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يتضمن   1976ديسمبر سنة  9الموافق ل  1396ذى الحجة  عام   17مؤرخ في   104 – 76أمر رقم  
  قانون الضرائب غير المباشرة

  

  

 با سم الشعب،

  إن رنيس الحكومة، رنيس مجلس الوزراء، 

  بناء على تقرير وزير المالية،  - 

   1965يوليو سنة  10 ـالموافق  ل 1385ربيع ا!ول عام  11المؤرخ في    182  - 65وبمقتضى ا!مر رقم  - 

  ضمن تأسيس الحكومة، والمت 

والمتضمن  1973يوليو سنة   5الموافق ل   1393 جمادى الثانية عام  5المؤرخ  في  29-73و بمقتضى ا!مر رقم  - 

و الرامي الى  التمديد ، حتى اشعار آخر، لمفعول  1962ديسمبر سنة    31المؤرخ في  157 – 62إلغاء القانون رقم 

  ، 1962ديسمبر سنة  31التشريع النافذ الى غاية  

 1975ديسمبر سنة    30لموافق ا 1395ذي الحجة عام     27المؤرخ في    78 -  75وبمقتضى ا!مر رقم   -

  والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية،  

  : يأمر بما بلى  

  .ان اDحكام الملحقة بھذا ا!مر، تشكل قانون الضرائب غير المباشرة : المادة ا1ولى 

ن، بعد التقنين طبقا ويمكن أن يشمل قانون الضرائب غير المباشرة، فضI عن أحكامه التشريعية، ملحقا تنظيميا يتكو 

أدناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرھا في الجريدة الرسمية   2!حكام المادة 

  . للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

غير المباشرة، تكون عند ان النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة أوالمتممة لIحكام المتعلقة بالضرائب  : 2المادة  

  . الحاجة، موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية 

ينشر ھذا ا!مر وقانون الضرائب غير المباشرة الملحق به، في الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية  :   3الما دة  

 . الديمقراطية الشعبية

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

 بومدين   ھواري

 

 

  

 

 

   فھرس
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  الضرائب غير المباشرةقانون 
  

  لباب ا"ولا
  القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتوجات

  
  ....................................التصريح بالمھنة و المخزونات: :الفصل ا�ول
  ....................................وما&يداع مع تأجيل تسديد الرس: الفصل الثاني
  ...............................................................المستودع : الفرع ا�ول
  ..................................................ينإلتزامات المستودع: الفرع الثاني

  ...............................المنتوجات الخاضعة للضريبة نقل : الفصل الثالث 
  ...............................الحدث المنشئ ووعاء رسم المرور: الفصل الرابع 

  ............................................................الحدث المنشئ:الفرع ا�ول
  .......................................................وعاء رسم المرور:الفرع الثاني

  ....................................................الدفاتر المحمولة: الفصل الخامس 
  ...........................................المعاينات و المراقبات : الفصل السادس 
 أو رسم المرور عند خلي ل@ستھ@كتحصيل الرسم الدا: الفصل السابع 

  .........................................................................اCستيراد 
  ................................................................التصدير: الفصل الثامن 

   
  الباب الثاني

  المشروبات و المشروبات الروحية
  

  ................................................................. الكحول: الفصل ا�ول 
  ...............................................التعريفة و مجال التطبيق:الفرع ا�ول
  ...............................................الوعاء و الحدث المنشئ: الفرع الثاني
  ...............................................................ا&عفاءات: الفرع الثالث
  ....................................................................ا&نتاج: الفرع الرابع

  .........................................................تغيير الكحول: الفرع الخامس
  ................................................................الخمور: الفصل الثاني 

  ..............................................التعريفة و مجال التطبيق:الفرع ا�ول
  ..............................................الوعاء و الحدث المنشئ: الفرع الثاني
  ..............................................................اتا&عفاء: الفرع الثالث
  ....................................................................ا&نتاج: الفرع الرابع

  ............................................تجارة الكحول و الخمور: الفصل الثالث 
  .....................................لكحول و الخمور بالجملةتجارة ا: الفرع ا�ول

 بات قصد استھ@كھا في عين المكانالبائعون بالتجزئة للمشرو: الفرع الثاني
 ............................................................................أو أخذھا
  ...............................................الخمورنقل الكحول و : الفصل الرابع 

  ...........................................الخل و الخمور المكحللة: الفصل الخامس
  .......................................................................الخل: الفرع ا�ول
  .........................................................الخمور المكحللة: الفرع الثاني

  .........................................تركيز الخمور و المسطار: الفصل السادس
  ........................................تركيز الخمور بواسطة التبريد: الفرع ا�ول
  ............................... %10المسطار المركز إلى أكثر من : الفرع الثاني

  ..................................................ملغى) البيرة(الجعة : الفصل السابع
    

  الباب الثالث

 المواد
 
  

  3إلى  1من 
  
  

  46إلى  4
  

 6إلى  4
  15إلى  7

  9إلى  7
  15إلى  10
  28إلى  16

  مكرر 33إلى  29
 32إلى  29

  مكرر 33و  33
 35و  34
 40إلى  36

 
  44إلى  41

  46و  45
  
  

  255إلى  47
  

  175إلى  47
  53إلى  47
 56إلى  54

57 
  147إلى  58
  175إلى  148
  189إلى  176
  179إلى  176

  181و  180
182  

  189إلى  183
  207إلى  190
 202إلى  190

 
  207إلى  203
  221إلى  208
  229إلى  222
  228إلى  222

229  
  242إلى  230
  235إلى  230
  242إلى  236
  255إلى  243
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السكر و الغلوكوز المستعم6ن في صناعة المشھيات التي أساسھا الخمر و 
  المنتوجات المماثلة

  
  الباب الرابع

  التبغ
  

  ..............................................................أحكام عامة: الفصل ا�ول
  ...................................)...ملغى( التعريفة و مجال التطبيق:الفرع ا�ول
  ................................)......................ملغى(ا&عفاءات : الفرع الثاني
.       ............................بةلتزامات العامة للخاضعين للضرياC: الفرع الثالث
  .................................................................اCستيراد :الفرع الرابع

  ................................................................نقل التبغ: الفرع الخامس
  ...........................................................زراعة التبغ: الثاني الفصل 

  .......................................الشروط المرتبطة بزراعة التبغ:الفرع ا�ول
  .......................................................................الغلة: الفرع الثاني

       ..........................................................رقابة المصلحة: الثالث الفرع
  ........................................الشركات التعاونية للمزارعين: الفرع الرابع

  ..............................................................صنع التبغ: الفصل الثالث
  .......................................................إعتماد الصانعين: ا�ول فرعال
  ....................................................إلتزامات الصانعين: الثاني فرعال

  .......) .....................................ملغى(مح@ت بيع التبغ: الفصل الرابع
  ...........................................................إعتماد الباعة: �ولالفرع ا

  ........................................................إلتزامات الباعة: الفرع الثاني
   

  الباب الخامس
  )ملغى(الكبريت الكيمياوي

  
  

  الباب السادس
  رسوم الضمان و التعيير على مصنوعات

  الذھب و الفضة و الب6تين
  

  .................................التعريفة و الوعاء و مجال التطبيق: الفصل ا�ول
  ...................................................................الضمان: الفرع ا�ول
  ....................................................................التعيير: الفرع الثاني

  .................................................ت  و الدمغاتاالعيار: الفصل الثاني
  ............ والب@تين عيارات المصنوعات من الذھب و الفضة: الفرع ا�ول
  ............................................شكلھا ووضعھا –الدمغات : الفرع الثاني

  .......................................التزامات الخاضعين للضريبة: الفصل الثالث
  ...................................................................الصناع: الفرع ا�ول
  ........................................التجار و ا�شخاص الممثلون: الفرع الثاني
وا�شخاص   اCلتزامات المشتركة بين الصناع و التجار: الفرع الثالث

  ...................................................................................المماثلين
  ......................................................التجار المتجولون: الفرع الرابع

  ...............................................................الممثلون: الفرع الخامس
  ................................................................التصدير: الفصل الرابع
العيارات  المصنوعات من الذھب و الفضة و الب@تين ذات: الفرع ا�ول

  ....................................................................................القانونية
جميع  المصنوعات من الذھب و الفضة و الب@تين من: الفرع الثاني

  ..................................................................................العيارات
  .............................................................اCستيراد: الفصل الخامس

 
  261إلى  256

  
  
 

  321إلى  262
  

  273إلى  262
  265إلى  262

266  
267  

  270إلى  268
  273إلى  271
  297إلى  274
  282إلى  274
  290إلى  283
  293إلى  291
  297إلى  294
  300إلى  298

  مكرر 298و 298
  300و  299
 321إلى  301

  302و  301
  321إلى  303

  
  

  339إلى  322
  
  
  
  

  مكرر 403إلى  340
  

  344إلى  340
  341إلى  340
  344إلى  342
  354إلى  345

  346و  345
  354إلى  347

  2مكرر 366إلى  355
355  
356  
  

  364إلى  357
  مكرر 366إلى  365

  2مكرر 366
  377إلى 367

  
  376إلى  367

  
377  
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صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذھب و الفضة والب@تين : الفصل السادس
  ................................................سك الميداليات –على جميع المعادن 

  ................................................التحقيقات والمعاينات: الفصل السابع
  ........................................تنظيم و سير مكاتب الضمان: الفصل الثامن
  ...................................................................التنظيم: الفرع ا�ول
  ..................................................سير مكاتب الضمان: الفرع الثاني

  
  الباب السابع

  المنتجات البترولية
  

  ....................)......ملغى(التعريفة و الوعاء وا�حكام العامة:الفصل ا�ول
  .............).........................ملغى(ا&عفاءات عند التصدير:الفصل الثاني
  .............)......................................ملغى(التخفيضات : الفصل الثالث
  ........)...................................ملغى(التعريفة المخفضة : الفصل الرابع

  
  الباب الثامن

الضريبة المترتبة على البارود و الديناميت و المتفجرات ذات  ا"وكسجين 
  )ملغى(السائل

  
  الباب التاسع

  الصحي على اللحومالرسم 
  

  ............................................الرسم الصحي على اللحوم: فصل وحيد 
  ..............................مجال التطبيق و الحدث المنشئ للرسم: الفرع ا�ول
  ....................................................................الوعاء: الفرع الثاني
  ..................................................................التعريفة: الفرع الثالث
  ............................................التزامات الخاضعين للرسم:الفرع الرابع

  ...................................................................النقل: الفرع الخامس
  ..................................................الزيارات والمراقبة:.الفرع السادس
  ........................................................كيفيات التحصيل: الفرع السابع
  .................................................................اCستيراد: الفرع الثامن
  ..............................................تخصيص حصيلة الرسم: الفرع التاسع

  .......)..................ملغى(الرسم ا&ضافي  إلى رسم الذبح : الفصل الثاني 
  

  الباب العاشر
  )ملغى(الرسم النوعي اQضافي لدعم ا"سعار

  
  الباب العاشر مكرر

  آRت اRستقبال اQذاعي  التلفزيوني رسم استعمال
  

  .............................................التعريفة و مجال التطبيق: الفصل ا�ول
  ...................................................................ا&عفاء: الفصل الثاني
الخاضعين العمل المنشئ و التزامات  –الوعاء: الفصل الثالث

  ..................................................................................للضريبة
  ................................................ناتج الرسمصيص تخ: الفصل الرابع

  
  الباب الحادي عشر

  التحصيل و المنازعات
  .......................................................التحصيل : الفصل ا�ول 

  ..........................................................سند التحصيل: الفرع ا�ول
  ....................................................) ملغى( المعارضة: الفرع الثاني

  379و  378
  

  383إلى  380
  385و 384

  مكرر 403إلى   386
  391إلى  386

  مكرر 403إلى  392
  
  

  429إلى  404
  

  409إلى  404
410  

  421إلى  411
  429إلى  422

  
  
  

  445إلى  430
  
 

  475إلى  446
  

 468إلى  446
  447و  446
  451إلى  448

  453و  452
  459إلى  454

460  
461  

  463و  462
  465و  464
  468إلى  466
  475إلى  469

  
  

  485إلى  476
  
  

 485مكرر إلى  485
 7مكرر

  مكرر 485
  3مكرر 485

 485إلى  4مكرر 485
  6مكرر

  7مكرر 485
  
  

  571إلى  486
  مكرر 494إلى  486

  488إلى  486
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  ................................................................الم@حقات: الفرع الثالث
  ..............................................................الضمانات: الفصل الثاني 
  .................................ا&عتراضات في موضوع الرسوم: الفصل الثالث
  .....................................................المنازعات القمعية: الفصل الرابع
  ..................................................البحث عن المخالفات: الفرع ا�ول
  ...........................................إثبات المخالفات و متابعتھا:الفرع الثاني
  .......................................................ت الجبائيةالعقوبا: الفرع لثالث
  .....................................................العقوبات الخاصة: الفرع الرابع

  ........................................................مسؤولية الغير: الفرع الخامس
  ....................................................الجزائيةالعقوبات : الفرع السادس
  ...............................................................قمع الغش: الفرع السابع
  ..............................................التأخر في دفع الضريبة: الفرع الثامن
  ........................……ركة لمختلف العقوباتالقواعد المشت: الفرع التاسع

  .................................................................التقادم: الفصل الخامس
  ................................................دعوى استرداد الحقوق: الفرع ا�ول
  ...........................................................دعوى ا&دارة: الفرع الثاني

أحكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلية و الضرائب غير : الفصل السادس
  ..............................المباشرة المقبوضة كما ھو الشأن في مادة الجمارك

  ..................................................السندات المضمونة: الفصل السابع
 

  490و  489
  مكرر 494إلى   491

  497إلى  495
498  

  557إلى  499
  503إلى  499
  522إلى  504
  525إلى  523
  528إلى  526

529  
  531و  530
  539إلى  532

  541و  540
  557إلى  542
  568إلى  558
  562إلى  558
  568إلى  563

  
  570و  569

571  
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 غير المباشرة قانون الضرائب
 

يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، مجموع اDحكام القانونية المتعلقة بالدخل المحصل لفائدة الدولة أو :  المادة ا6ولى 
  . الجماعات المحلية والمتضمن في المصطلح النوعي للضرائب غير المباشرة

  : باSضافة إلى الرسم على القيمة المضافة :  2المادة  
  . Dخرى المشابھة لرسم المرورتخضع الكحول والخمور والمشروبات ا - 
  . تخضع مصنوعات الذھب والفضة والبIتين لرسم ضمان - 
  . الرسوم لصالح  ميزانية الدولة، تبعا للقواعد التى يحددھا القانون يتم تحصيل ھذه 
حسب  تخضع مصنوعات الذھب والفضة والبIتين إلى رسم نوعي وحيد يدعى رسم ضمان ويدفع لفائدة ميزانية الدولة 

  (1).القواعد التي يحددھا قانون الضرائب غير المباشرة

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

  ا6ولالباب   

  لمختلف المنتجاتالقواعد العامة المشتركة  

  ا6ولالفصل 

 التصريح بالمھنة والمخزونات 

تفرض عليھا الضريبة وكذلك الذين يتاجرون بھا المعينون  التيالذين يصنعون المنتوجات  اDشخاصإن  :  4المادة  
، يجب عليھم خIل العشرة أيام التي تسبق به عملياتھم، أن يقدموا ››الخاضعون للضريبة«بموجب ھذا القانون بكلمة 

فيه  تصريحا من المھنة إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال التابعة للمكان الذي يمارس
  . النشاط

وھذا التصريح يصدق عليه ويؤرخ ويوقع إما من قبل المصرح وإما وكيله المثبت حيازته بتفويض قانوني يلحق  
  . بالتصريح

وفيما يخص الشركات فإن التصريح يجب أن يكون مؤيدا بنسخة مصادقة ومطابقة للقانون اDساسي وبالتوقيع المصدق  
ة المساھمين التي عينتھما، يأو جمع اSدارةين، فبمداولة مجلس ييران تأسيسھذان اDخللوكيل أو المدير، وإذا لم يكن 

  . ويعطى عن ذلك وصل

  : يلي  يجب أن يتضمن ما  أعIه  4إن التصريح المنصوص عليه في المادة   : 5المادة  

  المصرح أو العنوان التجاري ومسكنه،  اسملقب و ) أ

  ، نوع النشاط المزمع ممارسته)  ب 

  مكان المؤسسة أو المؤسسات المزمع استغIلھا، )   ج 
وعند ا!قتضاء ، العتاد المخصص لنشاط المصرح وكميات المنتوجات الخاضعة للضريبة أو المواد اDولية التي ھي ) د 

  . في حيازة المصرح

  . المادة  مشار إليھا في ھذهساعة قبل أي تعديل يدخل على أحد العناصر ال  48ومن الIزم تقديم تصريح جديد خIل  

  . كما أنه من الضروري تقديم تصريح مسبق في حالة إنھاء ممارسة النشاط 

عندما يرفع الرسم الداخلي لIستھIك، أو الرسم التداولي، ينبغي على اDشخاص الذين ليست لھم صفة  :  6المادة 
ن مخزوناتھم خIل العشرة أيام التي تلي تاريخ المستورد ويحوزون منتوجات تخضع للضريبة، أن يقدموا تصريحا ع

  (3).سريان مفعول التعريفات الجديدة وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من المدير العام للضرائب
  

  الفصل الثاني

  اEيداع مع تأجيل تسديد الرسوم 

                                                           

  .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 المادتين  :  3المادة  (2)
(3) 

  .1996م لسنة .من ق  93معدلة بموجب  المادة  :  6المادة  
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  الفرع ا6ول

 المستودع 

ھو حق معترف به إلى بعض اDشخاص الذين ينتجون أو يتاجرون في مصنوعات أو مواد ›› إن اSيداع ‹‹ :7المادة  
من دون أن  ،أعIه 2غذائية خاضعة لرسم المرور، بأن يحتفظوا بالمصنوعات والمواد الغذائية المشار إليھا في المادة 

  (*).يسددوا الرسم مسبقا

نح ا!ستفادة منھا مدير الضرائب للو!ية المختص، طبقا Dحكام ھذا القانون تكون غير إن مدة اSيداع التي يم : 8 المادة 
  . محدودة

غير أنه في حالة مخالفة أحكام ھذا القانون، فإنه يمكن أن يعلن عن سحب،  صفة المستودع على الفور، من قبل إدارة  
  . القانونالضرائب من دون المساس بتطبيق عقوبات أخرى منصوص عليھا في ھذا 

  :آثار اEيداع

إن المنتوجات التي تخضع للضريبة أو المواد اDولية الIزمة لصناعتھا، تدخل إلى المستودع ويكون لرسم  : 9المادة  
 . الخزينة  المرور دينا مترتبا عليھا ويمسك المستودعون حسابات بھا تجاه

واحد من الخاضعين للضريبة قصد تسجيل كل الحركات أو ولھذا الغرض تفتح حسابات في دفاتر يمكن حملھا لدى كل  
  )*( .التحو!ت التي تؤثر على المنتوجات المشار إليھا أعIه 

ويمكن أن تقفل ھذه الحسابات في أي  وقت من السنة من طرف أعوان ادارة الضرائب المؤھلين ، بھذه المناسبة ، للقيام 
  . بإعداد جرود 

عليھا في المقطع السابق، فإن الحسابات تعفى من النواقص و تضاف إليھا الزوائد المثبة و  وعند إعداد الجرود المنصوص 
  . التي ھي، فضI عن ذلك، قابلة للحجز ما عدا تطبيق أحكام خاصة من ھذا القانون

  الفرع الثاني 

 إلتزامات المستودعين 

  : يجب على المستودعين :  10المادة  

، القيام لدى إدارة الضرائب  أعIه  4ن فيه التصريح بالمھنة المنصوص عليھا في المادة في نفس الوقت الذي يقدمو -1 
  : باعتماد

  : الخاص بالبضائع لIستھIككفالة أو عدة كفا!ت قادرة على وفاء الدين تلتزم معھم بصفة تضامنية  ) أ 

  .  ا!ستيداعالمتحفظ بھا في المخازن تحت شكل ا!ستفادة من ) 1 

  . معروضة لIستھIك خIل المدة المتراوحة بين قفلين شھريين متتاليين ال) 2 

  . لقاء  كفالة اكتسابالمرسلة تحت رابطة ) 3

 غير أن المؤسسات ا!شتراكية والھيئات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية 
   .يوقعه مسؤول الھيئة التزامذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفIحي، تعفى من تقديم الكفالة شريطة تقديم 

  .موظفو إدارة الضرائب بمناسبة تدخIتھم  ون مرتبة بحيث تسھل العمليات التي يقوم بھا محIتھم التي يجب أن تك) ب 

  .محاسبة نوعية تمسك على سجIت تضعھا اSدارة مجانا رھن إشارتھم  تقديم -2

وينبغي على المعنيين أن يسجلوا فيھا بدون ترك بياض أو خدش أو تحوير وفي نفس الوقت الذي يقومون فيه بذلك، كل  
  . لعمليات المتعلقة بالدخول والخروج والخاصة بالحسابات المشار إليھا أعIها
 إدارةحسب نموذج تقدمه  إعدادهمن ھذه المادة شھريا وتقديم كشف يتم  -2في الفقرة  إليھاقفل السجIت المشار  -3 

