحد أو عدة مكلفین بالضریبة إما بالتتابع وإما في آن واحد ارتكبتتمییز فیما إذا كانت ھذه المخالفة قد 

وعندما یكون المخالفون واثقین بأنھم أعدوا أو ساعدوا على إعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من أي نوع، قدمت من أجل  
من ھذا    532ن ذلك بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة تحدید الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنھم، یمكن أن یعاقبوا، فضال ع

  . القانون

انون إلى وفي حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم أو عدة أحكام، فإن العقوبة المقررة بمقتضى المقطع السابق الذكر، تؤدى بحكم الق 
  .و بصفة مسیر أو مستخدم وعند االقتضاء غلق المؤسسةمنع مزاولة مھن رجل أعمال أو مستشار جبائي أو خبیر محاسب و ل

كل مخالفة للمنع من ممارسة مھن رجل أعمال أو مستشار  جبائي أو خبیر أو محاسب حتى بصفة مسیر أو مستخدم، المقرر في : 545المادة 
دمت من أجل  تحدید الضرائب  أو في إعداد  موازنات و جرود وحسابات ووثائق مزورة من أي  نوع ق  اتھامھم تبثحق األشخاص  الم

  .دج10.000إلى  1.000الرسوم المترتبة على زبائنھم یعاقب  بغرامة جبائیة من 

  :ودالع -2

أدناه، تنتج عنھ بحكم القانون، مضاعفة الغرامات الجبائیة والجزافیة المقررة بالنسبة للمخالفة  547إن العود المحدد في المادة : 546المادة  
مثل الحبس، العزل من الوظیفة، المنع من مزاولة المھنة، غلق (اإلخالل بالعقوبات الخاصة المنصوص علیھا في أماكن أخرى   األولى وذلك
  ...).المؤسسة إلخ

أنھ فیما یخص العقوبات الجبائیة في حالة التملص من الرسوم فإن الغرامة  المستحقة تساوي دائما ثالث أضعاف ھذه الرسوم من دون أن  غیر
  .دج 5.000تكون أقل من 

  .وتضاعف عقوبات الحبس التي من المحتمل إقرارھا بالنسبة  للمخالفة األولى 

  .أدناه 550وإن لصق إعالن الحكم ونشره یؤمر بھما في جمیع الحاالت المنصوص علیھا في ھذه المادة،  ضمن الشروط المحددة في المادة 

في أجل  وارتكبیعتبر في حالة العود، كل  شخص أو شركة یكون  قد عوقب  بإحدى العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون : 547المادة 
  .خمس  سنوات بعد حكم اإلدانة  مخالفة تطبق علیھا  نفس العقوبة

  :الظروف المخففة -3

 ویمكن تطبیقھا. العقوبات، على العقوبات المقررة في مادة الجبایة من قانون   53أحكام المادة  ال تطبق بأي حال من األحوال: 548المادة 
  .أدناه 550أعاله، وفي المادة  540 من المادةالعقوبات المنصوص علیھا في المقطع الرابع  باستثناءالعقوبات الجزائیة  فیما یخص

  :جـــمع العقوبات-4

  .المادة الجبایة مھما كان نوعھاتجمع العقوبات فیما یخص قمع المخالفات في :  549المادة 

  :نشر  األحكـام-5

جزائیة، أن تأمر بأن ینشر الحكم بتمامھ أو بتلخیص في الجرائد التي  طیع المحكمة، فیما یخص المخالفات المتبوعة بعقوباتتتس: 550المادة 
  .على نفقة المحكوم علیھ تعنیھا ویعلق في األماكن التي تعینھا والكل

  :التضامـن-6

  .ات المالیة المقررةبعلیھم بنفس المخالفة، ینبغي علیھم أن یدفعوا بالتضامن العقو إن األشخاص أو الشركات المحكوم: 551ادة الم

  :دفــع الرســوم -7

الرسوم كل حكم أو قرار یحكم على مخالف بدفع الغرامة المنصوص علیھا  في ھذا القانون یجب أن یتضمن  أیضا الحكم بدفع : 552المادة 
  .التي  من المحتمل أن  تكون مزورة  أو  متفق علیھا

  :اإلكــراه البدنــي-8

ما یلیھا من قانون اإلجراءات و 601إن العقوبات المالیة  المنصوص علیھا في ھذا القانون، ینتج  عنھا  تطبیق أحكام المواد: 553المادة 
  .الجزائیة والمتعلقة  باإلكراه البدنــي

  .برسم الغرامات و الدیون الجبائیةسبة للمجموع  المبالغ  المستحقة بالنبدني العقوبة یحدد مدة اإلكراه ال قراروإن الحكم أو 

  :اتالشركات المرتكبـة من قبل المخالف-9

عندما  ترتكب المخالفات  من قبل شركة أو شخص  معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس  المستوجبة و كذلك : 554المادة  
  .مجالس اإلدارة أو الممثلین الشرعیین أو القانونین للشركة   أعضاءالعقوبات الالحقة  تقررعلى 

وعلى الشخص المعنوي،  القانونیین مجالس اإلدارة أو الممثلین الشرعیین أوالغرامات الجزائیة المستوجبة في آن واحد على أعضاء  وتقرر
  .واألمر كذلك بالنسبة للعقوبات المالیة المطبقة

  :الحاتاإلعفاءات والمص- 10

مادة تخفیض الغرامات الجبائیة المنصوص علیھا بموجب ھذا   القانون وفقا  للشروط والقواعد المنصوص علیھا في ال یجوز: 555المادة 
  .أعاله 540
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على المخالف إلى رقم یقل  الغرامة المحكوم بھا یضغیر أن المصالحات أو اإلعفاءات التي تقبل بھا اإلدارة، ال ینبغي  أن یكون من آثارھا تخف
  (*) .من ھذا  القانون 540عن مبلغ  تعویض التأخیر الذي یكون واجب األداء لو طبقت أحكام المادة 

  :المقبوضة كما ھو الشأن في مادة الجماركالحقوق والرسوم - 11

الشأن في مادة الجمارك  ال تطبق األحكام الموجودة في ھذا الباب على المخالفات المتعلقة بالحقوق والرسوم المقبوضة كما ھو: 556المادة  
  .السابقة الذكر 555األحكام موضوع المادة   باستثناءمن قبل إدارة  الجمارك و ذلك 

 :یلة العقوباتتخصیص حص- 12

الضرائب المختلفة إلى میزانیة الدولة مع مراعاة األحكام  فیما یخصتدفع الحصیلة الصافیة للغرامات والعقوبات والمصادرات : 557المادة 
  .الخاصة

  الفــصل الخامس

  التقــادم

  الفرع األول

  الحقوق استرداددعوى 

 :أحكام عامة -أوال 

المبالغ المحصلة بال  حق  و بصفة غیر  قانونیة نظرا لخطأ األطراف أو اإلدارة ، تتقادم بمرور أجل أربع   استردادإن دعوى : 558المادة 
  .من یوم  الدفع ابتداءسنوات 

أعاله ، یؤجل   558الحق لدفعھا، فإن بدء التقادم المنصوص علیھ في المادة  بسبب حدث لالستردادعندما تصبح الحقوق قابلة : 559المادة 
  .الیوم الذي  وقع  فیھ ھذا الحدث إلى

  .یحق ویحكم فیھا تبعا لإلجراءات الخاصة بكل إدارة معنیة االستردادإن الطلبات في : 560المادة 

  .المبالغ استرجاعینقطع التقادم عن طریق طلبات یتم تبلیغھا بعد فتح الحق  في :   561المادة 

علیھا مع  سطة رسالة موصىالضرائب للوالیة المختص بواإلى مدیر  لمكلف بالضریبةا طریق طلب مسبب یقدمھوینقطع التقادم أیضا عن  
  .إشعار باالستالم

  :سندات اإلعفاء  بكفــالة  –ثانیــا 

 اآلجال المحددة انقضاءأعاله ، فإن  متعھدي سندات اإلعفاء  بكفالة، إذا أعادوا خالل أجل سنة بعد  558خالفا ألحكام المادة :  562المادة 
أي بموجب التعھد، شھادة المخالصة طبقا لألصول المسلمة في الوقت المناسب، فإن المبالغ التي  دفعوھا ترجع لھم، وبعد مرور سنة فال تقبل 