  : من المعلومات التالية المفتشية المعنية في اليوم الخامس من الشھر الذي يلي على اDكثر ويتض إلىالضرائب 
البضائع المخرجة الخاضعة للضريبة منذ القفل السابق للحساب مع إبراز الكميات المرسلة من أجل حساب الرسم الثابت ) أ 

                                                           

(*)
  .1996م لسنة .من ق 109معدلتان  بموجب  المادة :  9و  7المادتان  
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  المنتوجات من أجل تحديد الرسم القيمى؛  وقيمة نقس ھذه

  . البضائع المخرجة بموجب سند اSعفاء بكفالة ) ب 

  . وإن الضريبة التي يتم تأسيسھا وتصفيتھا يجب أن تستخلص من دون أجل لدى قباضة الضرائب المختلفة المعنية  

غير أنه يمكن من تأجيل بالدفع بصفة إضافية لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من تصفية الرسوم إلى المؤسسات ا!شتراكية  
والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية شريطة تقديم  والھيئات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والدواوين

  . التزام يوقعه مسؤول الھيئة 

تسديد رسم المرور بالنسبة لمخزونات المنتوجات الخاضعة للضريبة والموجودة في محIت المستودعين، وإما إرسال  - 4
  (*).في حالة إنھاء النشاط أو فقدان صفة المستودع المنتوجات المذكورة إلى مستودعين آخرين أو تصديرھا، وذلك

يجب على المستودعين أن يقدموا وأن يضعوا رھن إشارة أعوان إدارة الضرائب ، الوسائل البشرية والمادية  : 11المادة 
تمكين ھؤ!ء الIزمة لتسھيل التعريف على البضائع أو المواد الغذائية المتبقية في المخزون وعلى وزنھا وكيلھا، وكذلك ل

 . اDعوان من إعداد حساب الرسوم المترتبة على النواقص المتحقق من وجودھا والتي لم يثبت خروجھا أو استعمالھا 

كما يجب عليھم أيضا أن يصرحوا ، خIل إعداد الجرود، بكميات المنتوجات الخاضعة للضريبة والموجودة في المخازن  
  اDوعيةوذلك حسب اDصناف وحسب 

  . والطرود والرزم أو أي عنصر آخر لIحتواء 

، يشرع تلقائيا وعلى  أعI ه    11المفروضة بموجب المادة  لIلتزاماتإذا رفض المستودعون ا!متثال   :12المادة 
كما يتعرضون باSضافات إلى الحجز والغرامة المترتبين في حالة غش . حسابھم الخاص، في التحقيقات الواجب القيام بھا

  . مثبت قانونا، إلى العقوبات المنصوص عليھا بالنسبة لمنع القيام بالمراقبة

إن المنتوجات الخاضعة للضريبة التي يتسلمھا المستودعون، يجب أن تقيد فورا في الحسابات النوعية وفي  :  13المادة  
لدى مفتش الضرائب غير المباشرة ساعة التي تلي   24سند الكفالة الذي برز نقلھم لdشياء المستودعة المودع خIل 

  . والرسوم على رقم اDعمال المختص 

أعIه، يجب أن ) و ب) أ - 2-10إن سجIت المحاسبة النوعية والدفتر الخاص المنصوص عليھما في المادة  : 14المادة  
  . تكون مرقمة وموقعة من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال

  . كما يتم ذلك بالنسبة لجميع السجIت اDخرى التي تمكن من تأسيس حقوق الخزينة وحقوق الخاضعين للضريبة 

ويجب على ھؤ!ء اDخيرين أن يعيدوا السجIت التي سلمتھا لھم إدارة الضرائب بمجرد اSنھاء منھا أو في حالة توقفھم  
  . من النشاط

، وكذلك اDوراق الثبوتية للعمليات المتممة من قبل المستودعين و!  أعI ه  10دة إن الدفاتر المنصوص عليھا بموجب الما 
سيما فاتورات الشراء ، يجب ا!حتفاظ بھا لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الكتابة اDخيرة بالنسبة للدفاتر وبالنسبة 

  . Dوراق الثبوتية ضمن تاريخ إعدادھا 

موظفي إدارة الضرائب، جميع ا!ثباتات الضرورية  إلىله صفة المستودع أن يقدم  ينبغي على كل شخص :  15المادة  
   (*). لمراقبة وعاء رسم المرور سواء كان ھذا في المؤسسة الرئيسية أو الفروع أو الوكا!ت

  الفصل الثالث 

 نقل المنتجات الخاضعة للضريبة 

خاضع لرسم المرور أو نقله من دون أن يسبقه تقديم تصريح بالرفع من قبل  إنتاج! يمكن أن يتم رفع  :  16المادة  
سند اSعفاء « ، أو»المرور إجازة« ، أو »اSذن«الناقل سند حركة يدعى  المرسل أو الشاري ومن دون أن يكون لدى

   (*). والذي يتبت أو يتضمن أو يضمن دفع الضريبة حسب الحالة» بكفالة

وكذلك كل تصريح يكون ھدفه   شخص ثالث من دون رضا ه اسممفترض أو تحت  اسميتم تحت  ويمنع كل تصريح للرفع

                                                           

 .1996م  لسنة  . من ق 110و  109معدلة  بموجب  المادتين :  10المادة (*) 
 
 .1996م  لسنة  . من ق  109معدلتان  بموجب  المادة :   16و 15المادتان  (*)
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Iالتظاھر بالقيام بعملية الرفع من دون أو يتم فع .  

تضع اSدارة رھن إشارة المستودعين سجIت لfذن تخصص Sثبات نقل المنتوجات المخرجة من  -  1 :17المادة  
  . مخازنھم ويجب تقديم ھذه السجIت عند كل طلب

إذ أن ھذا . فانھا تسلم من قبل المفتشية التي يجب أن يقدم لھا التصريح بالرفع اDخرىوفيما يتعلق بسندات الحركة  - 2 
  . بكفالة  اSعفاءودع بأربع ساعات مسبقا بالنسبة لسندات يجب أن ي اDخير

غير أن اSدارة تستطيع أن تسلم للخاضعين للضريبة، بناء على طلباتھم وإذا رأت ذلك مIئما، سجIت إجازات المرور  
 ھذهومن حق اSدارة دائما سحب . وسندات اSعفاء بكفالة ضمن الشروط المنصوص عليھا أعIه، بالنسبة لfذن

  . السجIت 
  . وتسير معا  يمكن تسليم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سيارات لھا نفس ا!تجاه  -  3 

إن التصريح بالرفع يجب أن يتضمن العناصر الIزمة Sعداد سندات الحركة، وتنص ھذه السندات سواء في  :  18المادة  
Dسماء واDلقاب والسكن والمھنة للمرسلين والمرسل إليھم وكذا اDرومات أو النسخ الثانية، على أماكن الرفع وا!تجاه وا

كما يجب أن تتضمن أيضا كل اSيضاحات التي . سائقي السيارات واليوم وساعة الرفع وكيفية النقل وأجله والطريق المتبع
ل للسيارات وكذلك رقم التسجي) نوع وكمية وسعر المنتوجات الخاضعة للضريبة(من شأنھا أن تكشف من الحمو!ت 

  . بالنسبة للنقل عبر الطرق

المصرح به  ا!تجاهإن المنتوجات الخاضعة للضريبة، يجب أن توجه في اDجل المذكور في سند الحركة إلى  :  19المادة  
 . 

على وسائل نقل وإذا كانت الحمولة يجب أن تنقل على التوالي . ويحدد ھذا اDجل بالنظر إلى المسافات التي ستقطع وإلى وسائل النقل
  . مختلفة، فيحدد أجل خاص عن كل منھا

بواسطة قنوات تحت اDرض، فانه يجب أن يذكر في سند الحركة، قبل بدء العمليات،  إرساليةعندما تتم  : 20المادة  
  . ساعة فتح السكور وغلقھا

  .مسبقايسمح بھذه اSرسالية إ! إذا كانت إدارة ا لضرائب قد اعتمد ت التركيبات  و! 

  . ويقدم طلب ا!عتماد المدعم بمخططات التركيبات إلى مدير الضرائب للو!ية المختص

يمكن أن تخضع لمراقبة أعوان الضرائب، إ! بعد موافقة نائب المدير  التيو! يمكن الشروع في أشغال بناء القنوات  
  . المذكور

يصرح بذلك إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على  إن المسير لحمولة أوقف نقلھا، يجب عليه أن : 21المادة  
ويحتفظ بسندات الحركة لدى المستخدمين إلى أن . عشر ساعة قبل تفريغ المنتوجات الخاضعة للضريبة اثنيرقم اDعمال 

عرضھا على يستأنف النقل، فيؤشر عليه وتسلم عند ا!نطIق بعد التحقيق في المنتوجات الخاضعة للضريبة والتي يجب 
  . ويمدد اDجل عند كل المدة التي تبث توقف النقل فيھا. اDعوان عند كل طلب

الذين  اDعوانإن كل عملية !زمة لIحتفاظ بالمنتوجات الخاضعة للضريبة، يسمح بھا خIل النقل لكن فقط بمحضر  :  22المادة 
وفي حالة وقوع حادث ذي قوة قاھرة يتطلب تفريغا عاجI لحمولة سيارة أو نقI . يجب أن يشيروا الى ذلك في ظھر سند الحركة

، فان ھذه العمليات يجوز أن تتم بدون تصريح مسبق، وعلى السائق أن يثبت الحادث بواسطة أعوان Dخرىلمنتوجآت من مركبة 
  . ل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي ضابط تابع للشرطة القضائيةالضرائب وفي عدم ذلك من قب

ينبغي على الناقلين والسائقين أن يظھروا فورا عند كل طلب يتقدم به أعوان مؤھلون لتحرير المحاضر،  :  23المادة 
زمة للتحقيقات التي يقوم وينبغي عليھم كذلك تسھيل جميع العمليات الI. المنتوجات المنقولة وسندات الحركة التي تصحبھا

  . بھا ھؤ!ء الموظفون 

ويجب على مؤسسات النقل من أي نوع كانت، أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب المختلفة جميع الدفاتر والوثائق التي  
طات تخص نقل اDشياء أو المواد الغذائية الخاضعة للضريبة وذلك سواء كان في مقر المؤسسة أو محطات القطار أو المح

  . أو المستودعات أو الفروع 

يتعھد المرسل بأن يقدم في أجل محدد ، شھادة تثبت وصول البضائع الخاضعة للضريبة إلى المكان المرسلة  :  24المادة  
إليه والمصرح به أو خروجھا من التراب الوطني وھذا في حالة إرسالھا إلى الداخل مع تأجيل دفع رسم المرور أو 

أدناه في حالة   30من المادة    2خارج وكذلك تحت طائلة دفع ضعف الرسم المنصوص عليه في المقطع تصديرھا إلى ال
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  (1).تقديم تلك الشھادة

بكفالة المسلمة لكي ترافق البضائع المصدرة تجرى مخالصتھا بعد الخروج من التراب  اSعفاءإن سندات  :25المادة  
  . ، عند ا!قتضاء، لfجراءات المطبقة في إطار ا!تفاقيات مع الدول المجاورة استكمالھاالوطني أو الشحن وبعد 

حساب أما سندات اSعفاء بكفالة التي رافقت البضائع التي تم نقلھا إلى الداخل، ! تجري مخالصتھا إ! بعد التكفل بالكميات المبينة فيھا ل
  . المرسل إليه أو بعد دفع الرسم

Dعوان مصلحة الضرائب تسليم شھادات المخالصة بالنسبة للبضائع التي ليست ممثلة أو التي ھي  ! يمكن :  26المادة  
ممثلة إ! بعد انقضاء اDجل المحدد في سند اSعفاء بكفالة و! بالنسبة للبضائع التي ليست من النوع المبين في سند اSعفاء 

  . ير سليمة بكفالة أو التي من المحتمل أن تكون أختامھا المذكورة غ

عندما يوجد فرق في الكمية ويكون ھذا الفرق ناتجا عن استبدال أو إضافة أو طرح، فان سند اSعفاء بكفالة  :  27المادة  
  . ا!قتضاءتجرى مخالصته بالنسبة للكمية الممثلة التي يتكفل بھا المرسل إليه بصرف النظر عن المحضر الذي يلغى عند 

طل شھادة المخالصة في اiجل المحدد في التعھد فإنه يتم إمداد سند التحصيل المشار إليه في المادة لم تب  إذا : 28المادة  
  . القانون ضد المتعھد وعلى كفالته من أجل دفع المبلغ المنصوص عليه في التعھد  من ھذا 486

  الرابعالفصل 

  ووعاء رسم المرور المنشئالحدث 

  الفرع ا6ول

 المنشئالحدث   

  . لIستھIكيكون رسم المرور واجب اDداء عندما تعرض المواد الغذائية الخاضعة للضريبة  : 29 المادة 

يفھم منه على الخصوص، كل تسليم تم بصفة مجانية أو بمقابل في التراب الوطني من قبل  ا!ستھIكإن الغرض من أجل  
مستودع إلى شخص ليست له تلك الصفة وكذلك التنبث من النواقص في المستودع أو بمناسبة نقل مضمون بموجب سند 

    (2).إعفاء بكفالة

له المنتوجات الخاضعة للضريبة والتي ھي في حوزة  ويعتبر كذلك غرضا من أجل ا!ستھIك تغيير النظام الذي تخضع 
  . المستودعين الذين أنھوا نشاطھم 

   (3):أعIه، تخضع حسب الكيفيات الخاصة بكل إنتاج إلى   29إن النواقص المشار إليھا في المادة  : 30المادة  

  أعIه   9في المادة  رسم المرور البسيط، بالنسبة للنواقص المثبتة في الحسابات المنصوص عليھا -  1

  . رسم المرور المضاعف، بالنسبة للنواقص المثبتة أثناء النقل عن طريق سند اSعفاء بكفالة - 2 

  . وتفرض الضريبة على النواقص الزائدة على التخفيضات القانونية  

تسمح بالتمييز  وعندما يتضمن رسم المرور تعريفات تختلف حسب مختلف أصناف المنتوجات عند عدم وجود عناصر 
 . بين ھذه اDصناف، فتطبق التعريفة اDكثر ارتفاعا 

الضرائب أن يمنح إعفاءا كليا أو جزئيا عن الرسوم التي إدارة ويمكن للمدير العام للضرائب بناء على تقرير معلل من  
  . اء دة واجبة اD كون الرسوم المتعدد تتجاوز الرسم البسيط كلما ت

يستطيع المدير العام للضرائب بناء على تقرير اSدارة، أن يمنح مخالصة عن المنتوجات الخاضعة للضريبة  :  31المادة 
والموضوعة في مستودع أو ھي  )دد الصنع أو منتوجات مھنية الصنعمواد أولية أو مواد بص(عليه  ھيعلى أي شكل 

  . قد أتلفت بسبب حدث قوة قاھرة مثبتة قانونا متداولة تحت قيد سند إعفاء بكفالة، عندما تكون ھذه المنتوجات 

عندما يرفع رسم المرور، فان كميات المنتوجات الخاضعة للضريبة والتي ھي، عند تاريخ تغيير التعريفة، في  :32المادة  
يف حيازة أشخاص ليست لھم صفة المستودع، يمكن أن تخضع لضريبة مطابقة للفرق الموجود بين الضريبة القديمة والتكل

   (1) .الجبائي الجديد، وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية

  الفرع الثاني

                                                           

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

 .1996م  لسنة .من ق 109معدلة بموجب المادة  :  29المادة  (2)
 .1996م  لسنة .من ق 110معدلة  لموجب المادة :  30المادة  (3)
 .1996م  لسنة .من ق  109معدلة  بموجب  المادة  :  32المادة (1)
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 المروروعاء رسم  

     (2).يؤسس رسم المرور على الكميات المعروضة لIستھIك :33المادة 

     (3).ملغاة :مكرر   33المادة 

  الفصل الخامس

 الدفاتر المحمولة

إن الدفاتر المحمولة التي يمسكھا أعوان إدارة الضرائب، ترقم وتوقع من قبل مدير الضرائب للو!ية  :  34المادة  
  . المختص 

المحمولة تصلح أن تكون  دفاترھمإن اDعمال المسجلة من قبل ھؤ!ء اDعوان، أثناء ممارستھم لمھامھم، في  :  35ة الماد 
  . ليI أمام القضاء إلى أن يطعن في تزويرھا د

  الفصل السادس 

  المعاينات والمراقبات 

  (4) .ملغاة:   36المادة 

  .ملغاة:   37المادة 

  .ملغاة:   38المادة 

من   4إن تحقيقات اDعوان ! يمكن أن تشوه بھا أي عرقلة ناتجة من عمل اDشخاص المشار إليھم في المادة  : 39المادة 
حينا إلى  لIمتثالكانوا غائبين،  إذاھذا القانون، والذين يجب عليھم أن يكونوا دائما قادرين، سواء بأنفسھم أو بمن ينوبھم 

  . طلبات المصلحة

رة الضرائب القيام بواجباتھم وتقديم لھم الوسائل البشرية اين للضريبة أن يسھلوا Dعوان إدوينبغي على ھؤ!ء الخاضع 
  . أعIه   11والمادية المشار إليھا في المادة 

  . و! يمكن لھم أن يعارضوا في أخذ عينات مجانا 

 . من ھذا القانون، توزع إلى أربعة نظائر  189و 39إن العينات المنصوص عليھا في المادتين  :  40المادة  

  . وتحدد إدارة الضرائب بالنسبة لكل منتوج، الكمية الIزمة والكافية التي ستؤخذ من أجل إجراء التحاليل المطلوبة  
  .وتعاد النظائر غير المستعملة إلى المعني  

  
  الفصل السابع

 ا1ستيراد المرور عندتحصيل الرسم الداخلي لPستھPك أو رسم  
  

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

    (1).الذين لھم صفة المستودع لdشخاصغير أنه يمكن أن يتم ا!ستيراد مع تأجيل دفع الرسوم بالنسبة  

  . ، وإن المصرح ھو المدين في الجماركا!ستيرادللرسم ھو  المنشئلحدث إن ا :  42المادة  

، ھي قيمة البضائع في المكان والزمان اللذين قدمت فيھما إلى ا!ستيرادإن القيمة الخاضعة للضريبة عند  :  43المادة 
محصلة معا مع رسوم الجمارك، الجمارك بعد إضافة رسوم الدخول بما فيھا الرسوم اSضافية للمنشأ والحقوق والرسوم ال

  .لIستھIك الذي تم بالفعل تحصيله وقت ا!ستيراد الداخليوكذلك الرسم 

  . يحصل الرسم الداخلي لIستھIك عند ا!ستيراد كما ھو الشأن في الرسوم الجمركية من قبل إدارة الجمارك :  44المادة  
  الفصل الثامن 

                                                           

 .1996 من ق م لسنة  110المادة  معدلة بموجب: 33المادة (2)
  .1996م لسنة . من ق 110و ملغاة بموجب المادة  1989 م لسنة. من ق 51 محدثة بموجب المادة  :مكرر 33المادة  (3)
 ).تنقل  ھذه ا�حكام إلى قانون  ا&جاءات  الجبائية(   2002م  لسنة  . من ق 200ملغاة بموجب المادة  : 38إلى  36المواد من  (4)
(1) 

.1996من ق م  لسنة  94معدلة بموجب المادة : 41دة الما
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  التصــدير
 

  . ، أو رسم المرورا!ستھIكتعفى المنتوجات المصدرة إلى الخارج وفق الحالة من الرسم على  : 45المادة  
  (2) .الجزائرية الموانئيطبق على تموين السفن التي تقوم بالمIحة الساحلية بين  غير أن ھذا الحكم ! 