  .مطالبة والمبالغ تدخل  الخزینة كتحصیل عام لغایة  مبلغ الضریبة  الداخلیة والفائض برسم الغرامة

  الفــرع الثاني

  دعوى اإلدارة

 :أحكام عامة –أوال 

الخاصة  األحكامأدناه، وذلك مع مراعاة  567إلى غایة  564تتقادم دعوى اإلدارة طبقا للقواعد المحددة في المواد من : 563المادة 
  .أدناه 568المنصوص علیھا في المادة 

و المبالغ المالیة  و غیرھا من الضرائب   واألتاوىمن أجل  تأسیس  و تحصیل الرسوم  االقتصادیةوتطبق  ھذه األحكام في میدان  القوانین 
  .ومن أجل المخالفات للقوانین واألنظمة  التي  تضبط ھذه  الضرائب  والرسوم

  :األجل الذي بموجبة تتقادم دعوى اإلدارة، یحدد بأربعة أعوامإن : 564المادة 

  .من أجل تأسیس وتحصیل الضرائب والرسوم - 1

 .والرسوممة التي تضبط ھذه الضرائب واألنظ أجل قمع المخالفات للقوانین من - 2

 اختتاممن یوم  ابتداءالتبلیغ من أجل الحكـم أمام المحكمة المختصة، یجب أن یتم في أجل شھر  غیر أنھ عندما یكون المخالف موقوفا فإن
  .المحضر

  :یجرى أجل التقادم: 565المادة 

  أدناه، 2الحقوق من أجل تأسیسھا وتحصیلھا وذلك مع مراعاة األحكام المنصوص علیھا في  استحقاقمن  ابتداء-1

تطبق علیھا عندما تكون المخالفات المذكورة الحقة  فیھ المخالفات فیما یخص قمعھا ووعاء الرسوم التي ارتكبتمن الیوم الذي  ابتداء -2
  .لتاریخ إستحقاق الضریبة

 ابتداءستحقاقیة الرسوم أو أي مخالفة أخرى، فإن التقادم ال یجري إال ان قبل  مكلف بالضریبة وكان الغرض منھ م االحتیالغیر أنھ في حالة 

                                                           

  .1983م لسنة .من ق 77 المادة معدلة بموجب:  555المادة   (*)
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  .ستحقاقیة الرسوم أو المخالفاتامن الیوم الذي یكون فیھ مندوبو اإلدارة قادرین على إثبات 

  :ـینقــطع التقادم ب: 566المادة 

  الطلبات المبلغــة،) أ

  قات،دفع التسبی) ب

  المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة مختصة بإعداد المحاضر،) ج

  المخالفات  الموقعة من قبل المخالفین، بارتكاب االعترافات) د

  إیداع طلب قصد الحصول على تخفیض العقوبات،) ھ

  .كل عمل آخر قاطع تابع للقانون العام) و

من ھذا القانون،  یقطع أیضا التقادم الجاري ضد اإلدارة ویحل محلھ التقادم التابع للقانون  487المادة إن تبلیغ السند التنفیذي المشار إلیھ في 
  .العام

ري ضد اإلدارة یكون منقطعا بصفة صحیحة في من ھذا القانون، فإن التقادم الجا  488وعلى الرغم من المخالفات المنصوص علیھا في المادة 
ادة  المذكورة عند تاریخ أول  تقدیم للرسالة الموصى علیھا أو لسند التنفیذي، إما للعنوان األخیر للمكلف بالضریبة الحاالت المشار إلیھا في الم

  .المعروف من قبل اإلدارة وإما للمكلف بالضریبة نفسھ أو كیلھ المفوض

من تاریخ القرار أو الحكم  ابتداءوات كاملة إن الجزاءات التي تتضمنھا القرارات واألحكام المصدرة تتقادم بمرور خمس سن :567المادة 
  .القرار أو الحكم بقوة القضیة المقضیة اكتسابمن یوم  ابتداءالصادر بالدرجة النھائیة و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم 

 :سنــدات اإلعفـاء  بكفالة  –نیا ثا

أجل النقل المحدد بموجب التعھد و ذلك في حالة  انقضاءالل السنة التي تلي یباشر في رفع دعوى اإلدارة، تحت طائلة اإلسقاط، خ: 568المادة 
  .عدم تقدیم شھادة  المخالصة القانونیة لسند اإلعفاء بكفالة

األجل المحدد من  انقضاءوینبغي على المتعھدین وضامنیھم أن یقدموا شھادة المخالصة لسندات اإلعفاء بكفالة  خالل الثالثة أشھر التي تلي  
 .لكامل المدة التي توفق خاللھا نقل الحمولة ضمن الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون االقتضاء أجل النقل، ویمدد ھذا األجل، عند

  الفـصل الســادس

  أحكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلیة و الضرائب
 غیر  المباشرة المقبوضة كما  ھو  الشأن  في مادة الجمارك

الضرائب المحلیة المنصوص علیھا في ھذا القانون، مع مراعاة األحكام الخاصة لھا، تخضع لقواعد التصفیة والتحصیل إن : 569المادة 
  .والمراقبة و المنازعة والتقادم المطبقة على الضرائب غیر المباشرة المحصلة لصالح میزانیة الدولة

بعد  االمتیازیر المباشرة المحصلة لصالح الدولة وتأتي فورا رتبة ھذا الممنوح للضرائب غ االمتیازإن تحصیل ھذه الضرائب یتمتع بنفس 
  .الرتبة الممنوحة للضر ائب غیر المباشرة

وتالحق و تقمع حسب القواعد الخاصة بالضرائب غیر المباشرة،  توإن المخالفات لألحكام القانونیة و التنظیمیة فیما یخص ھذه الضرائب، تثب
  .لغرامات واإلجراءات ، لمیزانیة الدولةو تدفع الحصیلة الصافیة ل

عندما تقبض الضرائب غیر المباشرة كما ھو الشأن في مادة الجمارك، فإنھا تخضع لقواعد التصفیة والتحصیل والمراقبة : 570المادة 
  .والمنازعة والتقادم المطبقة في ھذه المادة

میة المتعلقة بالضرائب المذكورة، تثبت وتالحق وتقمع كما ھو الشأن في مادة وفي ھذه الحالة، فإن المخالفات لألحكام القانونیة أو التنظی
  .الجمارك

  الفــصل السابع

 السندات المضمونة

مكفولة قبل شھرین أو ثالثة أو أربعة  أشھر من أجال  التزاماتیمكن للخاضعین لرسم المرور أن یدفعوا ھذا الرسم عن طریق : 571المادة 
  .االستحقاق

، یحصل االستحقاقوفي حالة عدم الدفع في أجال %.  1/3یترتب عن ھذا القرض للرسم، دفع فائدة القرض و تخفیض یقدر بالثلث بالمائة     
حتى نھایة  االستحقاقمن  الیوم الثاني من أجل  ابتداءالمحاسب رسوم الضمان و فوائد القرض زیادة على  الفائدة المترتبة عن التأخیر تحسب 

  .الدفع یوم

م یحدد الوزیر المكلف بالمالیة بقرار، نسب فائدة القرض و الفائدة المترتبة عن التأخیر وكیفیات توزیع التخفیض الخاص بین المحاسب العا
  (*) .الذي منح القرض  الخزینة

 

 

                                                           

 .1996م لسنة .من ق 109و 1985م  لسنة  .من ق 65  و معدلة بموجب المادتین 1986م لسنة .من ق 105محدثة بموجب المادة :  571المادة  (*)
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 المراجع موضوع الحكم

 المواد قانون المالیة سنة

 2000دیسمبر  سنة  23مؤرخ في  06- 2000قانون رقم 
 2001متضمن قانون المالیة لسنة 

 32 2001/م.ق

یتضمن  2003دیسمبر سنة    28المؤرخ في   22- 03قانون رقم 
  .4200قانون المالیة لسنة 

  2004/م.ق

  

27 

  

یمتضمن   2004دیسمبر سنة   29المؤرخ في   21-04قانون رقم 
  .  2005قانون المالیة لسنة 

  43  2005/م.ق

المتضمن  2008جویلیة سنة  24المؤرخ في   02-08قانون رقم 
  2008/ت.م.ق  .2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 

27 

  

یتضمن قانون  2009دیسمبر  30مؤرخ في  09-09قانون رقم 
  .2010المالیة لسنة 

  2010/م.ق

  

43  

  

  الموافق  1433عام   صفر في  مؤرخ 11 - 16  رقم  قانون
السنة   المالیة  قانون  یتضمن    ،2011سنة   دیسمبر 28

2012.  