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

  الباب الثاني

  المشروبات والمشروبات الروحية 

  الفصل ا6ول 

  الكحول

  الفرع ا6ول 

  التعريفة ومجال التطبيق

   (3): يأتيمن ھذا القانون، كما  2تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليھا في المادة   تحدد  : 47المادة   

 بيان المنتوجات
 تعريفة رسم المرور من واحد

 من الكحول الصافي  ھكتولتر
ة في  و! يمكن شربھا والوارد تمنتوجات أساسھا الكحول ذات طابع طبي بح -1

 .....................................................قائمة معدة بطريقة نظامية
 دج 50

  دج 1000  ....................................................منتوجات العطور والزينة  -2 

كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبيعتھا والتي  -  3
  ...........................................تستفيد من النظام الجبائي للخمور

  دج 1760

المشھيات التي أساسھا الخمور والفيرموث والخمور الكحولية وما يماثلھا  -4
والخمور الحلوة بطبيعتھا الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية 

  .........دوكاسياDجنبية ذات التسمية اDصلية أو المراقبة أو المعيرة وكريم 
  دج 77.000

 ،غرودرون. أمرس. الوسكي والمشھيات التي أساسھا الكحول مثل البيتر -  5
  .......................................................................أنيس

  دج 110.000

  دج 77.000  أعIه   5إلى  1من المنتوجات المشار إليھا في ا!رقام من   الروم  وغيره  - 6

  

  :أعIه، على ما يلي 1 -  47يطبق رسم المرور المنصوص عليه في المادة  :48المادة 
  :   الكحول التي تستعمل لتحضير المنتوجات التابعة لdصناف المبينة أدناه - 1 
الترنجان واSيلكسير   المنتوجات التي أساسھا الكحول ذات الطابع الطبي البحث باستثناء ، كحول النعناع ومياه )  أ 

المستحضرات   والمخصصة Sعداد . لة  الصياد -والمنتوجات المماثلة المباعة إ! للصيادلة أو اDطباء ، الملقبين باDطباء  
  . الصيد!نية أو الوصفية

ة في قانون الصيدلة والمسلمة إلى الصيادلة أو اDطباء ، الملقبين   توجات التي تحتوي على الكحول الموجودالمن)  ب 
  . لة لتحضير اDدوية الصياد -باDطباء 

الكحو!ت والخIصات الكحولية المعطرة والصبغات والمنتوجات المماثلة المسلمة لرجال الصناعة قصد تحضير ) ج  
ا أو المشروبات الحلوة، بشرط أن تكون الدرجة الكحولية للمشروبات المصنوعة !  الغازية أو الصودمشروبات الليمون 

  . رجة واحدة و أن ! يمارس رجال الصناعة المذكورين التجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولية  دتتجاوز 
تھا ، المسلمة لصناعة البسكويت وصناعة الكحو!ت والخIصات الكحولية المعطرة غير القابلة لIستھIك على حال) د  

المرطبات والحلويات والشكIطة والمبردات !ستعمالھا فقط لتعطير عجين الحلويات والبسكويت والمبردات أو !ستعمالھا 
  . »الياغورت «أو »الياوورت « فى صناعة مواد الحليب صنع 

                                                           

 .1996م لسنة .من ق 95معدلة بموجب المادة :  45المادة   (2)
 .2017لسنة . م.من ق 39و  2007م لسنة  .من  ق  4و    1996م  لسنة  .من ق 96،   1988م  لسنة  .من ق 111معدلة  بموجب   المواد  :   47المادة    (3)
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اختصاصاته    ة من قبل وزير المالية في حدود   المحددضمن الشروط  -الحياة والخمور الحلوة المستعملة   مياه)  ھ 
  . لتحضير القديد ومصبرات اللحوم المعلبة

  : عندما تتم التسليمات تحت مراقبة ھيئات مؤھلة لھذه الغاية أو بمقتضى رخص مباشرة من إدارة الضرائب - 2 
نية والمسلمة إلى الصيادلة واDطباء والبيطريين على الكحول الطبيعية المشتراة بالسعر المقرر لIستعما!ت الصيد!) أ  

  . والمستشفيات والمؤسسات المماثلة
والتحليIت وإلى رجال الصناعة الذين يستعملونھا بكمية  اDبحاثعلى الكحول الطبيعية المسلمة إلى مختبرات )ب  

  (1) .صغيرة لصناعتھم
  
أعIه، ينبغي أن تستعمل الكحول بحضور أعوان   3 -  47ادة لكي تطبق التعريفة المنصوص عليھا في الم: 49المادة  

  .الضرائب وضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية

إن كل تدابير المراقبة والتحقيق أو غيرھا من التدابير التي من شأنھا ضمان استخدام ھذه الكحول  : 50 المادة
المتضمنة تطبيق ھذه التعريفة، يمكن أن تحدد بالنسبة للكحول اDخرى التي تستفيد من تعريفة مخفضة  لIستعما!ت

    .بموجب مقررات إدارية
يدخل تحت تسمية الكحول، قصد تطبيق رسم المرور، الكحول اiثيلية مثل مياه الحياة وخIصات الكحول  : 51المادة  

الحياة والمشھيات والفرموط والخمور العذبة والميستيل وغيرھا من المشروبات  والمشروبات الروحية والفواكه مع مياه
الكحولية والخمور ا!صطناعية التي تعتبر كمحلو!ت مخففة بالنسبة للتنظيم الخاص بقمع الغش التجاري وبصفة عامة 

  (2) .جميع سوائل الكحوليات غير المسماة وكذلك جميع التحضيرات التي أساسھا الكحول

  : تكون مماثلة من الناحية الجبائية للكحول اDثيلي، السوائل التالية  : 52 لمادةا
على اDقل من %  5السوائل التي تنتمي إلى العائلة الكيماوية للكحول مثل الكحول المثيلية غير التي تتضمن  -  1

  . من الشوائب اSحترارية التي تعطى له رائحة شائطة وكريھة% 3اDسيتون و 
السوائل التي لديھا وظيفة كيماوية أوكحولية ويمكنھا أن تحل محل الكحول اDثيلي في أي واحد من استعما!ته، مثل  – 2 

  . الكحو!ت البروبيلية واSيزوبروبيلية
   .ويمنع كل خلط من الكحول اDثيلي للمنتوجات المماثلة من الناحية الجبائية ماعدا في حالة التغيير 
تبعد من مجال تطبيق الضريبة، الكحول اiثيلية والمماثلة المغيرة ضمن الشروط المشار إليھا في المواد تس : 53المادة  

من ھذا القانون من قبل رجال الصناعة والمرخصين قانونا والذين يجب عليھم، لھذا الغرض، أن    175إلى    148من
  . يتخذوا وضعية تجار المشروبات بالجملة 

  الفرع الثاني
 المنشئعاء و الحدث الو  

  : يحصل الرسم الثابت : 54المادة  
  . فيھا   من ھذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجود  ،1-52و  51بالنسبة للمنتوجات المشار إليھا في المادتين  -  1

في الدرجة المئوية المثبتة ) درجة سنتغراد  20يقاس عند درجة حرارة  (يتم تحديد الكحول الصافي بضرب الحجم الحقيقي  
  . وعند الحاجة بعد التقطير أو أي عملية تعطى نتائج مماثلة) الكومتر(بواسطة المقياس الكحولي لغي لوساك 

  . ويمنع إفساد كثافة الكحول عن طريق الخلط الذي يھدف إلى الغش في الرسوم 
التنظيم المتعلق بقمع الغش التجاري، فتذكر الثروة   وCت كحولية مخففة تجاهأما بالنسبة للخمور ا&صطناعية التي تعتبر محل 

  . الكحولية المكتسبة أو المتزايدة
 20من ھذا القانون، حسب الحجم الذي تم قياسه عند  درجة حرارة    2- 52وبالنسبة للمنتوجات المشار إليھا في المادة  - 2

  (1). درجة سنتغراد 
من ھذا القانون،  9الم@حظ في الحسابات المنصوص عليھا في المادة » الطبيعي« في الكحول  إن النقص  :55المادة 

   (2). يخضع للضريبة حسب أعلى تعريفة من رسم المرور
من ھذا القانون، كل تسليم للكحول تم بصفة  29يعتبر مقدما ل@ستھ@ك حسب مفھوم المقطع ا�ول من المادة  : 56المادة 

ابل إلى شخص ليست له صفة مستودع من قبل شخص أنتج ھذه الكحول نفسھا أو بواسطة شخص ثالث من مجانية أو بمق
  . دون أن يلزم قانونا باتخاذ صفة مستودع

  الفرع الثالث 
 اEعفاءات

                                                           

 .1996من ق م لسنة  109معدلة بموجب المادة : 48المادة (1)
 .1996من ق م لسنة  109معدلة بموجب المادة :  51المادة  (2)
 . 2010م لسنة .من ق  21معدلة بموجب المادة :  54المادة  (1)
 . 1996م  لسنة .من ق 110و  97 و 1991م لسنة .من ق 66مواد معدلة بموجب ال:  55المادة  (2)
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  : يعفى من رسوم المرور :57المادة  
  . من ھذا القانون  228إلى   222 من  الكحول المستعملة في صناعة الخل ضمن الشروط المشار إليھا في المواد -  1
من ھذا    229ة   دة بموجب الما  الكحول المستعملة في كحللة الخمور المخصصة للتصدير ضمن الشروط المحدد -  2

 (3) .القانون

  الفرع الرابع

  اEنتاج

  :صناعة  الكحول -أو1  

  :ا6نبيق)  أ 

  : ا6جھزة الخاضعة لنظام ا6نبيق -  1

أدناه، اDجھزة المخصصة لصناعة الكحول أو تصفيتھا  72إلى  59 تخضع للنظام المحدد بموجب المواد من :  58المادة  
  .سواء عن طريقة التقطير أو بطريقة أخرى

  : إلتزامات الصناع والتجار -2

لى صناع أو من ھذا القانون، مع إجراء التغييرات الضرورية ع 39إلى غاية  36و 4تطبق أحكام المواد  :  59المادة  
 .   أعIه   58تجار اDجھزة المشار إليھا في المادة 

من ھذا القانون، يجب أن يتضمن، عIوة على المعلومات المذكورة في المادة   4 ةدإن التصريح بالمھنة المشار إليه في الما
ازة المصرح بمنزله أو بمكان اDجھزة وأجزاء اDجھزة، نوعھا وسعتھا والتي ھي في حي  ج، اSشارة إلى عدد -ب  -أ  5

  . آخر

يجب على المستورد أو الصانع أو التاجر أن يقيد في دفتر خاص يمكن أن يطلبه منه موظفو إدارة الضرائب  :  60المادة  
  . وصناعاته وتسليماته الخاصة باDجھزة أو أجزاء اDجھزة استعIماتهقصد ا!طIع عليه، جميع 

  : يجب عليه أن يسجل 

وكذلك البيانات الموجودة  اDجھزةواريخ الصنع والتسليم المتتالية مع تعيين النوع والسعة أو أبعاد اDجھزة أو أجزاء ت -  1
   .في سندات اSعفاء بكفالة إن وجدت

تواريخ التسليم وبيانات اSرسا!ت المتعھد بھا من أجل سير اDجھزة وأجزاء اDجھزة و!سيما أسماء وعناوين  – 2 
  . اDشخاص الذين سلمت إليھم بأي صفة كانت وكذلك تعيين النوع والسعة أو إبعاد ھذه اi!ت

  . dجھزة وأجزاء اDجھزةالتسجيIت تدريجيا إلى غاية إنتھاء التسلم أو التسليم ل   هوتتم ھذ 

ومرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب  اSدارةيجب أن يكون الدفتر الذي تسجل فيه، مطابقا للنموذج المقدم من  
  . المعني اDعمالغير المباشرة والرسوم على رقم 

ھاز يكون موضوع تطبيق العقوبات تحجز اDجھزة الزائدة أما الناقص منھا غير المثبت بالنسبة لكل جھاز أو جزء من ج 
  . من ھذا القانون 525و 523المنصوص عليھا في المادتين 

ينبغي على الصناع والتجار، بمناسبة التحقيقات التي يجريھا أعوان الضرائب غير المباشرة في معاملھم  :  61المادة  
بيھم بالكميات واDنواع وكذا بالسعة أو وندومخازنھم وفي المحIت المھنية اDخرى، أن يصرحوا بأنفسھم أو بواسطة م

  . أبعاد اDجھزة أو أجزاء اDجھزة التي ھي في حيازتھم

   :التنقل – 3 

، ! يمكن انتقالھا في كل اDماكن خارج اDماكن   58المشار إليھا في المادة  اDجھزةإن اDجھزة أو أجزاء  :  62المادة  
  . نابيق المنقولة من قبل المقطرين المتجولين6اء بكفالة باستثناء االتي أحصيت فيھا إ! بمقتضى سند إعف

المرسل عند عدم وجود مخالصة بدفع الغرامة   السندات إ! بعد ا!طIع على تعھد يلتزم بمقتضاه   و! تسلم ھذه 

                                                           

 .1996م لسنة .من ق 109معدلة بموجب المادة : 57المادة  (3)
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  . من ھذا القانون 523المنصوص عليھا في المادة 

وبغض النظر عن أسماء المرسلين والمرسل إليھم وعناوينھم، أن سندات اSعفاء بكفالة، يجب أن يشار فيھا إلى عدد  
دمغت به إن كانت قد خضعت  الذياDجھزة أو أجزاء اDجھزة ونوعھا وسعتھا أو أبعادھا المعروضة للنقل، وإلى الرقم 

  . لھذا التدبير

  . دما تكون ھذه اDجھزة أو أجزاء اDجھزة معترف بھا في المكان المخصص لهويمكن أن تطلب المخالصة فقط عن 

وفيما يخص اDجھزة التي ينقلھا المقطرون المتجولون، فإنه ! يمكن انتقالھا من دون أن تكون مصحوبة برخصة مقتطعة  
  . جھزةوتجدد ھذه الرخصة عند كل انتقال لd. أرومات، وعليھا ختم إدارة الضرائب ذيمن دفتر 

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

  : واجبات حائزي ا6جھزة  -  4

! يمكن Dحد أن يستورد أو يكتسب بصفة مجانية أو بمقابل أو يؤجر أو يقوم بإصIح أو تحويل اDجھزة أو  :  64المادة  
  . من دون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من إدارة الضرائب 58أجزاء اDجھزة المشار إليھا فى المادة  

  . أو التركيب لdجھزة أو أجزاء اDجھزة المذكورة ولھذا الغرض، يقدم طلب إلى مدير الضرائب بالو!ية لمكان اSرسال 

  :  يليوينبغي أن يذكر في ھذا الطلب، الذي يعطى منه وصل، ما  

  .، المھنة والعنوان)والعنوان التجاري(لقبه واسمه : فيما يخص الطالب  

  : اDجھزة التي ھي موضوع الطلبء فيما يخص اDجھزة أو أجزا 

  ن و ميزاتھا؛ عددھا ونوعھا الحقيقيا) أ 

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

  أو التحويIت التي ستجرى عليھا؛ اSصIحاتالذي ستخصص له، أو نوع  ا!ستعمال) ج 

  .ستستعمل فيه أو تصلح أو تحول الذي، المكان ا!قتضاءعند ) د

يجب على صاحب الرخصة أن يسلم نسخة منھا مطابقة لdصل ومصادقة من قبل رئيس مفتشية الضرائب  : 65المادة 
  . غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال، الى البائع أو المؤجر أو المصلح لdجھزة أو أجزاء اDجھزة

يسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من ھذه ويجب على المرسل إليه فيما يخص اDجھزة أو أجزاء اDجھزة التي ستستورد، أن  
  . الرخصة

من ھذا القانون أن يقدم تصريحا  58جھزة أو Dجزاء اDجھزة المشار إليھا في المادة ينبغي على كل حائز لd :  66المادة  
تلي  مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال خIل العشرة أيام التي إلىعن كل جھاز أو جزء جھاز 

  . وضع يده عليھا، يبين فيه نوع وسعة اDجھزة المذكورة أو أجزاء اDجھزة

ويعطى إلى المصرح وصل يجب تقديمه عند كل طلب، كما يجب أن يكتب تصريح جديد في حالة وقوع تعديل في الجھاز  
  . أو في جزء من الجھاز

ل إدارة الضرائب، وعلى نفقة المصرحين برقم مسلسل إن اDجھزة وأجزاء اDجھزة المختلفة تدفع من قب :  67المادة  
أعIه، وذلك باستثناء اDجھزة التي ھي في حيازة الصناع أو    66يكتب على وصل التصريح المشار إليه في المادة 

  . التجار

 ، فإن ھذهوعندما يستبدل جزء أو عدة أجزاء لجھاز مدمغ أو تجرى عليھا إصIحات أو تحويIت تتسبب في محو العIمة 
  . اDخيرة يعاد وضعھا من جديد 

ويجب على حائز جھاز مصلح أو محول أن يطلب بموجب تصريح إلى مفتشية الضرائب والرسوم على رقم اDعمال  
  . وضع العIمة في ظرف خمسة أيام بعد إتمام أعمال التصليح أو التحويل

وفي حالة إما . يمكن Dعوان الضرائب أن يحددوا عن طريق القياس سعة اDنابيق الخاضعة Sجراءات الدمغ :  68المادة  
عدم إمكان القيام بذلك عن طريق القياس وإما قيام نزاع حول نتائج العملية، فإن السعة تثبت عن طريق التفريغ في إناء 
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ممثليه، الماء واليد العاملة الIزمة لھذه العملية التي تسير بمحضر ويتحتم على الحائز أن يسلم ھو بنفسه أو بواسطة . آخر
وفي غضون أعمال التقطير فان تثبيت سعة اDجھزة يمكن . من طرف أعوان الضرائب ويحرر محضر عن ھذه العملية

  . أن يجدد في كل مرة تراھا المصلحة ضرورية

ھم أن يقوموا، خIل أعمال التقطير وفي كل مرة يرونھا وبالنسبة لdجھزة العاملة باستمرار فإن اDعوان يمكن ل
  . ضرورية، بإثباتات قصد التأكد من قوتھا اSنتاجية

من ھذا القانون، يجب أن يسبقه تصريح لدى  58ان إتIف الجھاز أو جزء من الجھاز المشار إليه في المادة  :  69المادة  
  . Dعمالمفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم ا

 اسمإن التنازل العرضي عن نفس اDجھزة يترتب عنه فيما يخص المتنازل وخIل خمسة أيام، تقديم تصريح يبين فيه  
  . ومحل المتنازل له

  . و! يمكن أن يتم إتIف جھاز إ! بمحضر أعوان الضرائب الذين يحررون محضرا عن ذلك 

بھا في المحل الذي تم  ا!حتفاظويمكن . ة المدة التي لم تستعمل فيھايجب أن تبقى اDجھزة مختومة طيل :  70المادة  
  . إحصاؤھا فيه

ويجوز لdعوان أن يضعوا في أي جزء من اDجھزة أو أجزاء اDجھزة التي يرونھا مIئمة، أختاما من شأنھا أن تتلف أو  
  . استعمالھاتفسد من جراء 

  . إ! بمحضر اDعوان اقتIعھاحالة المنصوص عليھا فيما بعد، ! يمكن لل واستثناء. ويجب إعادة عرض اDختام كما ھي 

وتقدم لدى مفتشية الضرائب . العملية وتذكر في طلبات رفع اDختام اDسباب التي طلب من اDعوان القيام من أجلھا بھذه  
م يقم اDعوان بفك اDختام بعد وإذا ل. غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال بأربع وعشرين ساعة مسبقا على اDقل

يجوز له قطعھا على أن يسلم الرصاص إلى اDعوان المذكورين  المصرح، فإن ھذا اDخير !  ساعة من الوقت الذي حدده
  . خIل زيارتھم المقبلة

وبمجرد ا!نتھاء من اDشغال أو توقف اDسباب التي كانت سببا في رفع اDختام، فانه يجب على الحائزين أن يقدموا إلى  
. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال، تصريحا بأن أجھزتھم وأجزاءھا يعاد وضعھا تحت اDختام

م الذي قدم فيه تصريحھم إذا لم توضع اDختام بسبب عدم قيام أعوان ويتوقف خضوعھا للزيارات الليلية غداة اليو
  . الضرائب بذلك

  . ويمدد اDجل بأربع وعشرين ساعة إذا كان التصريح يسبق يوم عيد رسمي 

وضمن الشروط المحددة   111يمكن أن يعفى من إجراء الختم والزيارات الليلية المنصوص عليھا في المادة  :71المادة  
  . بل المدير العام للضرائبمن ق

ذات التعبئة المتناوبة والمجردة من كل جھاز للتكرير أو لتخفيض الدرجة  اDجھزةحائزو أنابيق التجارب في مثل  -  1
  والتي ! تتجاوز سعتھا لترا واحدا؛ 

  ؛ المؤسسات العلمية والتعليمية بالنسبة لdجھزة المخصصة فقط Sجراء التجارب -  2 

  الصيادلة الحائزون على الشھادات؛  - 3 

  . اDشخاص الذين يثبتون ضرورة استعمال أجھزة التقطير !ستعما!ت محددة والذين ! يستخدمون أي مادة كحولية -  4

من ھذا ا!ستثناء ! يمكن أن تمنح إ! إلى الحائزين الذين لديھم رخصة شخصية ممنوحة من قبل إدارة  ا!ستفادةغير أن  
   (1).الرخصة في أي وقت  ويمكن إلغاء ھذه. الضرائب

لى حائزي اDجھزة أن  يقدموا عند  كل  طلب  إلى مصلحة  الضرائب  غير  المباشرة والرسوم عينبغي :  72المادة 
ف وما دام ھؤ!ء لديھم حرية التصر. على رقم اDعمال ،  اDجھزة  المختومة  أو غير  المختومة التي ھي في حيازتھم

  .من ھذا القانون 111 بموجب المادة المصلحة ضمن الشروط المحددة يخضعون لمراقبة اDجھزة فإنھمفي 

  :أحكــام  عـامة  –معـامل التقطيـر ) ب

                                                           

 .1991م لسنة .من ق 66معدلة بموجب المادة :71لمادة ا (1)
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	للدولة،: 73المادة  	التابعة 	الكحول 	مصلحة 	و فض�	عن �اد�	است 	عمليات 	)شخاص	 فإن 	طرف 	من 	0يثي-ي 	الكحول 	وبيع إنتاج

  . شروط  دفتر  اكتتاب بعد	ا;عنوي�ن	تتم	عن	طريق	الحصول	ع-ى	اعتماد	يسلمه	الوزير	ا;كلف	بالصناعة	وا;ناجمالطبيعي�ن	و	

	و	 	بالصناعة 	الوزير	ا;كلف 	قرار	من 	بموجب �	الشروطNدف	 	وبنود 	Oعتماد 	ع-ى 	الحصول 	و	كيفيات 	النشاط 	ممارسة 	شروط تحدد

   (2).ا;ناجم

يمكن إنتاج الكحول إ! في مؤسسة ثابتة، غير أنه يمكن منح رخص  من قبل إدارة الضرائب قصد  1 :  74المادة 
  .أجھزة متنقلة استعمال

وضح فيه سعة المسخنات و اDحواض إن التصريح بالمھنة الموقع عليه من طرف المقطرين، يجب أن ت:  75المادة 
  .ى المقطرينعل من ھذا القانون 194والسطول وتطبق  أحكام المادة 

أعIه،  يتمم  بالنسبة للمقطرين المتجولين، باSشارة إلى تاريخ الرخص التي  75إن التصريح المشار إليه في المادة :  76المادة 
  .، في  و!يات  أخرىا!قتضاءحصل  عليھا الطالب عند 

بالو!ية ذي يعد طلبا لرخصة، من قبل مدير الضرائب والدة ويدرس التصريح المذكور في المقطع اDول من ھذه الما 
  .المختص و يبت فيه

يستطيع  المدير  العام للضرائب أن  يحدد تاريخ  و كيفيات  وضع  عدادات  معتمدة من قبل  إدارة  :  77لمادة ا
  .المعنيون  على  نفقتھم  أكتسبھاالضرائب  على  أجھزة   التقطير  التي  

  (3).تكون حجة إلى أن يثبت العكس بالنسبة لتحمل كميات الكحول   المنتجة إن بيانات العدادات

يجب أن تقدم العدادات البيانات الIزمة   .و يمنع تزوير بيانات العدادات عن قصد أو إضرار سيرھا بأي وسيلة كانت 
  %. 0,5ريبة من لتحديد كمية الكحول الصافي التي تمثلھا  منتوجات التقطير أو التكرير و ذلك  بنسبة ق

  .و! تعتمد العدادات إ! بعد إجراء تجارب عليھا طيلة شھرين على اDقل بمحضر أعوان الضرائب ومساھمتھم 

  .و لھؤ!ء الحق  في  إجراء  تجارب جديدة   كلما  رأوا ذلك  ضروريا

ات ، وفي  حالة  ما إذا كانت  كمية ويجب على المقطر أن يقدم الوسائل البشرية  والمادية الضرورية لمراقبة سير  العداد 
عن  الكمية التي سجلھا العداد في مراقبتين، فإن  الكمية التي يجب تحملھا ھي الكمية  % 0,5الكحول المقدمة تقل عن 

  .التي  تم تحديدھا بموجب  بيانات ھذا الجھاز

مباشرة و الرسوم على رقم  اDعمال يجب أن  يكون موضوع  التصريح مقدم إلى مفتشية الضرائب  غير ال:  78المادة 
  :يلي كما

التحضير، قصد تقطير نقاعة الحبوب أو مواد طحينية  أو نشوية، ووضع  مواد سكرية تتخمر وكل عملية  كمياوية   -1
  .تكون  نتيجتھا المباشرة أو غير المباشرة إنتاج الكحـول

الكحول و الوسائل الكحولية من كل نوع سواء تتم ھذه العمليات عن طريق  اتصنع أو تصفية مياه الحياة وخIص -2
 .التقطير أو أي وسيلة أخرى

أعIه، مقر المؤسسة و كذلك نوع  1 – 78ينبغي  أن يذكر  في التصريح  المشار  إليه  في المادة  :   79المادة  
  .لت منتجات جديدةويتمم  التصريح  كلما حضرت أو أدخ. ومصدر المنتوجات المستعملة

 4وينبغي أن يقدم ھذا التصريح قبل البدء في العملية اDولى من كل موسم للصنع وفي اiجال المنصوص عليھا في المادة 
  .من ھذا القانون

  .غشت من السنة الموالية 31ويمتد الموسم من أول سبتمبر من كل سنة إلى  

اد الطحينية أو النشوية أو تخمير المواد  السكرية المتممة Dجل التقطير، إن كل عملية  لتنقيع الحبوب أو المو:  80المادة 
  .يجب أن يصرح  بھا مسبقا  بأربع  وعشرين ساعة على اDقل

                                                           

 . 2017لسنة . م.من ق 38و 2008لسنة  . ت.م.من ق 20معدلة بموجب المادتين :  73المادة  (2)
  .1991لسنة . م.من ق 66معدلة بموجب المادة :  77المادة  (3)
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يخضع  المقطرون إلى بعض اSلتزمات الخاصة التي تمس تنظيم  معامل التقطير التابعة لھم و التدابير :  81المادة 
Iتالخاصة  بضمان مختلف  التحم.  

  .أدناه 82كما أن مسك الحسابات وضبطھا، يخضع إلى أحكام خاصة تختلف حسب اDصناف المشار إليھا في المادة 

يخضع  معامل التقطير إلى نظامين مختلفين سواء كان اDمر  يتعلق  بمؤسسات  ثابتة أو مؤسسات مرخص  :  82المادة  
  .أجھزة  متنقلة باستعماللھا  

  :ر الثابت نظــام التقطيـ) ج 

  .يجب على اDشخاص  الذين  يستعملون معامل التقطير الثابتة، أن  يتخدوا لزوما  صفة المستودع المحتكر:  83المادة  

معامل  التقطير  مستغليتطبق جميع اDحكام المتعلقة بمسك الحسابات و التحقيقات لدى  تجار الجملة، على   : 84المادة  
  .الثابتة

  : شروط اEنشاء و الترتيب -1

  . داخلي  بين معمل  التقطير  و البنايات المجاورة اتصاليمنع كل  :  85المادة 

 .بين معمل  التقطير  وجميع  المحIت  التي  تستعمل للسكن  اتصالو يمنع أيضا كل  

اسھا  الكحول و المشروبات كما يمنع  داخل  محIت  معمل التقطير،  التجارة  و الصنع من أجل  بيع  منتوجات أس
 .المختمرة غير  الكحول  الطبيعي  ومياه  الحياة

إن كل  مسخنة أو إنبيق أو أنبوب أو صھريج أو أي وعاء ، يجب  أن  يحمل  رقما  ترتيبيا مع  اSشارة  :   86المادة 
  .إلى سعته  باللتر

سنتمترات من طرف   المصرح  5وتكتب اDرقام و اSشارات الخاصة بالسعة بالطIء و بأحرف يبلغ علوھا على اDقل  
 .و على نفقته الخاصة

إن كل وعاء ثابت مخصص لتلقـي الكحول بما في ذلك مسخنة كل مكرر،  يجب أن يكون مجھزا بدليل مع :  87 المادة
ھذا الدليل الذي يكون  قياسه مدرجا   استبدالو يمكن  . مستوى السائل من الخارج ماسورة شفافة موضوعة بكيفية تبرز

  .وتحدث فتحتان لدخول المقياس في اDماكن المعينة من قبل اDعوان. بالسنتيمتر،  بمقياس معدني مدرج أيضا بالسنتيمتر

من كل نوع و كل مصدر ، يجب أن يذكر  إن اDوعية كيفما كان نوعھا المستعملة لتخزين ونقل المنتوجات:  88المادة 
  .فيھا الرقم الترتيبي و سعتھا

  .كما تعاد كتابتھا في سندات   الحركة. تكتب ھذه البيانات بالطIء أو بكيفية ! تمحىو 

التي تتلقى الكحول الخارجة من جھاز  التقطير، يمكن أن يعلوھا، بناء على طلب  ختبـارإن أنبوبة ا! : 89المادة 
اDعوان، غطاء معدني أو كرة من الزجاج المثبت بحيث ! يمكن أخذ  أي عينة من السائل من دون التعاون مع  

  .المصلحة

  :التصـريحـات العـامة -2

يجب على المستغل أن يقدم إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال في بداية كل :   90المادة 
  :ن البيانات  التاليةموسم، تصريحا عاما يتضم

المردود اDدنى لعملياته الخاصة بالتقطير أو التكرير و المعبر عنه تحت شكل النسبة المئوية لكمية الكحول الصافي  -
  .الشروع فيھاالمواد التي تم  عنه بالنسبة للكمية المحصل عنھا فـيالمحصل 

  .قطيـر إذا كان العمـل غير مستمـرالساعة التي يبدأ و ينتھي فيھا كل يوم،  تسخين أجھزة الت -

تقدم التصريحات الخاصة بتعديل المردود اDدنى،  والوقت  الذي  يعمل خIله معمل التقطير في كل يوم، :  91المادة   
  .، إلى مفتشية الضرائب  غير المباشرة  والرسوم على رقم اDعمالا!قتضاءعند 

% 98أعIه، يجب أن يكون مساويا لـ  90ن قبل المقطر بمقتضى المادة إن المردود اDدنى المصرح به م: 92المادة  
  .اDقل على

بناء على إثباتات المعني  التي  يتم  تكوينھا  بواسطة تجارب حضورية %  97غير أن الحد اDدنى يمكن  أن  يصل إلى  
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  .أدناه 93كما ھو منصوص عليھا في المقطع  اDخير من المادة 

عوان إدارة الضرائب القيام بالمراقبات التي يرونھا ضرورية من أجل التأكد من صحة التصريحات يرخص D: 93المادة 
  .المشروبات والمواد التي يجب تقطيرھا المتعلقة بالقوة الكحولية الموجودة في

  .وإذا حصل نزاع فإن القوة الكحولية تحدد  نھائيا على إثر التجارب الحضورية 

ويستطيع اDعـوان المذكورين أعIه أن يطلبوا إجراء ھذه التجارب   تحت إشرافھم بواسطة أجھزة المقطر و بمساعدة  
  . ممثلة

المذكورين أعIه، أيضا بواسطة التحارب الحضورية المتممة ضمن  الشروط  المبينة في المقطع  اDعوانويستطيع 
أعIه، فيما يخص المردود اDدنى Dجھزة   90منصوص عليه في المادة السابق أن  يدققوا في صحة التصريح العام  ال

  .التقطير

  :باتسجيل المادة ا6ولية في الحس -3

إن سندات الحركة التي أقرت نقل المشروبات المختمرة والسوائل  الكحولية التي أدخلت في معمل  التقطير،  :  94المادة 
المباشرة و الرسوم على  رقم  اDعمال  ضمن  نفس  الشروط  المحددة   يجب  أن تودع  لدى  مفتشية الضرائب  غير 

  . بالنسبة  لتجارة  المشروبات  بالجملة

إن المشروبات أو السوائل المختمرة المدخلة بموجب سندات اSعفاء بكفالة يتم  تحملھا  عل حساب المواد :  95المادة 
و يتم تحمل المشروبات الكحولية . الكحول الصافي التي تحتوي عليهاDولية في آن واحد  في  ما يخص  حجمھا و كمية 

  .من ھذا القانون 110ي المادة في حساب المخزن المشار إليه ف

حالته أو ليستعمل في تحضير  على مخصصا للتقطير كان إذا حسبما و يخضع ثفل عصير الفواكه لنظامين مختلفين 
  .محلول كحولي

مماثI للمشروبات و السوائل  المختمرة  المشار  إليھا في المقطع اDول  من  ھذه  المادة سواء ففي  الحالة اDولى  يكون  
بالنسبة لمسك  الحسابات  أو  فيما يتعلق بإلتزمات المقطرين، إذ  من الواضح  أن التصريحات المقدمة  من قبل  ھؤ!ء 

  .حول   بد!  من ذكر  الدرجة  الكحوليةيجب أن  تتضمن  اSشارة إلى ثروة ثفل عصير  الفواكه في  الك

بالنسبة لصنع المحلو!ت  101إلى 98أما  في الحالة   الثانية  فإنه  يخضع  لdحكام المنصوص  عليھا  في المواد  من 
  .الكحولية في معامل التقطير و مرافقھا

  :إن حساب المواد اDولية ھو:  96المادة 

  ":وائل المختمرة اDخرى غير المشروبات الكحوليةتسجل فيه كميات المشروبات أو الس -

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

 المدخلة إلى المعمل تحت غطاء سندات اSعفاء بكفالة؛) ب

  عمليات التخمير أو التحليل أو النقع؛ المسترجعة في المعمل عقب) ج

  .المعترف  بھا  كفوائض) د  

  : تطرح منه كميات المشروبات الكحولية أو السوائل المختمرة اDخرى غير المشروبات الكحولية -

  أدناه؛ 102المسلمة للتقطير و المصرح بھا تطبيقا للمادة ) أ

  المرسلة على حالتھا تحت غطاء سندات اSعفاء بكفالة؛) ب

  .د الجرودالناقصة و المثبتة خIل  إعدا) ج

لكي يتسنى مسك الحساب الخاص بالمواد اDولية،  ! يمكن إدخال المشروبات و السوائل المختمرة إلى :  97المادة  
  .معامل التقطير أو إلى مرافقھا إ! بعد أن يقدم المقطر تصريحا بذلك

سواء  في  اDرومة أو  في  ويجب أن يذكر في ھذا  التصريح  المسجل من طرف  الصانع  في  دفتر  ذي  أرومات ، 
الثانية ،  التاريخ  و الساعة لكل  إدخال للسوائل  و كذلك النوع  و الكمية حسب  الحجم للمواد المدخلة مع    النسخة

  .درجتھا الكحولية
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 dالتصريح ، أن  يقصھا  و يضعھا في  صندوق  مختوم  من قبل   أعوان  استمارةو يجب على المقطر ، بمجرد ما يم 
  .إدارة  الضرائب

  :في مرافقــة صناعة  المحلو1ت الكحولية في معمل التقطير أو  -3

وغيرھا  من المواد  التي من  شأنھا أن  تعطي  الكحول، !  "  إن  كل إدخال في  معمل للتقطير أو في مرافقه للميIس:   98المادة 
  . أعIه  97عليھا في  المادة    يمكن أن تتم إ! بعد تقديم   تصريح محرر ضمن الشروط  المنصوص

و ينبغي أن يذكر في ھذا التصريح الكميات المدخلة، سواء حسب   الحجم أو الوزن و تبعا للقواعد المعدة من قبل إدارة  
  .الضرائب بالنسبة لمختــلف المواد

  .يتم تسجيل المواد المصرح بھا في حساب خاص:  99المادة 

  :وتسجل  في ھذا  الحساب 

أو إذا كان اDمر يتعلق  بثفل عصير الفواكه و الكميات المستعملة لصنع  المحلو!ت  لIختمارالكميات المقدمـة  -1
  الكحولية؛

  الكميات المرسلة على حالتھا بمحضر اDعوان؛ -2

  .الكميات الناقصة المخرجة  خIل إعداد الجرود -3

تؤدى  الضريبة  ، في  حالة  ما  إذا كانت  النواقص المخرجة من الحساب المشار إليه في  المادة  السابقة  :  100المادة 
من ھذا  القانون عن كمية  من  الكحول    31الذكر  غير  قابلة للمخالصة ضمن  الشروط المنصوص  عليھا في المادة 

لذي  قد  تعطيه المواد المماثلة المقطرة  منذ  بداية  الموسم،  أو  تساوي  الكمية  التي تمثلھا النواقص  حسب  المردود  ا
غرام من السكر  1.000و أن  . من  الكميات الباقية المأخوذةإذا لم  يجر  التقطير  فالمحتوى المثبت بتحليل  العينات 

 .سنتيمتر مكعب من الكحول 600 ل، مطابقة ا!قتضاءتعتبر في ھذا الحساب عند 

  .من ھذا القانون والمتعلقة بحجز الفوائض، ! تطبق على ثفل عصير الفواكه 9لمقطع اDخير من المادة إن أحكام ا

أعIه، أن  يصرحوا بالنسبة  98ينبغي على المقطرين المستعملين للمنتوجات المشار إليھا في المادة :  101المادة 
  :ت فيما يتعلق لتحضير المحلو!ت الكحولية، و عن كل  يوم،  بتفاصيل العمليا

  بساعة تعبئة اDحواض؛ -1

 .استعمالھابكمية السائل أو المادة التي يجب  -2

  .وتتم ھذه التصريحات على دفتر ذي  أرومات يسلم  له  لھذا  الغرض

  :في  نفس الوقت الذي  يبدأ فيه  تدفق العصير  والمواد في  الحوض  -1

  رقم ھذا الحوض؛ -

  .يةتاريخ  وساعة  الشروع  في العمل -

  :عند  نھاية  تعبئة  كل  حوض   -2

  الساعة التي أنتھت  فيھا التعبئة؛ -

  .وزن أو حجم المواد أو العصير أو النقيع -

  :في الوقت الذي سيخرج فيه محتوى كل حوض تدريجيا -3

  السائل المختمر، استخراجالتاريخ  والساعة  التي  يشرع  فيھا   -

،  ا!قتضاءو كمية السائل المحصل عليھا و كذلك الدرجة  الكحولية لھذه المنتوجات و عند   ا!ستخراجالساعة التي توقف فيھا   - 
  .الكمية المخصصة لتعبئة جديدة

  .وتوضع الورقة اDصلية فورا في صندوق مختوم بصفة قانونية من قبل  اDعوان

  :دفتـر الشروع  في التقطيـــر -5
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يجب على المستغلين لمعامل  التقطير  تقديمھا بخصوص كميات و أنواع المواد   التصريحات التي إن:  102المادة 
للدفتر المسلم من إدارة الضرائب  آن واحد في اDرومة والورقة اDصلية اDولية المعروضة للتقطير، ينبغي  أن تسجل في

  :و الذي  يجب  أن  يذكر  فيه

  :في نفس الوقت يشرع فيه تعبئة كل  أنبيق -1

  م اDنبيق،رق -

  .تاريخ  و ساعة  بداية العملية -

 :من التعبئة ا!نتھاءبمجرد  -2

  فيھا  ھذه  العملية، انتھتالساعة  التي   -

  .كمية و نوع المواد المختمرة المدخلة في ا�نبيق  و كذلك  كمية  الكحول الصافي  الموجودة  في  ھذه  المواد -

  .أع@ه  97طبقا  للشروط  الواردة  في  المقطع ا�خير  من المادة  توضع  الورقة   ا�صلية  في  صندوق  

السوائل  أو المواد ، فإن ھذه  الكمية  تثبت ،  من  و في  المعامل  التـي  تحتوي  فيھا  كل  شحنة  إنبيق   على كمية  متماثلة 
لمحمول المواقع  بصفة   قانونية من طرف  عند بداية  الموسم ،  في  عقد محرر في بداية  دفتر   التقطير  أو الدفتر ا

المقطر ، و في  مثل ھذه  الحالة فإن رجل  الصناعة  يعفى من  التسجيل  عن كل   شحنة لكمية السوائل  أو المواد  المدخلة   
  .في جھاز  التقطير  ،  و يسجل  فقط  ساعة  كل  تعبئة

عبئة ا�نبيق  باستمرار،  تسجيل  واحد   في الدفتر  المشار  إليه  في يتم  في  المعامل  التي تجرى  فيھا  ت   :103المادة 
المادة   السابقة   الذكر ،  يقوم  به  المقطر عند  نھاية  كل  يوم أو عند كل  توقف  ل�عمال  إذا حدث  ذلك عرضا  خ@ل  

  .النھــار

  .ت  للتقطير  منذ  التصريح  السابق و يتضمن  كل  تسجيل  مجموع كميات  المواد   المختمرة   التي  عرض 

  :حســاب الصنـع - 6

ي:  104المادة     :يمسك في معامل التقطير حساب للصنع يسجل فيه ما يـل

  الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق؛ افتتاحكميات الكحول المقدمة أثناء  ) أ 

  أعIه؛ 102اDولية المسلمة للتقطير و المصرح بھا تطبيقا للمادة كميات الكحول الموجودة في المواد ) ب

  أدناه؛ 107كميات الكحول الموجودة في المشروبات الكحولية المقدمة للتصفية والمصرح بھا تطبيقا للمادة ) ج

  .الفوائض المعترف بھا خIل إعداد الجرود) د

  .نھاية كل يوم أو خIل كل زيارة يقوم بھا اDعوانأعIه، عند ) و يجرى التسجيل المشار إليه في المقطع ب

  :يلي  يطرح منه ما

  أدناه؛ 108كميات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولية التامة الصنع و المصرح بھا تطبيقا للمادة   ) أ

 .النواقص المخرجة خIل إعداد الجرود ) ب

 : المحصل عليھا تطبيقا للصيغة التالية تخضع للضريبة بعنوان رسم المرور، النواقص:  105المادة 

  (*).د –م   xج = ن 

  :وتمثل ھذه الصيغة ما يلي 

  النواقص الخاضعة للضريبة؛:  ن 

  من ھذا القانون؛ 106و  102تطبيقا للمادتين  لIستعمالكميات  الكحول الصافي المصرح بھا و المقدمة :  ج

                                                           

 .1996م لسنة .من ق 109معدلة بموجب المادة :  105لمادة ا(*) 
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  ؛من ھذا القانون  93إلى    90من المردود اDدنى المشار  إليه  في  المواد  : م 
  .أدناه  108كميات الكحول الصافي المصرح  بالحصول عليھا تطبيقا للمادة  :  د 
  :إعــادة الصنــع -7

! يمكن إدخال أي كمية من الكحول الخام أو الكحول المعد للتصفية في جھاز التصفية أو للتكرير أو : 106المادة 
  .أعIه 101ر تصريحا بذلك ضمن الشروط المحددة في المادة التجفيف بدون أن يقدم المقط

  :ويجب أن  يذكر في التصريح  ما يلي 
  نوع  وحجم  و درجة  الكحول  الخام  والمنتوجات  المعاد إستعمالھا، -1
 رقم اDوعية  التي تستخرج منھا ھذه  المنتوجات، -2
 .التاريخ و الساعة لتعبئة الجھاز -3