  2012/م.ق

  

48 -70 

  

  1435صفر  عام    27مؤرخ  في    13 - 08قانون  رقم  
،  یتضمن  قانون  المالیة  2013دیسمبر  سنة   30الموافق   

  2014لسنة  

 2014/.م.ق

  

24 

  

  1437ربیع  األول  عام   28مؤرخ في  14-16قانون رقم 
یتضمن  قانون المالیة  لسنة  2016دیسمبر  سنة   28الموافق 
2017  

 2017/.م.ق

  
67  

 الموافق 1439 عام الثاني ربیع8 في  مؤرخ 11- 17 رقم  قانون
  2018 لسنة المالیة ، یتضمن قانون 2017سنة دیسمبر 27

  69- 68  2018./م.ق
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  2001یتضمن قانون المالیة لسنة  2000دیسمبر سنة    23المؤرخ في    06- 2000قانون رقم  

 

من قانون الضرائب غیر المباشرة، یمكن لألشخاص المعنویین الحائزین على اعتماد بصفة  268دون اإلخالل بأحكام المادة :  32المادة 
  .إستیراد التبغ المصنع ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم" صانع تبغ "

  

 2004 یتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر سنة    28المؤرخ في    22- 03قانون رقم  

  

المتضمن تغییر    1968سنةس مار  21المؤرخ في    68-68من األمر رقم    02من جدول المادة ) و(و ) ھ(تعدل الصور  :   27المادة 
  : دمغات العیار والضمانة وسندان التأشیرة المخصصة للقطع المصنوعة من البالتین والذھب والفضة كما یأتي

رأس ثعبان الجانب األیسر، في إطار دائري، ویوضع في المیناء العلوي اآلیسر من مساحة اإلطار ): ذھب(الضمانة الصغرى ) :  ھ(الصورة  
بالعربیة، والمیزة الفارقة على المیناء السفلي األیسر من مساحة اإلطار تحت .)  ج.ج(فوقن الرأس، الحرفان األوالن من الجمھوریة الجزاتریة 

  . عنقال

رأس ثعبان الجانب األیمن، في إطار لھ ثماني زوایا، مع المیزة الفارقة في الجزء العلوي األیمن من اإلطار فوق : النقثن ) : و(الصورة  
  . في الجزء السفلي األیمن من اإلطار تحت العنق.) ج.ج(الرأس، والحرفان األوالن من الجمھوریة الجزائریة 

  

  .  2005المتضمن قانون المالیة لسنة   2004دیسمبر سنة   29المؤرخ في   21- 04قانون رقم  

المتضمن تغییر   1968مارس سنة   27المؤرخ في  68  - 68من األمر رقم    92من جدول المادة ) و(و) ھ(تعدل الصورتان :   43المادة  
  : دمغات العیار والضمانة وسندان التأشیرة المخصصة للقطع المصنوعة من البالتین والذھب والفضة كما یأتي

رأس ثعبان الجانب األیسر، في إطار دائري، ویوضع في المیناء السفلي األیسر من مساحة اإلطار ): ذھب(الضمانة الصغرى ) : ھ( رةالصو 
  بالعربیة، .) ج.ج(ریة ئلفارقة والحرفان األوالن من الجمھوریة الجزاتحت العنق، المیزة ا

رأس ثعبان الجانب األیمن، في إطار لھ ثماني زوایا، في الجزء السفلي األیمن من اإلطار تحت العنقن، المیزة الفارقة : النقش ) : و(ة رالصو 
  . )ج.ج(والحرفان األوالن من الجمھوریة الجزائریة 

   

 یتضمن 2008جویلیة  24مؤرخ في  02-08أمر رقم 

 2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 

  :وتحرركما یلي   1968مارس  21المؤرخ في  68 – 68من األمر رقم  2تعدل أحكام المادة   :27لمادة ا

و  1968مارس  21في المؤرخ  68 – 68من األمر رقم  2من الجدول الوارد في المادة ) د(و )ج( ،)ب(تعدل الصور :   2المادة "
  .المتضمن تغییر العیار و الضمانة و سندات التأشیرة المخصصة للقطع المصنوعة من البالتین ،الذھب و الفضة على نحو األتي