 :الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولية المقدمة لتكرير أو للتصفيةتسجل كميات :  107المادة 
  بكونھا  مطروحة من  حساب  المخزن، -1
 .بكونھا مسجلة في حساب الصنع -2
  :حسـاب المخزن -8

يجب على المقطرين أن يسجلوا، عند نھاية كل يوم عمل،  في دفتر خاص، كميات الكحول الصافي :  108المـادة 
  .عليھا المشروبات الكحولية التامة الصنع و الواردة من التقطير أو التكرير اليومي المحتوية

  .أعIه 102ويمسك ھذا الدفتر ضمن الشروط  المحددة في المادة   

إن كميات المشروبات الكحولية المدخلة في المعمل أو في مرافقه، يجب أن تكون موضوع تصريح يقدم وفقا : 109المادة 
  .من ھذا القانون 97ددة في المادة للشروط المح

  :يلي يمسك في معامل التقطير، حساب للمخزن يسجل فيه ما:  110المادة 

  ،الموسم السابق عند قفل حسابالحساب أو المكونة للبقايا المثبتة  افتتاحكميات الكحول المقدمة أثناء ) أ
  أعIه، 108المادة كميات الكحول المسجلة بالتتابع في الدفتر المنصوص عليه في ) ب
  أعIه، 108كميات الكحول الواردة من الخارج و المشار إليھا في المادة ) ج
  .الفوائض) د

أعIه، عند نھاية كل يوم أو خIل كل زيارة يقوم بھا أعوان ) و ج) و يجرى التسجيIت المشار إليھما في المقطعين ب
  .الضرائب

  :يطرح منه ما يلي -
  المرسلة،كميات الكحول ) أ

  من ھذا القانون، 107و  106الكميات المعد صنعھا و المصرح بھا طبقا للمادتين ) ب
  .النواقص) ج

أعIه أو في  95إن التخفيضات الخاصة  بفضIت المخازن سواء فيما يخص المواد  اDولية المشار  إليھا في المادة 
  .من ھذا القانون  202حددة بموجب  المادة المنتوجات المصنعة، تمنح إلى  المقطرين ضمن  الشروط  الم

  %.  0,70من ھذا القانون يخفض إلى  202والمنصوص عليه في المادة %  1بأن الحد الذي يقدر  غير
غشت  31وتحسب التخفيضات القانونية المطبقة على النواقص، حسب كل موسم سنوي يبدأ في أول سبتمبر و ينتھي في 

  .الموالي
  :الـمعاينات -9

حالة توقفھا، إلى الزيارات ومراقبات  تخضع معامل التقطير الثابتة سواء في الليل أم في النھار وحتى في:  111المادة 
  .طلب أعوان الضرائب، و يجب على المستغلين أن يفتحوا لھم محIت معامل التقطير عند كل

وا أثناء  الليل  لدى  مستغلي أجھزة  التقطير  غير  أنه  في حالة  توقف  المعامل  ! يجوز  Dعوان الضرائب أن يدخل
نظام  التقطير بواسطة اDنبيق المعتمد من قبل  إدارة   اختارواأو الذين  أجھزتھمالثابتة الذين وضعوا  أختاما على  

ارة الضرائب  أو الذين ركبوا أثناء  العمل على أجھزتھم  الخاصة بالتقطير ، عدادا معتمدا و مفحوصا من قبل اSد
  .المذكورة

  .و يجب على أعوان الضرائب أن يقوموا بمعاينة يومية إلى كل معمل تقطير
من أحكام المقطع الثاني من ھذه المادة أن يشعر مفتشية الضرائب  ا!ستفادةيجب على المستغل  لمعمل  تقطير  الذي يريد 

ة  طريقة من الطرق  الثIث  المنصوص  غير  المباشرة  و الرسوم  على  رقم اDعمال بموجب  تصريح  ، عن  أي
  .يرغب في   تطبيقھا بمعمله)  ختم اDجھزة ، العمل في اDواني المغلقة ، وضع العدادات ( عليھا  في المادة  المذكورة  

  :أحكــام مختلفة - 10 



 24 

ي  ھذه الحالة فإن فف. إدارة الضرائب أن تخضع معامل  التقطير الثابتة إلى مراقبة دائمة تستطيع:  112المادة 
أعIه ،  109و  108و  106و  102و  101و  98و  97و  91و  90التصريحات المنصوص  عليھا في المواد  

يجب  أن تقدم إلى اDعوان المكلفين بھذه  المراقبة و يمكنھم أيضا أن يستلموا سندات اSعفاء  بكفالة  المنصوص عليھا 
  .من  ھذا  القانون 94في  المادة  

  .من ھذا القانون 70يجب على المقطرين الموضوعين تحت نظام الختم أن يراعوا شروط المادة : 113مادة ال

و المقدم إلى المفتشية  انقطاعهإن وضع اDختـام  يجب  أن يطالب به في  تصريح  توقف العمل  أو  : 114المادة 
  .المعنية

لذي قدم التصريح المشار  إليه أعIه بصفة قانونية ، لن  و المقطر  الذي وافقت إدارة  الضرائب  على منشأته و ا
من اليوم  الموالي لليوم الذي قدم فيه تصريحه حتى و لو  أن  اDختام لم توضع بعد من  ابتداءيتعرض  للزيارات الليلة 

  .قبل  المصلحة
  .و ! يمكن  للمقطر  أن  ينزع  اDختام عن  أجھزته 
خضوعھم إلى  فأعIه ، يتوق 111نظام العمل باSنابيق طبقا Dحكام المادة   اختاروالذين إن المقطرين ا:  115المادة  

  .منشأتھم من قبل  إدارة  الضرائب اعتمادعندما يتم   الزيارات  الليلة
  :تستجيب منشأتھم  للشروط  التالية ، المقطرون الذين ويعتبر كعاملين في اDنابيق

 تحت كرة من الزجاج مختومة تحول  دون أخذ أية كمية من الكحول، ا!ختبارتوضع  أنبوبة  -1
و اDجھزة و  ا!ختباريكون الجزء  اDسفل لساق الحنفيات الرئيسية المثبتة على  اDنابيب الواصلة بين  أنابيب  -2

 اDحواض،  معبورة بوصلة  مختومة،
من قطع سير السائل نھائيا و إرجاعه إلى أنبوبة تكون الحنفيات الرئيسية المذكورة، مرتبة بكيفية ! تمكن أبدا  -3

 .ا!ختبار
،  ا!ختبارتكون الوصIت و الفواصل الخاصة باDنابيب الرابطة بين أحواض وأجھزة التقطير و أنابيب  -4

 .موضوعة بعيدا عن كل إصابة داخلية، بإجراء أنبوبية محكمة بالرصاص
و على اDنابيب المخصصة لمرور الكحول و على اDحواض  تكون حنفيات التفريغ المثبتة على أجھزة التقطير -5

  .، مغلقة    بواسطة   ختما!ختبارالمتصلة مباشرة بأنابيب 
  

  .يمنع  أخذ  أي  كمية من الكحول من أنابيب  اSختبار  إ!  Dجل  التذوق
  .تقبله  مسبقا إدارة الضرائبو يحظر أيضا أي  تغيير في ترتيب تركيبات معامل  التقطير ذات اDنابيق الذي  لم   

إن فضIت التكرير غير الصالحة  لتصفية  جديدة  و المرسلة من معامل التقطير، ترفق بسندات اSعفاء  : 116المادة 
ويذكر فيھا حجمھا  الكلي  و درجتھا  المراقبة بمقياس  الكحول و كمية  " فضIت التكرير" بكفالة تكون حاملة لعبارة 

  .ي  المحتوية فعI  عليهالكحول  الصاف
من  بأخذھاويتم التحقيق في ھذه  الكمية اDخيرة بمخابر وزارة المالية وفقا للعينات التي  يرخص Dعوان الضرائب 

  .المعامل أو أثناء النقل  في مكان الوصول
ھذه الفضIت لدى  على المخالصة عن فضIت التكرير المرسلة إلى المستودعين إ! إذا تم  تحمل و! يحصل المقطر 

  .المرسل إليھم ضمن نفس الشروط التي تمت بھا لدى المرسل
يمكن Sدارة الضرائب أن تشرط بأن يكون كل معمل للتقطير مجھزا بوعاء اSيداع يقام من طرف الصانع و : 117المادة 

  .على نفقته و يراقب بصفة قانونية من قبل مصلحة الموازين و المكاييل
  .اء اSيداع  بالھيكتولتر في  جزءه اDعلى فيما يخص سعة ھيكتولتر واحد على اDقلو يدرج مقياس وع

! ينبغي  أن يكون المجال بين تقسيم و آخر  أقل من ثIثة مليترات ، ويجب أن تكون جميع البيانات الخاصة بھذا  
 .المقياس  سھلة القراءة

  .ما بالماء مسبقا وإما بصب الكحول نفسه حين ملئھاو تحدد سعة البراميل بواسطة وعاء اSيداع المذكور، إ
بموجب ھذا القانون ، تسلم مجانا من قبل إدارة الضرائب  وتوضع  استعمالھاإن الرصاص واSقفال المقرر : 118المادة 

  .وفقا لتعليمات اDعوان على نفقة رجال الصناعة
يحتفظون بمفاتيحھا، أختاما ! يمكن كسرھا Dي سبب كان من ويجوز لھؤ!ء اDعوان أن يثبتوا على مدخل اDقفال التي 

  .طرف   المقطرين
كسرھا عندما ! يأتي اDعوان إلى المعمل  وخIفا لشروط المقطع السابق، فإن اDختام الموضوعة على اDقفال، ! يمكن

 .القانون من ھذا 111ضمن اiجال المحددة في المادة 
Dوراق اDصلية والمنصوص عليھا في ھذا القانون، تقدمھا مجانا إدارة الضرائب ااصة بإن الصناديق الخ :119المادة 

  .إلى المقطرين
  . ويجب تقديمھا إلى أعوان إدارة الضرائب عند كل طلب

يتم  الجرد  العام  للمنتوجات الخاصة بالتقطير  و التكرير بقدر  اSمكان عندما تكون اDجھزة متوقفـة عن :  120المادة 
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  .العمل
  :التقطيــر المتنقل) د

يعتبر  كتقطير متنقل ، عملية إنتاج الكحول المتمم بواسطة جھاز متنقل ! يقطر إ! حثا!ت الخمور وثقل  :  121المادة 
  .عصير  الفواكه

  .يجب على المستغل  للجھاز المتنقل  ، أن يتخذ  صفة المستودع المحتكر  : 122المادة 

اDجھزة المتنقلة الكمية المقدرة  من الكحول  الصافي المصنوع، وتسحب ھذه  مستغليتسجل  في حسابات :  123المادة 
ولنوع   الكمية  بالنسبة للقوة اSنتاجية  لdجھزة المحددة  بالتراضي بين المصلحة و الخاضع للضريبة و لمدة العمل

  .رجة المواد   المستعملةدو

 4اSنتاجية المشار إليھا في المادة السابقة، تحدد أثناء تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة إن القوة :  124المادة 
  .من ھذا القانون أو في أي وقت آخر إذا حدث تعديل في اDجھزة أو تغيير في   نوع و كمية المواد اDولية المقدمة للتقطير

أعIه،  ھي المدة   التي شغل المستغل جھازه مع تخفيض مدة  123إن مدة العمل المشار إليھا في المادة : 125المادة 
  .النقل

  .بالنسبة لھذا اDخير والمحددة  من قبل إدارة  الضرائب  حسب المسافات
وفي مدة التوقف عن العمل يوضع الجھاز تحت اDختام من قبل أحد أعوان مصلحة الضرائب  أو  يعتبر غير  صالح 

إحدى قطعه  اDساسية  لدى  مفتشية الضرائب غير  المباشرة و الرسوم على  رقم  اDعمال عن طريق  إيداع  لIستعمال
  .أو في  عدم ذلك ، لدى قباضة الضرائب المختلفة  للدائرة

  .و يثبت وضع اDجھزة تحت اDختام بعبارات تكتب من طرف   اDعوان المختصين في دفتر الصنع 

  :ل أن يسجل في دفتر مرقم و موقع يسلم له من قبل المصلحة ما يلييجب على المقطر المتجو:  126المادة 
  الشھور و اDيام و الساعات لذھاب و إياب جھازه؛ -1
 الشھور واDيام والساعات لبداية ونھاية التقطير حسب النوع والثروة الكحولية للمواد المستعملة؛ -2
 .لھااستعماالنوع  و الثروة   الكحولية  للمواد   اDولية الجاري  -3

  ،Iو يذكر المقطر المتجول بغض النظر عن ھذه التصريحات مرتين في اليوم على الساعة الثامنة صباحا و الثامنة لي
  .ونوع و درجة المواد التي يقوم بتقطيرھا

ويسجل عIوة على ذلك، يوميا على الساعة الثامنة صباحا، في الدفتر   الموضوع تحت تصرفه،  حجم و درجة الكحول 
  .حصل عليه و في حالة توقف اDعمال يسجل ذلك عند الساعة التي توفق فيھا عملهالم
وتسجل ھذه العبارات بدون ترك بياض و! خدش و ! فراغ بين السطور، و في نفس الوقت الذي  تجرى فيه ھذه   

  .اDحداث
  .أعIه  123ا  في  المادة  وتستعمل  التصريحات المسجلة في  الدفتر ، لحساب الكحول  الصافي  المشار  إليھ 

  ا!نتظاموفي  حالة  مسك الدفتر  بصفة  غير منتظمة ،  فإن  ھذه  الكمية تحدد  إلى غاية  اليوم  الذي  يثبت  فيه عدم  
و بدون  تخفيض  من أجل  النقل،   على أساس الحد  اDقصى المطابق  للمدة التي  بقي  الجھاز فيھا تحت  تصرف   

  .جولالمقطر المت

بالنسبة للفضIت فيما يخص إنتاج الكحول الصافي المحسوب حسب اDسس  %  8يطبق تخفيض قدره :  127المادة  
  .أعIه 123المبينة  في المادة  

  .وأما الفوائض فيتم تحملھا 

يجب  على  مستغلي اDجھزة  المتنقلة الذين  يقومون  بالتقطير  على التوالي في المدن المختلفة ، أن :   128المادة   
يصرحوا بأربع و عشرين ساعة مقدما إلى مفتشية الضرائب  غير  المباشرة و الرسوم على  رقم  اDعمال ، بتنقIت 

  ا!نطIقق و تاريخ و ساعة البدء  في  العمل  وأماكن أنابيقھم ، و يجب  أن يذكر  في التصريحات ، رقم  اDنابي
 .و كذلك أجل النقل  و الطريق المتبع وا!تجاه

  :صناعـة المشروبــات –ثانيـا 

  :الميستيل والفيرموط  والخمور الحلوة  والمنتوجات المماثلة-)أ

يجب  على كل  شخص  يصنع  الميستيل  و الفيرموط و الخمور الحلوة أو  المشھيات التي  أساسھا الخمر  :   129المادة 
  .قصد  بيعھا  أن  يتخذ صفة تاجر  للمشروبات بالجملة

  :التصريح بالصنع -1
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مصلحة    ،  يجب  أن تتم   بحضور  موظفي129إن كل صناعة للمنتوجات المشار  إليھا في المادة :  130المادة  
الضرائب  غير  المباشرة و الرسوم على  رقم اDعمال و أن يسبقھا تصريح موقع عليه بأربع و عشرين ساعة قبل  بدء 

  :العمليات لدى  المفتشية المعنية  ويبين  فيھا ما يلي

  ساعة البدء  والساعة التقريبية  Sنتھاء  العمليات ؛ )أ

  يستيل  الذي سيجرى صنعه؛من الم)  اDحمر اDبيض أو(النوع  ) ب

  الرقم  الترتيبي لdحواض التي سيفرغ  فيھا العنب المقطوف والموسطار وخIصة  الكحول؛) ج

  ؛لIستعمالالوزن أو الحجم  والدرجة  الكحولية والثروة  السكرية للعنب المقطوف أو الموسطار المقدمة ) د

  حجم و درجة الكحول المفرغ؛)  ھ

  .الكحولية  للميستيل  الممكن  الحصول  عليه الحجم  و الثروة ) و

أعIه ، يمكن أن تكون   130من المادة ) ھو ) و د) إن  المعلومات  المنصوص  عليھا  في المقاطع أ:  131المادة 
موضوع تصريحات تكميلية أو  تعديلية بمجرد ما تسمح حالة الصنع بذلك ، وعلى كل حال  في  أجل أقصاه خمسة  

ما بعد  تاريخ تفريغ الكحول، ويجب أن يذكر الحجم والثروة  الكحولية  على حدة خIل  نقل  السوائل  من وأربعين يو
  .جھة  بالنسبة للميستيل  المجھز، ومن  جھة أخرى  بالنسبة لثقـل عصير الفواكه و لحثا!ت  النبيذ الفضالية

  : التخزيــن -2

التام من إعداده، وفي  ا!نتھاءأن يجھز الميستيل ويحتفظ به  إلى غاية  يجوز Sدارة الضرائب أن تطالب ب:  132لمادة ا
  .محل يكون معزو! بطريق عمومي عن كل محل آخر يحتوي على الخمور الحلوة  أو المشروبات الكحولية من كل  نوع

  :العينــات-3

  .يكون متبوعا في الحال بمزج فعالإن تفريغ الكحول  على العنب المقطوف أو على الموسطار، يجب أن : 133المادة 

ومن  استعمالھا، من العنب المقطوف والموسطار الجاري من ھذا القانون 39يھا في المادة العينات المشار إلذ وتؤخ
 .الكحول  المفرغ عليھما و الميستيل المحصل  عليه و كذلك من حثا!ت ترويق  الخمر  وثـقل عصير الفواكه

  :مسك الحسابات  -4

  ).أبيض أو أحمر(يفتح لصانعي الميستيل حساب  صنع يمسك على  حدة حسب  نوع  الميستل  المحضر :   134ة الماد

  :ويعتبر  
كميستيل أبيض،  الميستيل المصنوع  إما بالعنب  اDبيض  الذي  أوقف إختماره عند القطف  نفسه ، وإما  بموسطار   )  أ

و بعد  فصله  بالعصر  الفوري للبابة و قشور   اختمارقبل  كل   تمارهاخالعنب  كيفما  كان نوعه و الذي   أوقف  
  .وأعواد عناقيده

 . كميستيل أحمر،  الميستيل  المصنوع  بطرق  أخرى) ب
إن حساب الصنع المنصوص عليه في المقطع   اDول من ھذه المادة تسجل فيه كمية   الكحول الصافي المحصل عليه و 

  :الموجود في
  ؛استعمالھماالعنب المقطوف أو الموسطار الجاري   -1
  .الكحول المفرغة عليھما -2

  :و تطرح منه كمية  الكحول   الصافي  الموجود في  
  الميستيل المحصل عليه؛ -1
  .للترويق  خIل إتIفھا بمحضر  موظفي  المصلحة  أو إرسالھا  للتقطير ذثفل عصير  الفواكه و حثا!ت النبي -2

يساوي حساب الصنع حسب السنة المدنية و بنفس الشروط التي يساوي بھا الحساب العام للمشروبات : 135ة الماد
  .الكحولية

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

من أجل  تغطية فضIت الصناعة  ا!ختمار Sيقافيمنع لصانعي الميستيل عن الكحول التي  يستعملونھا   :136المادة 
  :المثبتة لحسابھم ،  تخفيض  يحدد على اDكثر
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  .  أعIه  134في صنع الميستيل  اDبيض  كما  ھو  محدد  في المادة  استعملت، بالنسبة للكحول التي % 3بـ  -

  .أعIه 134ستعملت في صنع الميستيل اDحمر  كما ھو محدد في  المادة اللكحول  التي  ، بالنسبة% 5 ـب -

و يحسب ھذا التخفيض التكميلي على أساس كميات  الكحول الصافي وحدھا الموجود في  الكحول المفرغة على العنب  
  .المقطوف  أو على الموسطار

Dرقام المحصل عليھا و التي تشكل الحد اDقصى،  في حدود النواقص الظاھرة في حساب الصنع مع التخفيض و تجمع ا
  .العادي عن المخزن

  :المشروبات الروحية و الخPصـات الكحوليـة) ب

  :التصريحـات-1

لنفسه  وضعية  تاجر   اتخذ! يمكن Dحد  أن يمارس  مھنة صانع مشروبات روحية إذا لم يكن  قد  : 137المادة 
من ھذا القانون بأنه يرغب في صنع المشروبات   4ن في التصريح  المنصوص عليه في المادة مشروبات بالجملة و أن يبي

  .الروحية

يجب على رجال  الصناعة أن يقدموا  تصريحا  بسعة  اDنابيق   واDوعية   المخصصة   للصنع  إلى إدارة :  138المادة 
ويتمم التصريح   من  ھذا القانون،  194المشار  إليھا في المادة  سجل ضمن  الشروط   تبالسعة  و  ا!عترافو يتم  . الضرائب 

بالسعة  بذكر  رقم  ترتيبي  خاص  بكل  إنبيق وكل وعاء  ، و يجب  أن يكتب ھذا  الرقم  على  اDوعية بحروف  
  .واضحة  ! يمكن  محوھا