رأس الثعبان ، المظھر الجانبي موجھ إلى الیسار، داخل إطار دائري، في ربع محیط الدائرة األعلى األیسر من وجھ : 1العیار ) ب(الشكل 
ریة إلطار ، فوق رأس الثعبان، الرمز الممیز، وفي ربع محیط الدائرة األدنى األیسر من وجھ اإلطار ، الحرفان األوالن من الجمھوریة الجزائا
  .1أمام عنق الثعبان، رقم " ج"وتحت الحرف ) ج ج(

، في ربع محیط الدائرة األعلى األیسر من وجھ رأس الثعبان، المظھر الجانبي موجھ إلى الیسار، داخل إطار دائري:  2العیار ) ج(الشكل 
یة اإلطار، فوق رأس الثعبان، الرمز الممیز، وفي ربع محیط الدائرة األدنى األیسر من وجھ اإلطار، الحرفان األوالن من الجمھوریة الجزائر

  .2أمام عنق الثعبان  ، رقم " ج"وتحت الحرف ) ج ج(

مظھر الجانبي موجھ إلى الیسار ، داخل إطار دائري ، في ربع محیط الدائرة األعلى األیسر من وجھ رأس الثعبان ، ال:  3العیار ) د(الشكل 
اإلطار ، فوق رأس الثعبان ، الرمز الممیز ، و في ربع محیط الدائرة األدنى األیسر من وجھ اإلطار ، الحرفان األوالن من الجمھوریة 

  ". 3عبان ، رقم أمام عنق الث" ج"وتحت الحرف ) ج ج(الجزائریة 

  

 2010یتضمن قانون المالیة لسنة  2009دیسمبر  30مؤرخ في  09- 09قانون رقم 

 المالیة والمتضمن قانون  2001سنة  دیسمبر 22  في  المؤرخ  01 - 21  رقم  القانون  من 36  أحكام المادة  وتتمم  تعدل  43 :  المادة
 2004 لسنة المالیة والمتضمن قانون 2003   سنة دیسمبر 28 في المؤرخ 03 - 22 رقم القانون من 54 بالمادة المعدلة  ،2002 لسنة 

   :یأتي كما وتحرر

 علبة  أو  رزمة  كل  عن  دج 9 بـ  مبلغھ  إضافي على المواد التبغیة الموضوعة لالستھالك  في الجزائر ، یحدد  رسم  ینشأ 36 : المادة "
 .االستھالك  على  الداخلي  المواد التبغیة حسب نفس الشروط المطبقة على  الرسمعلى   اإلضافي  یحصل الرسم. كیس  أو

  : یأتي  كما  التبغیة المنتوجات  على  اإلضافي  الرسم  ناتج  یوزع
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 ، الطبیة  العالجات  ونشاطات  باالستعجاالت الخاص  الصندوق  لفائدة  دج  6 -   

 ، الوطني  التضامن  صندوق  لفائدة  دج 1 -   

 ".للضمان االجتماعي  الوطني  الصندوق  " عنوانھ  الذي  133 - 302  رقم  الخاص  التخصیص  حساب  لفائدة  دج  2 -   

 ". التنظیم  طریق  عن  الحكم  ھذا  تطبیق  كیفیات  تحدد

  

  .2012السنة   المالیة  قانون  یتضمن ،2011سنة   دیسمبر 28  موافقال  1433عام   صفر في  مؤرخ 11 - 16  رقم  قانون

 6  و 5 و 4 و3 في  المنتوجات المذكورة على  ویطبق  الكحول  على المرور  رسم  من  5% بنسبة  یحّدد إضافي  رسم ینشأ 48:  المادة
 . المباشرة  غیر  الضرائب  قانون  من  47   المادة  في  علیھ المنصوص  الجدول من

  ".مكافحة السرطان صندوق"عنوانھ  الذي 138-302 رقم الخاص التخصیص حساب في الرسم ھذا ناتج یخصص