جب أن تكون موضوع تصريحات، تقدم إن صناعات رجال الصناعة التي ھي متبوعة بحسابات متميزة،  ي:  139المادة 
  .بثIث ساعات مسبقا على اDقل

و يذكر في  ھذا  التصريحات  الرقم  الترتيبي لdنابيق أو اDوعية التي  يجب  أن يتم فيھا التفريغ و حالة اDنابيق أو  
التي  ستصب  ) ول  الصافي الحجم  ،   الدرجة ،  الكح( اDوعية إذا لم تفرغ مسبقا  و كميات  الكحول   الطبيعية  

اDوعية المخصصة لعمليات الصنع والساعة  التي  يبتدئ و ينتھي فيھا  صب الكحول  مباشرة في كل واحد من اDنابيق أو
  .و كذلك ، إذا  كان اDمر يتعلق  بالتقطير ،  الساعة  التي يبتدئ  و ينتھي  فيھا  التقطير

ا كان اDمر يتعلق بالتوزيع، بذكر الحجم  اSجمالي للسوائل و للمواد التي  أفرغت العملية يكمل التصريح، إذ انتھاءوعند 
  .عليھا

  .و! ينبغي أن يتم أي نقل للسوائل خIل الساعة التي تلي التفريغ

يمكن أن يرخص لرجال الصناعة الذين يقدمون تصريحات الصنع في كل يوم، أن   يسجلوا ھذه : 140المادة 
  .تر تسلمھا لھم إدارة الضرائبالتصريحات في دفا

المفرغة على  و ! يمكن أن يذكر  في التصريحات المنصوص  عليھا في المادتين  السابقتين ،  كميات  الكحول الطبيعية
و ! يمكن إدخال نفس  . الخIصات والكحو!ت والصبغات المصنوعة بعد  أو على مواد  مستعملة بعد لصناعات سابقة

  .في عدة  عمليات متتالية استعمالھاالكمية من الكحول إ! مرة واحدة  في  الحساب في حين يمكن  

  :ت و مسك الحسابات االتخفيض-2

الفضIت الناتجة عن صناعة الخIصات الكحولية والمشروبات الروحية و تحضير  فواكه  عندما تكون: 141المادة 
بمياه الحياة  غير  مغطاة  بالتخفيض العادي للمخزن، فإن صانعي المشروبات الروحية و تجار  الجملة و صانعي  المياه 

  .أعIه 138يھا في  المادة لإ ذات الرائحة  يحصلون على  تخفيض  إضافي ، شريطة  إتمام اSجراءات المشار

من كميات الكحول الخاصة بالخIصات الكحولية %) 3(وتتم تسوية ھذه الزيادة عند كل  إحصاء في حدود ثIثة بالمائة 
بمياه الحياة المصنوعة عن طريق التقطير أو النقع منذ  اSحصاء  بالنسبة للمشروبات الروحية والفواكه أو عصيرالفواكه

  .السابق

عند النقل،  تسجل  البقايا  المعترف  بھا  : يمسك حساب خاص  لھذا  الغرض ضمن  الشروط  التالية  :142المادة 
على التوالي   فتسجل .غير متممة خIل  اSحصاء النھائي للسنة السابقة في  اDنابيق واDوعيـة، بأنھا منتوجات

إقامة اSحصاءات تخفض من المجموع بقايا المنتوجات غير  و خIل . التصريحات بالصنع وكميات الكحول المذكورة 
و يمثل الفرق في الكحول الصافي، الكمية التي يتم على . المتممة المعترف  بھا في  اDنابيق   و اDوعية  المصرح بھا

  .أساسھا حساب التعويض اSضافي في حالة وجود نواقص غير مغطاة بالتخفيضات العادية
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لتسوية النھائية للتعويض التكميلي ! تتم عند رجال الصناعة   الذين يستعملون في آن واحد البراميل إن ا: 143المادة 
وتستعمل حينذاك  التعويضات التكميلية غير . الخشبية و اDوعية غير الخشبية، إ! في نھاية السنة أو عند قفل الحسابات

  .المستعملة خIل  سنة

  :   الحظـر-3

على  صانعي المشروبات  الروحية  بأن يضعوا في  معاملھم، الخمور أو غيرھا من المواد القابلة  يحظر : 144المادة 
و يمكنھم  فقط  تكرير  مياه  الحياة  التي  ھي  على  عاتقھم ، و يجب  أن توضع  .و أن يقوموا بصنع مياه الحياة لIختمار

إتصال مع معامل الصنع و المساكن المجاورة إ!  الطريق الخمور  التي  ھي  في  حوزتھم في مخازن ! يكون لھا أي 
  .العمــومي

  .أدناه  146يحظر  صنع اSبسنت و المشروبات الروحية  المماثلة المحددة مميزاتھا بموجب  المادة :   145المادة 

ئحتھا المتغلبة عليھا تعتبر  كمشروبات  روحية مماثلة جميع المشروبات الكحولية التي يكون طعمھا و را:  146المادة  
درجة ، تعكير بحيث !   15ھو طعم و رائحة اDنيسون،  التي  ينتج عنھا عن طريق إضافة أربعة أحجام ماء مقطر 

  .درجة 15يختفي تماما عن طريق إضافة جديدة بمقدار ثIثة أحجام من الماء المقطر  عند 

ية المعطرة باDنيسون التي ! ينتج عنھا تعكير  عن طريق وتعتبر أيضا كمشروبات روحية مماثلة، المشروبات الكحول 
: إضافة الماء ضمن  الشروط المحددة أعIه ، و لكنھا تحتوي على  خIصة الخلون و !سيما إحدى الخIصات التالية

مادة الكحول  با�نسيون  و الغنية  با!بسنت الكبرى و حشيشة الدور  والكرويا و كذلك المشروبات  الكحولية  المعطرة  
  .درجة 40توقف 

وخ@فا ل�حكام السابقة C يعتبر كمشروبات روحية مماثلة ل�بسنت، المشروبات الروحية المعطرة با�نيسون و التي  
حجما من   14درجة و التي ينتج عنھا عن طريق ا&ضافة  45درجة  و  40، 1تحتوي على ثروة  كحولية تتراوح  بين 

درجة  15حجما  من المادة  عند   16درجة ، تعكير يختفي تماما عن طريق إضافة  جديدة  بمقدار  15الماء  المقطر  عند 
  :و تتوفر فيھا  الشروط  التالية

  غراما على  ا�كثر من  الشوائب  عن كل ھكتوليتر؛  25الكحول التي  تحتوي على  استخدامأن تكون محصلة عن طريق  -

  موظفي إدارة   الضرائب؛أن تكون محضرة تحت رقابة  -

و عنوان   اسمأن يتم تسليمھا من قبل الصانع  في زجاجات مسدودة ذات حجم قدره أقصى لتر واحد  وعليھا بطاقة تحمل  -
  . الصانع المذكور

تمنع صناعة المشروبات التالية و حيازتھا و تداولھا قصد  عرضھا للبيع ،  و بيعھا ووھبھا مجانا  : 147المادة 
  :، ماعدا في حالة تصديرھا إلى  الخارج @كھاواستھ

  درجة من الكحول؛ 22يار يفوق عالمشروبات المشھية التي أساسھا الخمر ذو  - 1

  درجة من الكحول؛ 45المشروبات الكحولية المعطرة با�نيسون ذات عيار يفوق - 2

ثلة التي  تحتوي  على  السكر  بمقدار  يقل  عن البيتر والمشروبات المرة  و القطران  والجنطيانا و كل المنتوجات المما - 3
  .درجة  من الكحول 30غرام  في اللتر  و ذات عيار  يفوق   200

  الفرع الخامس

  تغييــر الكحول

من ھذا القانون، يجب أن يتم  تبعا لطريقة معتمدة وتحت  53الكحول المشار إليه في المادة  إن  تغيير:   148المادة 
، أم  في  أي  مؤسسة أخرى  تكون  يث تم إنتاج  ھذا الكحول  فيھاة الضرائب سواء  في المؤسسة حمراقبة أعوان إدار

  .إدارة  الضرائب اعتمدتھاأجھزتھا  المركبة من أجل التغيير، قد 

للتغيير بموجب قرار من المدير العام للضرائب غير  أنه عندما يتعذر على  رجال  تحدد الطريقة العامة: 149المادة 
الكحول المغير بالطريقة  العامة في صناعاتھم Dسباب تقنية، يمكن للمدير العام للضرائب أن يرخص   استعمالالصناعة 
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  (1).لھم  باستعمال طريقة خاصة للتغيير

  :العامــةالكــحول المغيــرة بالطـريقة : أو1

  :التي يخضع لھا رجال الصناعة القائمون بالتغيير ا1لتزامات-1

  :الرخصة  المسبقــة) أ

من ھذا  القانون من قبل المدير العام للضرائب إلى رجال   53تمنح  الرخصة  المشار  إليھا في المادة :  150المادة 
  .البيع أو لحاجات صناعاتھم الصناعة القائمين بتغيير الكحول و بطلب منھم و ذلك إما Dجل

  .و ھذه  الرخصة شخصية

ويجب أن يذكر في الطلب الموجه إلى مدير الضرائب  للو!ية المختص، إذا  كان المعني يريد أن يغير  الكحول Dجل  
 سترداداالبيع أو  لحاجات صناعته،  وفي ھذه  الحالة اDخيرة يوضح نوع المنتوجات التي ستصنع بھذا الكحول، إذ سيتم 

  .و تجديد الكحول غير المحولة

و يذكر في ھذا المخطط الذي يعرض في  . و يجب أن يرفق بالطلب،  مخطط مع تفسيره، يتضمن جميع أجزاء المؤسسة الصناعية
مع أو التكرير  ،  مكان جميع أجھزة التقطير ا!قتضاءنسختين،  مكان اDحواض واDوعية اDخرى الموجودة بالمؤسسة،  و عند 

  .اSشارة إلى اDرقام الترتيبية لdجھزة و اDوعية

  .ويعلن عن التغيرات المقبلة مسبقا وتكون موضوع تقديم مخطط معدل

و يمكن سحب الرخصة المنصوص عليھا في المقطع اDول من ھذه المادة بموجب مقرر من المدير العام للضرائب و ذلك 
  (2) .استعمالھافي حالة سوء 

  :ا1ت و المعداتترتيب المح) ب

المحIت التي تجري  فيھا التغيرات و الكائنة بمعامل  داخل في معامل التقطير بين اتصاليمنع كل :   151المادة 
التقطير وكذا المخازن الموجودة بھا الكحول المغير والمنتوجات المصنوعة بھذه الكحول من جھة ، ومن جھة أخرى بين 

  .ير أو  التكرير و كذلك  بين  المحIت الموجودة بھا الكحول  غير  المغيرةالمحIت التي تأوي  أجھزة التقط

وفي المؤسسات اDخرى غير معامل التقطير،  فإن المعامل التي  تجري  فيھا  التغيرات و كذلك   المخازن  التي  توجد   
لة بالمحIت التي  توجد  بھا  بھا الكحول المغيرة والمنتوجات  المصنوعة بھذه الكحول،  ! يمكن  أن تكون  متص

  .اDنابيق  أو المحا!ت التي  توجد بھا  الكحول غير المغيرة المخصصة للبيع إ! بالطريق العمومي

 ،بالطريق العمومي بين المحIت المخصصة للبيع ا!تصالغير  اتصال بإقامةغير إن إدارة الضرائب يمكن أن تسمح 
  . بشرط أن تكون المحIت المشار إليھا مفصولة تماما عن بعضھا

أن  تستطيعأو التكرير، فإن اSدارة المذكورة  أجھزة التقطير استعمالوعIوة على ذلك، إذا كان نوع الصنع بتطلب 
  .      المغيرة ترخص، ضمن الشروط التي تحددھا،  بإقامة ھذه اDجھزة في المحIت المخصصة لتغيير أو لتخزين الكحول

يجب أن تكون اDحواض التي يجري فيھا مزج الكحول بالمواد المغيرة،  معزولة ومضيئة جيدا و أن تكون   :152المادة 
سم على  60ويجب أن يكون حول اDحواض فراغ حر قدره . محمولة على أعمدة علوھا متر على اDقل فوق اDرض

  .   اDقل
ية مجھزا بدليلين للمستوى مع أنبوب من الزجاج بأداة للقياس  مدرجة بالھيكتولتر و يكون كل  واحد من ھذه اDوع

أنابيب قياس المستوى بمقياس معدنية مدرجة  استبدالو يمكن . وبالديكاتلر  ومثبتة في  اDماكن المعينة  من قبل المصلحة 
  .بنفس الطريقة

  . عا بكيفية تمكن من رفعه تماما خIل العملياتجھاته و موضو كل و يجب أن يكون غطاء اDحواض متحركا في 

ينبغي  على  رجال  الصناعة، عند ترتيب  معاملھم و مخازنھم  و كذلك  المحل  و ا�حواض   :   153المادة 
  اتخاذالمخصصة  &يداع المغيرات أن  يمتثلو للشروط الخاصة التي  تراھا  إدارة  الضرائب  ضرورية ،  و خاصة 

بالمفاتيح أو الرصاص في  ا�ماكن   واCحتفاظال@زمة و على  نفقتھم ،  ليتسنى للمصلحة و ضع  ا�قفـال   اCحتياطات

                                                           

 .1991م لسنة .من ق  66معدلة بموجب المادة :  149لمادة ا  (1)
 .1991م لسنة .من ق  66معدلة بموجب المادة :  150لمادة ا  (2)
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  .التي  تبنيھا

  .و يمكن �عوان إدارة الضرائب المختلفة أن يضعوا أختاما على مدخل ا�قفال

وتعطى ل�جھزة وا�وعية أرقام ترتيبية تنقش أو تكتب بالط@ء  على  كل واحد منھا، مع ا&شارة إلى سعتھا و ذاك  
  .سم  ، من قبل  رجال الصناعة  و على  نفقتھم 5بأحرف كبيرة يبلغ علوھا على ا�قل 

نظمة المطبقة على معامل التقطير يبقى المقطرون خاضعين في معاملھم الخاصة بالتغيير، إلى شروط اD :154المادة 
  .والمطابقة لشروط التنظيم المطبق على الكحول المغيرة

أعIه، فإن رجال  الصناعة اiخرين الذين  153إلى  151و مع مراعاة اDحكام الخاصة التي تتضمنھا المواد من  
ية  والمكان و الوزن و الكيل  يقومون بتغيير  الكحول على  الطريقة العامة  يخضعون، من ناحية قياس  اDوع

معامل  مستغليلتزامات المفروضة على  الموصلة للكحول، لI للمنتوجات وترتيب اDحواض واDوعية والمواسير
  .التقطير  الثابتة

  : الصنــع -ج

الوزير المكلف إن الكحول المقدمة للتغيير، يجب أن تتوفر فيھا  الشروط  المحددة  بموجب  مقرارات من : 155المادة 
  .بالمالية بناء على رأي مصلحة  المختبر التابع للمالية

ساعة على اDقل   48إن كل عملية تغيير،  يجب أن تكون مسبوقة بتصريح يقدم إلى المفتشية المعنية :156المادة 
  :مسبقا و يشير  إلى ما يلي

  نوع و درجة الكحول الذي  سيغير؛ -1

  التي ستستعمل؛ نوع وكمية المواد المغيرة -2

  نوع   المنتوجات التي  ستصنـع؛ -3

  .اليوم و الساعة المحددين لعملية التغيير -4

  .و! يمكن أن يتم أي تغيير بغير حضور أعوان المصلحة

  .ھكتولتر كحجم 20إن الكمية الدنيا التي يجب أن تتم بھا كل عملية للتغيير على  الطريقة العامة، تحدد بـ :157المادة 

  .وز Sدارة الضرائب المختلفة أن ترخص بتحديدات خصوصيةو يج

  : تدابير الرقــابة -د

الذين  يستعملون الكحول  المغير لحاجات صناعتھم،  إن رجال الصناعة الذين يقومون بتغيير الكحول أو:158المادة 
زيارات أعوان إدارة الضرائب يتبعھا،  إلى  يخضعون في  معاملھم و مخازنھم  وفي المحIت المھنية اDخرى  و ما

المختلفة الذين يجوز  لھم  القيام بالتحقيقات الضرورية و بأخذ  العينات  مجانا من  الكحول المغير و الكحول الطبيعي 
  .والمواد المغيرة  والمنتوجات التي أساسھا  الكحول  المغير المنتھي الصنع أو الذي ھو  بصدده

أعIه، بمجرد ما يطلب منھم ذلك، أن يحضروا  158ين المشار إليھم في المادة ينبغي على المستغل: 159المادة 
للتحقيقات أو يبعثوا بمن سيمثلھم، وأن يمنحوا جميع التسھيIت Dعوان إدارة الضرائب قصد إتمام مھمتھم و أن يقدموا 

  .لھذا الغرض اليد العاملة واDوعية الضرورية

لك، أن يصرحوا، خIل إعداد الجرود،  بكمية  الكحول الباقية  في المخازن و و يجب على المستعملين عIوة على ذ 
  .بدرجته

  :مسك  الحسابات -ھـ

  .يمسك لدى مغيري الكحول على الطريقة العامة حساب للكحول الطبيعي: 160المادة 

   :ويسجل في ھذا الحساب من حيث الحجم و الكحول الصافي المحدد، إلى العشر من الدرجة ما يلي

  كميات الكحول الداخلة بانتظام  إلى المؤسسة، -1

  .الفائض  المثبت خIل إعداد   الجرود -2

  :ويطرح منه بنفس الشروط ما يلي 

  كميات  الكحول  المعلوم  لدى  المصلحة  و المغيرة   بطريقة  قانونية، -1

  النواقص التي  تظھر  عند إعداد  الجرود،  -2
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  .المأخوذةلعينات الكمية  المتمثلة في  ا -3

والذي لم يفقد أو لم يحول خIل معالجته يمكن أن يحدد و يستعمل  استعمالهإن كمية الكحول المغير الجاري :161المادة 
  .من جديد بعد تعرضه إذا لزم اDمر إلى تغيير تكميلي

  .لفةولھذا الغرض توضع الكميات المحملة على حدة ويعاد تقديمھا إلى مصلحة الضرائب المخت  

 في و يجب أن يكون التجديد، وإذا لزم اDمر التغيير التكميلي،  مسبوقين بتصريحات موقعة ضمن الشروط المحددة 
 .أعIه 156المادة 

يتحتم على المغيرين، عندما  يقومون  باسترجاع أو تجديد   الكحول المعير غير المحول، أن يمسكوا دفترا :162المادة 
  :من قبل إدارة الضرائب تكتب فيه،  بدون ترك بياض و! خدش  بالحجم  و الكحول  الصافيج المعد ذمطابقا للنمو

  عند نھاية كل صنع ، كميات  الكحول المغير  المسترجع، -1

 الكميات التي يجب عند كل عملية تجديد،  الكميات الخاضعة لھذه العملية و كميات الكحول المحصل عليھا مع عزل -2
  تكميلي، تغييرتكون موضوع  أن

  .كميات الكحول المجددة  الخاضعة  لتغيير تكميلي -3

  .وتقفل المصلحة ھذا  الدفتر  عندما  تقوم  بالجرود لدى  المغيرين  المعنيـين  

إن الفرق بين الكميات التي تتعرض لتغيير تكميلي المنقصة من الكميات من نفس النوع الباقية في المخزن حين القفل من 
الكميات التي تعرضت فعI لھذا التعيير التكميلي من جھة أخرى،  يفرض ضمن الشروط المنصوص عليھا جھة،  و 

  .من ھذا القانون 55و 30في المادتين 

إن رجال الصناعة الذين ! يقومون بالتغيير فقط من أجل البيع،  يتحتم عليھم تسجيل عملياتھم وكذلك :163المادة 
وقت الذي   يقومون فيه بذلك في دفتر  يبقى تحت تصرف مصلحة إدارة الضرائب غير  تسليماتھم و تزويداتھم في ال

  .المباشرة  والرسوم على رقم  اDعمال

  :وا1تجارالنقل   -2 

"  كحول مغيرة" المخصصة لنقل الكحول المغيرة على الطريقة العامة،  يجب أن تحمل  عبارة  اDوعيةإن : 164المادة 
وتكتب ھذه العبارة أيضا على بطاقات . بالطIء بحروف  يبلغ علوھا على اDقل ثIثة  سنتمتراتمنقوشة أو مكتوبة  

  .بالزجاجات تلصق

المنزلي  والمحتوية   ا!ستعمالويجب أن تحمل اDوعية من كل نوع المستعملة لحفظ و تسويق الكحول المغيرة ذات  
  .بطاقة خضراء  بأحرف واضحة  على الكحول الميثلية،  العبارة اiتية المكتوبة على

  .»كحول ا!شتعال«    -

  .»آخر خطير ومحظور استعمالكل «  -

 :وينبغي أن ! يقل حجم البطاقة و علو الحروف على اDرقام المذكورة أدناه

 

 

 

  

  

  علو ا6حرف

 )بالسنتيمتر(

 سعــة  ا6وعية )بالسنتيمتر(أبعاد البطاقات  

 العرض العــلو
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3  

  

0,8  

  

0,5 

  

21  

  

8  

  

4,8 

  

27  

  

12  

  