 المالیة قانون  والمتضمن 2001سنة  دیسمبر  22  في  المؤرخ  01 - 21  رقم  القانون  من  36  المادة  أحكام  وتتمم  تعدل 70:  المادة
   لسنة  المالیة  قانون  والمتضمن 2003 سنة  دیسمبر  28  في  المؤرخ  03 - 22  رقم  القانون  من 54 بالمادة  المعدلة ،2002لسنة  

  لسنة  المالیة  قانون  والمتضمن   2009  دیسمبر سنة  30  في  المؤرخ  09 - 09  رقم  القانون  من  43  بالمادة  المعدلة  2004
  : یأتي  كما  وتحرر  2010

  أو علبة رزمة كل  عن  دج 11 بـ  مبلغھ  الموضوعة لالستھالك  في الجزائر، یحددإضافي على المواد التبغیة   رسم  ینشأ  36 :  المادة"
 .االستھالك  على  الداخلي  على المواد التبغیة حسب نفس الشروط المطبقة على  الرسم اإلضافي یحصل الرسم كیس أو

  : یأتي  كما  التبغیة المنتوجات  على اإلضافي الرسم  ناتج  یوزع

 الطبیة،  العالجات  ونشاطات  باالستعجاالت الخاص  الصندوق  لفائدة  دج- 6 

 الوطني،  التضامن  صندوق  لفائدة  دج- 1 

 ،" للضمان االجتماعي  الوطني  الصندوق " عنوانھ الذي 133 - 302 رقم الخاص التخصیص حساب  لفائدة دج- 2 

 ". السرطان مكافحة  صندوق " عنوانھ  الذي 138 - 302 رقم الخاص التخصیص حساب لفائدة  دج- 2 

  .التنظیم  طریق  عن  الحكم  ھذا  تطبیق  كیفیات  تحدد

  

،  یتضمن  قانون  المالیة  لسنة  2013دیسمبر  سنة   30الموافق     1435صفر  عام    27مؤرخ  في    13 - 08قانون  رقم  
2014.  

ابتداء م�ن ت�اریخ نش�ر ھ�ذا  ،أشھر) 3(یملك مستوردو الذھب والفضة المصنعین وغیر المصنعین، المعتمدون من قبل، أجل ثالثة  : 24المادة 
 .القانون في الجریدة الرسمیة لیشرعوا في رفع رأسمالھم

 

 2017قانون المالیة  لسنة یتضمن   2016دیسمبر  سنة   28الموافق   1437ربیع  األول  عام   28مؤرخ في  14- 16قانون رقم 

  

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 " 

  

  2018 لسنة المالیة ، یتضمن قانون 2017سنة دیسمبر 27 الموافق 1439 عام الثاني ربیع8 في  مؤرخ 11-17 رقم  قانون

 .یطبق على عملیات بیع المنتجات التبغیة المحققة من طرف بائعي التبغ بالتجزئة℅ 3ینشأ رسم جزافي محرر بنسبة : 68المادة 

ئب المختص إقلیمیا خالل العشرین یوما األولى من الشھر یقتطع ھذا الرسم من قبل منتجي التبغ بعنوان كل عملیة و یسدد شھریا لقابض الضرا
  .الموالي لالقتطاع

  . ال یدخل مبلغ ھذا الرسم الجزافي ضمن رقم األعمال الخاضع للضریبة الجزافیة الوحیدة

و  2012لسنة  والمتضمن قانون المالیة 2011دیسمبر سنة  28المؤرخ في  16- 11من القانون رقم  48تعدل أحكام المادة :  69المادة 
 :تحرر كما یأتي

 6و5و4و 3من رسم المرور على الكحول و الخمور، یطبق على المنتوجات المذكورة في   %5ینشأ رسم إضافي یحدد بنسبة  :48المادة «
  .من قانون الضرائب غیر المباشرة 176و المادة  47من الجدول المنصوص علیھ في المادة 

من قانون الضرائب غیر  47من الجدول المنصوص علیھ في المادة  6و  5و 4و3لمنتجات المذكورة في یخصص ناتج ھذا الرسم الناجم عن ا
  ".صندوق مكافحة السرطان"الذي عنوانھ  302- 138المباشرة لحساب التخصیص الخاص رقم 

 . »میزانیة الدولةإلى حساب من قانون الضرائب غیر المباشرة  176المذكورة في المادة یخصص ناتج ھذا الرسم للمنتجات 

 