8 

اDوعية من كل نوع تتسع Dكثر  -
 200من 

  ...........................لترا،

 5اDوعية من كل نوع تتسع من -
  ............لتر، 200لترات إلى غاية 

 5اDوعية من كل نوع تتسع أقل من -
 ...............................لترات

المغيرة  ! يمكن  أن تخضع ،  في أي مكان، إلى أي مزج  أو أية تصفية أو  تكرير و! إن  الكحول  :  165المادة 
إلى أية عملية أخرى  تھدف إلى تطھير الكحول أو إنعاشه، و! يمكن أن تخفض درجتھا أو تضاف إليھا مواد غير 

  .منصوص عليھا بموجب مقررات من إدارة الضرائب

إن كل شخص يمارس تجارة الكحول المغيرة على الطريقة العامة، سواء بالجملة أم بالتجزئة، يعتبر  :  166المادة 
من ھذا القانون، ويجوز للمصلحة أن تأخذ من عنده مجانا، عينات الكحول   4 حسب مفھوم المادة» كخاضع للضريبة«

  . المغيرة المذكورة

  . ا بالكحول المغيرة خارج المحIت المصرح بھاويحظر على التجار بالجملة وبالتجزئة أن يحتفظو 

يمنع كل اتصال داخلي بين المحIت المخصصة للتجارة بالجملة أو بالتجزئة للكحول المغيرة على  :  167المادة 
الطريقة العامة من جھة، والبنايات التي بھا أجھزة التقطير أو التكرير أو المخصصة لصنع المشروبات أو تسويقھا 

  .من جھة أخرى بالجملة

  : ا1ستعمال -  3

إن رجال الصناعة الذين يرغبون في استعمال الكحول المغيرة على الطريقة العامة والواردة من الخارج،  : 168المادة  
مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال،  ويجب أن يذكر في التصريح،  إلىيجب أن يصرحوا بذلك 

  . ص له الكحول المغيرة وإذا كان ينبغي أم ! القيام بعمليات ا!سترجاع أو التجديدا!ستعمال المخص

وينبغي على رجال الصناعة في حالة القيام بعمليات ا!سترجاع أو التجديد، أن يقدموا كفالة ويمسكوا الدفتر المنصوص  
  .  أعIه 16 2عليه في المادة 

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

   :الكحول المغيرة بطريقة خاصة -ثانيا  

من ھذا القانون، تطبق   162إلى 158  و من   156إلى   150من  إن اDحكام المنصوص عليھا في المواد :  169ة الماد 
على رجال الصناعة الذين يرغبون في القيام بتغيير الكحول بطريقة تختلف عن الطريقة العامة أو القيام بصنع منتوجات 

  . أساسھا الكحول المغيرة بھذه الطريقة 

لمنصوص عليه في أعIه، يذكرون في طلب الترخيص ا  169إن رجال الصناعة المشار إليھم في المادة  :  170المادة 
  : التالية  اSضافية، البيانات  150المادة 

  طريقة التغيير المقترحة،  -  1

  . ية للصنع خIل مدة سنةرالكميات التقريبية للكحول الضرو -  2

  . الحالة يستطيع الوزير المكلف بالمالية أن يمنح الرخصة المطلوبة عند ا!قتضاء  وفي ھذه 

إن الكحول المغيرة بطريقة خاصة، يجب أن تستعمل، في مكان تغييرھا نفسه، لصنع المنتوجات التامة  :  171المادة 
  . الصناعة والمسوقة المعترف لھا بذلك من قبل خبراء في حالة منازعة بين الصانع وإدارة الضرائب

ة إذا كانت ! تحتوي على الكحول إن المنتوجات التي أساسھا الكحول المغير بطريقة خاصة، تنقل بحري :  172المادة 
  . المغيرة المحولة أو إذا كان لھا طابع المنتوجات التامة المحددة في المادة السابقة الذكر

المنتوجات ! تحمل ھذا الطابع و! تزال تحتوي على الكحول على حالته الحرة، يجوز للوزير المكلف    هوإذا كانت ھذ 
  . ت عند النقلبالمالية أن يعفيھا من اSجراءا

  : استعمال الكحول بدون تغيير مسبق –ثالثا 

عندما يتضح، Dسباب تقنية، أن استعمال الكحول المغيرة بالطريقة العامة أو بطريقة خاصة ! يتIءم مع  :  173المادة 
صنع بعض المنتوجات، يجوز للمدير العام للضرائب أن يرخص لرجال الصناعة الذين يطلبون ذلك باستعمال الكحول 
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  . غير المغيرة فى صناعاتھم المذكورة معفاة من الرسوم

ھذه الرخصة التي يمكن الرجوع فيھا، على شرط أن الطريق الذي يمر به الكحول خIل الصنع يكون مغلقا تماما وتتوقف  
   (1) .أو أن الصنع المذكور يجرى تحت رقابة أعوان الضرائب

إن المنتوجات المصنوعة بالكحول المستعملة بدون تغيير مسبق، ! ينبغي أن تحتوى على أي أثر من  :  174المادة
  . الكحول غير المحول

  :أحكام مختلفة -رابعا  

إن المغيرين وكذلك رجال الصناعة المرخص لھم باستعمال الكحول غير المغير مسبقا معفاة من الرسوم  : 175المادة  
يجب عليھم، في حالة إنھاء صناعتھم أو سحب الترخيص اSداري، أن يوجھوا مخزوناتھم من الكحول الطبيعي إلى رجال 

 .اعة المعينين من طرف إدارة الضرائب ومصلحة الكحولالصن

  لفصل الثانيا
  الخمور

  الفرع ا6ول  
  التعريفة ومجال التطبيق  

  (2) . للھيكتولتر) دج 8800(جزائريدينار  وثمانمائة آ!ف بثمانية للخمور المرور رسم تعريفة تحدد :  176المادة  

  : تشمل تسمية الخمر، من أجل تطبيق الضريبة  : 177ة د الما 

الخمر المتمم والصالح للشرب والسوائل التي ھي على مختلف اDشكال بحيث يمكن لمنتوج العنب أن يمر من المسطار إلى  -  1
  غاية الحثالة التى لم تجف تماما؛ 

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

الخمر إ! إذا كان ناتجا  اسم! يمكن حيازة أي مشروب  أو نـقله قصد  بيعه أو عرضه  للبيع أو بيعه تحت :  178المادة 
عن الخصوص من تخمير العنب الطازج أو من عصير العنب الطازج  ويستجيب إلى التعريف المعطى  بموجب قانون 

  .الخمر

الخمور الفوارة وخمور السكر وخمور ثقل عصير الفواكه وكذلك في حالة ما : وتخضع لنظام الخمور على الخصوص  
  . بموجب قانون الخمر إذا كانت الصناعة مسموحا بھا

  . الخاص بالخمور الجبائيو نبيذ العسل، تخضع لنفس النظام  اDجاصإن خمور التفاح وخمور  

درجة تكون، بصرف النظر عن الضريبة المترتبة على الخمور   15تشمل قوة كحولية تفوق التيإن الخمور  :  179المادة 
المضاعف المنصوص عليه في مادة الكحول، على كمية الكحول  الثابت، خاضعة للرسم   176المنصوص عليھا في المادة

  . درجة 22و  15تتراوح بين التي

  : درجة  18و  15غير أنه تعفى من الرسم الثابت المضاعف من أجل كمية الكحول التي تتراوح بين  

  . درجة  18ن تتجاوزدرجة من دون أ 15الخمور المعروفة بأنھا بطبيعتھا تحتوي على قوة كحولية تفوق ) أ 

  . الخمور في البدء لدى صاحب الغلة المرسل مع ذكر البيانات في سند الحركة  ويجب أن توضع عIمة على ھذه 

  . الخمور الحلوة الطبيعية التي تستفيد من النظام الجبائي المطبق على الخمور) ب 

  . ا الضريبة مثل المحلو!ت الكحوليةدرجة تفرض عليھ   22وإن الخمور التي تحتوي على قوة كحولية تفوق 

  الفرع الثاني 

                                                           

 .1991م لسنة .من ق  66معدلة بموجب المادة :  173لمادة ا  (1)
من  85،  1993م  لسنة .من ق 81، 1989م  لسنة  .من ق 52، 1988م  لسنة .من ق 112، 1983م  لسنة . من ق 73ب المواد معدلة بموج: 176المادة  (2)
 ..2017لسنة . م.من ق 39و 2010لسنة . م.من ق 22و  1996م  لسنة .من ق 98،  1994م لسنة .ق
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  الوعاء و  الحدث  المنشئ  

  (*) .ملغـاة:   180المادة 

من ھذا القانون، إرسال الخمر من قبل شخص،    29حسب مفھوم المقطع اDول من المادة  لIستھIكتعتبر معروضة  :  181المادة
  .  المستودع المحتكر من دون أن يطلب منه بصفة قانونية اتخاذ صفة المستودعأنتج ھذا الخمر إلى شخص ليست له صفة 

   

  الفـرع الثالــث

  اEعــفاءات 

  : تعفى من رسم المرور :  182المادة 

  الخمور المستعملة في صناعة الخل والمقطرات؛  -  1

  كميات الخمر التي فقدت خIل عمليات التكرير بواسطة التبريد؛  -  2

العنب المقطوف حديثا والذي نقله أصحاب الغIل من مكان الغلة إلى المعصرة أو إلى حوض التخمير في نطاق دائرة  -  3
  الغلة والدائرات المجاورة؛ 

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

  % :   10في تحظير المسطار المركز الذي يزيد عن المسطار المستعمل -  5

  المرسل إلى الخارج؛  -أ  

المرسل إلى صناع المشھيات شريطة أن يكون المسطار المركز لدى المرسل إليھم مسجI، على حدة في دفتر   -ب  
  لIستعمال؛ 

 يليالمرسل إلى صناع مشروب الليمون أو المشروب الحلو أو المربيات شريطة أن يلتزم رجال الصناعة ھؤ!ء بما   -ج  
 :  

  الخضوع إلى حراسة أعوان الضرائب؛  - 

  إمساك دفتر !ستعمال المسطار المركز للعنب طبقا للنموذج المعد من قبل إدارة الضرائب ؛  - 

  . نوعة في أوعية صغيرة ! يتجاوز وزنھا خمسة كيلوغراماإرسال منتجاتھم المص - 

  . فى أوعية صغيرة ! يتجاوز وزنھا خمسة كيلوغراما الداخليالمقدم لfستھIك ) د

  .ا!ستعمالالمخصص لfستعمال في صناعة الخمر ومحفوظة بالفعل لھذا ) ھـ

  . ون فيھا، أن  يمسكوا قائمة بذلكيجب على صناع اDجھزة الخاصة بتركيز مسطار العنب والذين يتاجر 

، أن يتخذوا  %10كما ينبغي على رجال الصناعة غير أصحاب الغIل الذين يصنعون المسطار المركز بما يزيد على 
  . صفة تجار للمشروبات بالجملة

من ھذه المادة، تحدد على التوالي   5و   2و    1وإن الشروط التي ينبغي أن تتم بموجبھا العمليات المشار إليھا في المقطع 
  (*) .من ھذا القانون   236و    235إلى   230و   228إلى و  222بموجب المواد من 

  الفــرع الرابع 

  اEنتــاج

  :المنتجون أصحاب الغPل -أو1  

                                                           

 .1996م  لسنة .من ق 110ملغاة بموجب المادة  : 180المادة  (*)
 .1996م لسنة .من ق 109معدلة بموجب المادة : 182المادة   (*) 
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تأجيل تسديد الضريبة من  ، يحتفظون بخمورھم مع  هأدنا   184إن أصحاب الغIل المشار إليھم في المادة :   183المادة  
  . دون أن يتخذوا صفة المستودع المحتكر

  . من ھذا القانون 4وفضI عن ذلك، فإنھم ! يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب مفھوم المادة  

  :  ةالتصريح بالغـل -  1

المفروضة بموجب  با!لتزاماتيجب على كل منتج للخمور بعد جني الغلة في كل سنة، مع عدم اSضرار  :  184المادة  
 D 1970ول غشت سنة : الموافق     1390جمادي اDولى عام    29المؤرخ في   50  -  70التشريع و!سيما اDمر رقم 

أو النصوص الIحقة    1976يوليو سنة  16الموافق لـ           1396رجب عام   18المؤرخ في   65  -  76واDمر رقم  
بما    هت المنشأ والتنظيم الخاص بالخمور الجيدة أن يصرح لدى المجلس الشعبي للبلدية حيث يصنع خمرالمتعلقة بتسميا

  :  يلي

  لھا؛غيملكھا أو يست التيمساحات الكروم المنتجة  -  1

ل مجموع كمية الخمر المنتج مع التمييز بين الخمور الحمراء أو الوردية والخمور البيضاء مع بيان خاص لخمور ك -  2
جمادي اDولى عام    29المؤرخ في   114-  70من المرسوم رقم    2في المادة  إليھاصنف ناتج من الكروم المشار 

  ؛  1970الموافق Dول غشت سنة  1390

  ؛ ا!قتضاءحجم أو وزن العنب المقطوف حديثا أو كمية المسطار الذي أرسله عند  -  3

خلت على اDراضي المزروعة كرما منذ التصريح   عن القلع أو الغرس والتي أدالتعديIت الھيكلية غير التي نتجت  -  4
  . السابق بالغلة

  : التصريح بالمخزونات  -  2

يجب أن يكون التصريح سنويا بالمخزونات المتبقية في البقاء من الغIل مع ذكر التمييزات المنصوص  :  185المادة  
وأن ھذا التصريح يقدم أيضا إلى مقر المجلس .  أعIه  184 من المادة  3  و   2عليھا فيما يخص الغلة، في المقطعين

  . الشعبي البلدي

  :ركةتأحكام مش -  3

إن اiجال التي يتم ضمنھا التصريح بالغلة والمخزونات، بالنسبة لكل و!ية، كما ھو منصوص عليھا في  : 186المادة  
  . أعIه، تحدد بموجب قرار من وزير الفIحة واSصIح الزراعي   185و 184المادتين 

تقدم تصريحات الغلة والمخزون باسم المصرح على سجل يبقى بمقر المجلس الشعبي البلدي الذي يجب اSطIع عليه عند  
  . كل طلب

  . ويوقعھا المصرح على السجل 

  . ويعطى له وصل عن ذلك 

  . ويعلق الكشف من أسماء المصرحين في مقر المجلس الشعبي البلدي 

تقدم نسخ من التصريحات بالغلة والمخزونات من قبل المصرح إلى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم  :  187المادة 
تفوق الكمية  على رقم اDعمال للمدينة، الذي ! يمكن له أن يسلم إلى المصرح سندات الحركة من كمية من الخمر

  . المصرح بھا

يجوز Dعوان الضرائب أن يدخلوا بكل حرية إلى قباء زراع الكروم للتحقيق في التصريحات بالغلة أو  :  188المادة 
آخر للمراقبة المنصوص  المخزونات وأخذ عينات من العنب المقطوف والمسطار أو الخمور من دون المساس بأي تدبير

  . يم الجاري بھا العملعليه في القوانين والتنظ

  :المنتوجون غير أصحاب الغPل -ثانيا 

  . ينبغي على كل شخص غير صاحب الغلة أن يصنع الخمور وأن يتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة :  189المادة 

  : ويفتح لكل صانع زيادة من الحساب العام للمخزن  

  : اDوليةحساب للمواد )   1

  :  يلييسجل فيه ما  -أ  

  العنب المقطوف المطلع عليه أثناء أول جرد والمتكون من الترحيل؛ - 

  العنب المقطوف المستلم تحت سندات اSعفاء بكفالة؛ - 
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  .الفوائض المثبتة خIل إعداد الجرد - 

  : يليويطرح منه ما  -ب  

  ؛ لIستعمالكميات العنب المقطوف المصرح بأنھا قدمت  - 

  سند اSعفاء بكفالة؛الكميات المرسلة تحت قيد  - 

  موظفو اSدارة Sثبات أھميتھا؛ دعاالكميات الفاسدة التي  - 

  . النواقص المثبتة خIل إعداد الجرود - 

من ھذا القانون، فإن النواقص التي تظھر في المواد اDولية    202وبعد تخصيص التخفيضات المنصوص عليھا في المادة  
  من ھذا القانون،    2 -  277تخضع لرسم المرور وفقا لقاعدة التحويل المحددة في المادة 

  : حساب للصنع)   2

  . لIستعمالتسجل فيه كميات العنب المقطوف المصرح بأنه قدم  -أ  

  . لحصول عليھا والتي تم تحملھا بترابط في الحساب العام للمخزنتطرح منه كميات الخمر المصرح با -ب  

ة بالمقارنة بين كمية الخمر المصرح بالحصول عليھا فعI من جھة، والكمية جوتخضع لرسم المرور، النواقص المستخر 
يات العنب المقطوف من ھذا القانون، على كم   2- 177الدنيا المحددة بتطبيق قاعدة التحويل المنصوص عليھا في المادة 

  . من جھة أخرى لIستعمالالمصرح بتقديمھا 

  الفصل الثالث

  تجارة الكحول و الخمور 

  الفرع ا6ول

  تجارة الكحول و الخمور بالجملة 

  : التعريف -  1

إن كل شخص يريد أن يتاجر في الكحول أو الخمور ينبغي عليه أن يتخذ وضعية تاجر بالجملة أو بالتجزئة  :  190المادة  
  . للمشروبات

  : يعتبر كتاجر بالجملة أي شخص يتسلم أو يرسل إما لحسابه وإما لحساب الغير :  191المادة  

من ھذا القانون، تزيد من خمسة لترات حجما    51 كميات من ھذا المنتوج كما ھو محدد في المادة: في مادة الكحول ) أ 
  ومن لترين من الكحول الصافي ، 

  . كميات عن ھذا المشروب تزيد من ستين لترا: في مادة الخمر) ب

  : تجار المشروبات بالجملة التزامات -  2

  . ينبغي على تجار الجملة أن يتخذوا صفة المستودع المحتكر :  192المادة 

  : من ھذا القانون، ما يلى    4أن يبينوا في التصريح بالمھنة المشار إليه في المادة وينبغي عليھم 

  ھيكتولترات،  10عدد ومحتوى اDوعية التي تتجاوز سعتھا  -  1

كميات الكحول والخمور والمشروبات الكحولية والمشروبات الروحية ونوعھا وصنفھا ودرجتھا عند ا!قتضاء  -  2
  . ھم سواء في مقر نشاطھم أم في مكان آخروالموجودة في حوزت

بين المحل أو المحIت المتكون منھا المستودع مع المحIت اDخرى التابعة لنفس  داخلي اتصاليمنع كل  :  193المادة 
  . ويجب ختم الفتحات. الدار أو للديار المجاورة المسكونة أو ! من طرف المستودع

بواسطة التفريغ في إناء آخر وقبل تقديمھا    192المبينة في المادة لdوعيةھا تحقق السعة المصرح ب :  194المادة 
، وذلك في حالة عدم وجود محاضر القياس المعدة من قبل المصالح المختصة، ويمكن أن يتم ھذا التحقيق عن لIستعمال

  .قبلھاطريق عدادات قياسية لdحجام معتمدة من قبل إدارة الضرائب ضمن الشروط المحددة من 

  . ويجب على التجار بالجملة أن يقدموا الوسائل البشرية والمعدات الIزمة لھذه العملية 
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ويشرف على التحقيق الذي يجوز القيام به عند كل طلب وبمحضر التجار بالجملة أو مندوبيھم، أعوان إدارة الضرائب،  
  . ويحرر محضر من ذلك

أحرف بارزة تنقش أو تكتب بالطIء تحت إشراف المستودعين وعلى وتسجل السعة المطلع عليھا على كل وعاء وب 
  . نفقتھم

  . ھيكتولترات مجھزة بمقياس أو بأنبوب دليل زجاجي بمقياس مدرج  10أن تكون اDوعية التي تتسع Dكثر من  وينبغي 

كحولية وغيرھا من المشروبات والمشروبات ال ةيجب على التجار بالجملة أن يذكروا بدقة طبيعة مياه الحيا : 195المادة  
الروحية الموجودة، في مستودعاتھم ونوعھا وصنفھا ودرجتھا الكحولية وذلك بواسطة بطاقات تلصق على الزجاجات 

  . واDوعية من كل نوع

  . وتوضع المنتوجات من مختلف اDنواع بصفة منعزلة في المخازن 

  . جاجات حسب درجة الثروة الكحوليةويجب أن ترتب بصفة متميزة في الصناديق المخصصة للز 

يحظر على تجار الكحول بالجملة أن يختزنوا الخمور وأن يعرضوا الخمور أو مياه الحياة والكحول الطبيعية  : 196المادة  
  . تھIكھا في عين المكانسفي مخازن المستودع وأن يبيعوا المشروبات قصد إ

يجوز للتجار بالجملة أن يقيموا في محIت نفس الدار، المحIت المخصصة للمستودع، مخازن للبيع  : 197المادة  
بالتجزئة للخمور والمشروبات الروحية المحررة من الرسوم شريطة أن يتم لزوما المرور من المستودع إلى ھذه المخازن 

  . بواسطة الطريق العمومي

  : عليه  ينبغيالتصريح كل تاجر بالجملة يقوم ب : 198المادة  

  أن يملك مؤسسة خاصة به في التراب الوطني؛ - 

  أن يكون له ضمانات كافية؛ - 

  . أن يثبت، عند أي عملية تصدير، أعداد عقد محرر ضمن الشكل القانوني - 

كل ويجوز للتجار بالجملة أن يختاروا صفة غير مستودع محتكر عندما ! يقومون بأي تصدير ويبقون خاضعين ل 
  . ذات النظام العام الخاصة بالمستودعين، باستثناء ما يخص دفع الكفالة ودفع الرسوم ا!لتزامات

  : مسك الحسابات والتخفيضات  -  3

  : يمسك في كل مستودع :  199المادة

  حساب عام حسب الحجم فيما يخص الخمور؛ - 

  . فيما يخص الكحول الصافيحساب عام حسب الكحول  - 

  : أعIه   199إن الحسابات المنصوص عليھا في المادة  :  200المادة 

  : تسجل فيھا  -أ  

  الكميات المطلع عليھا منذ إعداد أول جرد أو الباقية عند القفل السابق للحسابات والتي تشكل الترحيل؛  -  1

  الكميات المستلمة بمقتضى سندات الحركة القانونية؛  -  2

  . د الجرودالفوائض المثبتة منذ إعدا -  3

  : تطرح منھا  -ب  

  الكميات المرسلة بمقتضى سندات الحركة القانونية؛ -  1

  المثبتة قانونا من قبل اDعوان؛... الكميات المقبولة للتخفيض بسبب الضياع أو اSتIف إلخ  -  2

  . النواقص المثبتة منذ إعداد الجرود -  3

  : المادتين السابقتي الذكر وتتم موازنتھا في كل سنةتقفل الحسابات المشار إليھا في  :201المادة  

  . منه بالنسبة للخمور   20من أول غشت إلى - 

  . منه بالنسبة للكحول    31ديسمبر إلى  15من  - 

  : إن التخفيضات من أجل فضIت المخازن الممنوحة إلى تجار الجملة تحدد :   202المادة 
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، للسنة من الكحول والخمور الموجودة في أوعية من الخشب غير مكسية من الداخل أو الخارج بحيث يمنع %   6ب – 1
  تسرب الكحول والخمور منھا، 

  . ، للسنة عن الكحول والخمور الموجودة في أوعية أخرى%   2ب -  2

من الكميات %   1مكن أن تكون أقل من وتحسب ھذه التخفيضات بالنسبة لمدة إيداع ھذه المنتوجات في المستودع و! ي 
  . المباعة

  الفرع الثاني

  في عين المكان أو  أخدھا البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استھPكھا 

كان المعني باDمر يريد  إذامن ھذا القانون، يجب أن يذكر فيه    4إن التصريح بالمھنة المشار إليه في المادة :  203المادة 
  .في عين المكان أو مھنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد أخذھا استھIكھاأن يمارس مھنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد 

كما يجب أن يذكر فيھا من جھة أخرى، أنواع وكميات المشروبات الموجودة سواء في مكان نشاطه أو في مكان آخر،  
  . الصفة ما عدا أن ثبت أداء رسومھا قبل ذلك  على المشروبات المصرح بھا بھذهوينبغي فرض الضريبة 

   .المجاورةداخلي بين محIت المشروبات بالتجزئة والديار  إيصاليمنع كل :   204المادة  

ور الكحولية ينبغي على البائعين بالتجزئة أن يثبتوا مند أي وقت دفع رسم المرور فيما يخص الخمور والخم :  205المادة  
إما عن طريق تقديم سند حركة قانوني وإما عن طريق تقديم فاتورة مسلمة من  اSثباتويمكن أن يتم ھذا . التي يحوزونھا

  (*) .البضائعقبل المزود تحمل مرجع سند الحركة الذي أقر نقل 

رھم أو في مكان آخر وعلى جميع يحظر على البائعين بالتجزئة للمشروبات، أن يخفوا المشروبات في دو :  206المادة  
المIكين أو المستأجرين الرئيسيين أن يسمحوا بدخول المشروبات العائدة للبائعين بالتجزئة إلى دورھم من دون وجود عقد 

  . إيجار رسمي بالنسبة للمخازن وغيرھا من اDماكن حيث ينبغي أن توجد فيھا ھذه المشروبات

المشروبات بالتجزئة أن يحتفظوا بالكحول التي لھا طابع المشروبات الكحولية  يحظر على بائعي - 1 :  207المادة 
أو غير  ا!صطناعيالمكررة حسب مفھوم التنظيم في مادة الغش التجاري باستثناء مياه الحياة غير العادية وثمار العرعار 

وعنوان الصانع أو  اسمدرجة ومسلمة في زجاجات مسددة وعليھا بطاقات تحمل   40ن عالعادي ! يزيد عيارھا 
  . المحضر

من ھذه المادة، أن    1كما يحظر على نفس اDشخاص، من دون اSخIل بالمحظورات المنصوص عليھا في المقطع -  2
رسلوا مشروبات كحولية إ! في زجاجات يتسلموا أو يحتفظوا أو يبيعوا قصد ا!ستھIك في عين المكان أو يأخذوا أو ي

  . من ھذا القانون   215موضبة كما ھو منصوص عليه في المادة 

  الفصل   الرابـع
  نقل الكـحول و الخـمور

  (*) .ملغاة:  208المادة  

  .ملغاة:   209المادة

  .ملغاة:   210المادة

يمكن أن يعفى مرسلو المشروبات من إعIن أسماء المرسل إليھم،  ويجوز أن يعينوا في إرسا!تھم إ! :    211المادة 
فقط شريطة أن يتم التصريح في مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال قبل أن يتمكن  ا!تجاهمكان 

  . إليهسل السائقون من تفريغ السيارات أو إدخال المشروبات عند المر

  : يجب أن يذكر في سندات الحركة المعدة Sقرار نقل الكحول والخمور ما يلي :    212المادة 

  عدد البراميل و كذلك محتوى كل واحد منھا،  -  1

   .الةقيمة المشروبات المنقولة مع المراجع إلى الفاتورة المسلمة ما عدا بالنسبة للخمر المنقولة تحت قيد سند اSعفاء بكف -  2

إن اDوعية الحاوية للكحول المرسلة من معامل التقطير الثابتة أو المتجولة، يجب أن تكون حاملة Dوراق أو بطاقات :   213المادة

                                                           

 .  1996 م لسنة  .من ق 109معدلة بموجب المادة :  205المادة  (*)
 )حكام إلى  قانون  ا&جراءات  الجبائيـة�تنقل  ھذه  ا(   2002م  لسنة  .من ق  200ملغاة  بموجب  المادة  :  210 إلى   208من  المواد  (*)
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   .وساعة الرفع وأجل النقل) الحجم، الدرجة، الكحول الصافي(تشير إلى إسم موطن المرسل إليه ونوع السائل وكميته 

ھيكتولترات والمخصصة لنقل المشروبات، يجب أن يصرح   10إن محتوى الخزانات التي تتجاوز سعتھا :  214المادة  
وينقش أو يكتب بالطIء وبأرقام بارزة على كل واحد  اDعمالبه إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم 

من ھذا   194السعة وفقا للشروط المحددة في المادة ويتم قياس ھذه . من الخزانات وذلك قبل أن يباشر في استخدامھا
  . القانون

  :التعبئة   -2

التي يجرى نقلھا بدون سند اSعفاء بكفالة، يجب أن تكون  لIستھIكإن المشروبات الكحولية المخصصة  :  215لمادةا 
التجاري وعنوان البائع  وا!سم ا!سمفي زجاجات ذات سعة تساوي على اDكثر ثIث لترات ومسددة وتحمل بطاقة عليھا 

  . أو المرسل وكذلك نوع المنتوج ودرجته الكحولية

لترات يستجيب !ستعما!ت معينة أو لضرورات تجارية،   3الزجاجات ذات الساعة التي تفوق  استعمالوعندما يكون  
إلى مدير الضرائب للو!ية فيجوز الترخيص بذلك بموجب رخص شخصية إلى ا!شخاص الذين قدموا طلبا مكتوبا ومسببا 

  . المختص

بصفة مجانية أو بمقابل،  التجاريويكون للرخص الممنوحة طابع شخصي وتصبح باطلة في حالة التنازل عن المحل  
  . ا!ستعمالوتكون قابلة لfلغاء في حالة سوء 

  . وينبغي أن يذكر في سندات الحركة الرخص الممنوحة 

إن الدرجة الكحولية للمشروبات الكحولية، يجب أن تذكر بشكل واضح في البطاقات وبأرقام يبلغ علوھا على :   216المادة 
اDقل خمسة مليمترات وذلك فضI عن اDسماء والعنوان التجاري وعنوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج وبدون 

  . لصق البطاقات على أوعية المشروبات المساس باDحكام اDخرى الجاري بھا العمل والمتعلقة ب

الحياة  وخIصات    ، مياه   أعIه  216و   215 تعتبر كمشروبات كحولية، Dجل  تطبيق  المادتين   :  217المادة  
الكحول  والمشروبات الروحية والفواكه بماء الحياة و المشھيات والفرموط والخمور الحلوة وغيرھا من المشروبات  

   (1).رسم المرور المترتب على الكحولالخاضعة ل

  : وضع ا 6ختام -  3

  (2).ملغاة:   218المادة  

  :التخفيـضات -  4

على اDقل تخفيضات بالنسبة لسيIن الخمور والمشروبات الكحولية أثناء الطريق   %1تمنح ضمن حدود :    219المادة  
ونقطة الوصول تمثل  ا!نطIقون المساحة المقطوعة بين نقطة التي يجري نقلھا بموجب سند إعفاء بكفالة،  شريطة أن تك

  . عشرين كيلومترا على اDقل 

التخفيضات تبعا للمسافات المقطوعة والوسائل المستعملة في النقل ومدته والفصل الذي تم فيه والحوادث   ويتم تسوية ھذه 
  . المثبتة قانونا

الوصول إلى المكان المقصود من دون تجاوز الحدود المبينة في المقطع وتمنح المخالصات إلى غاية العجز المثبت عند  
  . المادة  اDول من ھذه

على السعة إذا كان اDمر يتعلق بالخمور وإذا كان اDمر   %1يمنح للمرسلين تبعا لتصريحاتھم، سماح قدره :  220المادة 
يتعلق بالكحول إما على السعة وإما على الدرجة باستثناء المنتوجات الموجودة في زجاجات ولكن الكميات المعروفة بأنھا 

  . على حسابه  إليهزائدة يتحملھا المرسل 

 182العنب المقطوف حسب الحالة المنصوص عليھا في المادة يعفى من كل اSجراءات الخاصة بالنقل، نقل:   221المادة 
  . من ھذا القانون   3المقطع 

  الفصل الخامس

                                                           

 .1996من ق م  لسنة  109معدلة  بموجب   المادة  : 217المادة   (1)
 ).تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون  ا&جراءات الجبائيـة(  2002من ق م  لسنة  200ملغاة بموجب  المادة : 218المادة   (2)
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  الخل و الخمر المكحللة  

  الفرع  ا6ول
  الـخل

  :التصريح بالمھنة والمحPت -أو1  

  .ينبغي على صناع الخل أن يتخذوا صفة تاجر بالجملة للمشروبات :  222المادة 

  : من ھذا القانون، يجب أن يوضح فيه ما يلي   4إن التصريح بالمھنة المشار إليه في المادة:   223لمادةا

  وضعية المحIت المخصصة للمصنع وأوصافھا؛ -  1

  الطرق العامة للصنع،  - 2

  نظام المعمل فيما يخص أيام العمل وساعاته،  -  3

   .صنع أو خزن الخل والحوامض الخلية أو المواد اDوليةالعدد والسعة لdوعية واDجھزة المختلفة المستعملة ل -  4

  . يعطى لكل جھاز مصرح به رقم ترتيبي مع اSشارة إلى سعته باللتر:   224المادة 

  . ويمكن Sدارة الضرائب أن تطلب بأن يكون كل جھاز خاص بصنع الخل مجھزا بجھاز قياس

  :المواد ا6ولية ومسك الحسابات استPم -ثانـيا  

بتقديم سند لfعفاء بكفالة  إثباتھاإن كل إدخال للمواد اDولية الخاضعة لرسم المرور عند صناع الخل، يجب :   225لمادةا 
  . يذكر فيه الحجم والثروة الكحولية بعشر الدرجة لھذه المشروبات

  . و! تتم مخالصة ھذا السند إ! بعد تحمل الكميات السالفة الذكر 

ويرخص لصناع الخل الذي أساسه الكحول بأن يضيفوا إلى المحو!ت الكحولية الغلوكوز والميIس المخصصة لتموين  
  . خمير الخل

  (1).  14و! ينبغي أن تحتوى ھذه المواد على أكثر من كيلوغرامين من السكر في الھيكتولتر من المحلول البالغة درجته  

أعIه، يصرح بھا حين إدخالھا إلى معمل الخل وتجرى    225المشار إليھا في المادة إن المواد اDولية:   226المادة 
  : متابعتھا بصفة معزولة في حساب خاص حيث يتم تحملھا 

بالنسبة لحجمھا وكمية الكحول الصافية التي تحتوى عليھا، إذا كان اDمر يتعلق بالكحول والخمور وغيرھا من  -  1
   .مسماةالسوائل الكحولية غير ال

لتر من الكحول الدرجة الھيكتولتر من    1,25بالنسبة لكمية الكحول الصافية المطابقة للحامض الخلي حسب أساس  -  2
غرامات   3 الحامض الخلي التي تحتوى عليھا عندما يزداد ھذا الحامض نموا بصفة طبيعية، لكن فقط عن الجزء المتجاوز

  . معبر عنھا بالحامض الخليمن الحموضة المتبخرة للتر الواحد ال

  . ويتحتم على الصانع أن يقدم التصريحات الIزمة بالنسبة لجميع ھذه التحمIت 

ويتم الطرح من ھذا الحساب بصفة متتالية وضمن نفس القواعد المذكورة أعIه، لكميات المواد اDولية التي تم تغييرھا 
  . انتظاميةبصفة 

كانت  التيإلى سائل مخفف خلي كحولي، فان ھذه المشروبات والسوائل تعفى من الرسوم وبعد تحويل ھذه المواد اDولية  
  . من ھذا القانون  182و   1-  57خاضعة لھا طبقا للمادتين 

  :تغيير الكحول المخصص لصناعة الخل -ثالثا  

  . إن تغيير المشروبات المخصصة لصناعة الخل، ! يمكن أن يتم إ! بالنھار وبمحضر أعوان الضرائب:  227المادة  

                                                           

(1)
 .1996م لسنة .من ق 109معدلة بموجب المادة : 225المادة   
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وينبغي أن تقدم التصريحات الخاصة بالتغـيير، كتابة إلى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال  
  .بيومين مقدما على اDقل

  .جة الكحولية للسائل الذي سيكون خIويجب أن يذكر في كل تصريح الحجم والدر  

درجة   20درجة حسب قياس الكحولية وبحرارة تبلغ  90وينبغي أن تبلغ درجة الكحول المقدمة للتغيير على اDقل  
  .ميليغرام من الحامض الخلي في كل لتر من الكحول الصافي   300سنتيغراد، وC ينبغي أن تحتوي على أكثر من

الضرائب أن ترخص باستعمال المشروبات الكحولية الفاسدة التي C تتوفر فيھا الشروط المذكورة غير أنه يمكن &دارة 
  (2) .أع@ه، ضمن الشروط التي ستحدد عن طريق التنظيم

  :  حسب الطرق الواردة بعد ه ويجري التغيير. ويتحتم على الصانع أن يحضر مسبقا السوائل المخصصة للمحلوCت الكحولية 

  ؛  7الدرجة ذيمن الخل %   12إلى   % 10إضافة : للخمور وغيرھا من المنتوجات المماثلةبالنسبة  

لتر من الكحول الصافي ويفرغ ھذا الخليط    100على ا�قل إلى   7لتر من الخل ذى الدرجة   100إضافة: وبالنسبة للكحول   
كيفية تجعل من أن المحلول الكلي C تتجاوز فورا على كمية من الماء أو من أى سائل آخر خاص لصنع الخل، تحسب ب

  %.    14ثروته الكحولية 

فإن الدرجة الكحولية للمحلوCت C ينبغي أن تتجاوز قط  8وفي المعامل التي C يصنع فيھا الخل إلى أكثر من الدرجة  
  . الدرجة التي تخصص Cستعمالھا ھذه المحلوCت

 Cالصناعات الخاصة ضمن الشروط المحددة عن  سثـتنائية بالنسبة لبعضاصفة أنه يجوز &دارة الضرائب أن ترخص ب إ
  .درجة 14طريق التنظيم باستعمال سوائل كحولية  ذات  عيار  يفوق 

و! يمكن بأي حال من اDحوال، أن يتجاوز . وينبغي أن يقتصر تحديد كميات الكحول المغيرة، على سد حاجات الصناعة
ة حا! في أجھزة التخلل والمتروكة تحت تصرف رجل الصناعة، حجم الخل الذي يمثل ما حجم المحلو!ت غير المفرغ

  . يمكن صنعه خIل خمسة عشر يوما

المواد من شأنھا أن تحذف الخل   ويجب أن ! تحول المواد اDولية المغيرة، عن اتجاھھا، ويمنع القيام بأية معالجة لھذه 
  . المستعمل لتغييرھا

  :بات و التحقيقاتالمراق -رابعا  

  (*) .ملغاة:   228المادة 

  الفرع الثاني 

  الخمور المكحللة  

من ھذا القانون، فإن الكحللة يجب أن تتم   2 -  57لكي يفتح الحق في اSعفاء المنصوص عليه في المادة :  229المادة 
  . على الخمور المصدرة وبمحضر أعوان الضرائب ضمن الشروط التي تحددھا إدارة الضرائب

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

خاص بالكحول المستعمل، تتم مخالصته بناء على العقد وعندما تتم الكحللة في قباء مزارع كروم، فإن سند اSعفاء بكفالة ال
الذي تحرره المصلحة عندما يضاف الكحول إلى الخمر، ويجب أن يصدره في الحال الخمر المكحلل أو يوضع في أوعية 

  . مختومة من قبل اDعوان المكلفين بالحراسة فى حالة تأجيل التصدير

اDحكام المنصوص عليھا في المقطع السابق والمتعلقة باDختام، تكون قابلة  وعندما تتم الكحللة عند تاجر بالجملة، فإن 
  .للتطبيق

  الفصل السادس
  تركيز الخمور والمسطار

                                                           

(2)
 .2010م لسنة .من ق 23و  1996م لسنة .من ق 109المادتين  معدلة بموجب:  227المادة   

(*)
 .)تنقل  ھذه  ا�حكام  إلى  قانون  ا&جراءات  الجبائية(  2002م  لسنة .من  ق  200ملغاة  بموجب  المادة  : 228المادة   
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    الفرع ا6ول  
  تركيز الخمور بواسطة التبريد 

القائم بذلك إن كل عملية لتبريد الخمور قصد تركيزھا الجزئي، مھما كان الموقع الذي تتم فيه وضعية :   230المادة   
والنسب المئوية للثروة الكحولية للمشروبات والتخفيض من الحجم اDولي لھذه ) غارس كروم، قبو تعاوني أو مستودع(

المشروبات، يجب أن يصرح بھا مسبقا إلى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال التابع لھا معمل 
  .التركيز 

  :في التصريح ما يلى يجب أن يذكر :   231المادة 

  اسم ولقب وموطن المصرح،  -  1 

  للخمور المعدة للتركيز، ) الثروة المكتسبة والثروة المتزايدة(الكمية واللون والثروة الكحولية اSجمالية  -  2

  مور، البلد أو التسمية اDصلية للخ اسمذكر  ا!قتضاءوعند ...) خمور المرج، خمور البلد، الخ (نوع الخمور  -  3

  . الموقع واليوم والساعة لبدء العمليات والمدة المحتملة السابقة Sجرائھا -  4

أو إذا  استمرت ھذه  اDشغالأعIه الذكر يتمم، عند نھاية    231إن التصريح المنصوص عليه في المادة:   232المادة 
كحولية اSجمالية للخمور المحصل عليھا بعد عند نھاية كل يوم، بذكر الحجم والثروة ال. أكثر من خمسة أيام اDشغال
  . التركيز

خمور المزج وخمور البلد والخمور المصرح بھا تحت تسمية أصلية، فيتحتم على  التواليوعندما يتناول التركيز على  
طرف  القائم بالتحضير أن يسجل عملياته في دفتر مطابق للنموذج المعد من قبل إدارة الضرائب وموقع عليه ومرقم من

كما يسجل فيه على حدة وبالنسبة لخمور المرج وخمور البلد والخمور المصرح بھا تحت تسمية . المصلحة المختصة 
  . أصلية، الحجم والثروة الكحولية اSجمالية للخمور المقدمة لIستعمال وكذلك للخمور المحصل عليھا بعد التركيز

للخمور المصرح بھا تحت تسمية أصلية، وحسب كل تسمية، خصص  ويجب أن يميز في التسجيل عند ا!قتضاء، بالنسبة
  . الخمور المقدمة للمعالجة

بصدد العIج أو المعالجة بعد، في اDحواض أو البراميل الكبيرة أو  ھيوينبغي تعبئة اDصناف المختلفة من الخمور التي  
  . رف عليھااDوعية المتفرقة والحاملة لبطاقات مكتوبة بأحرف بارزة تسمح بالتع

يخضع القائم بالتحضير، ابتداء من الوقت الذي يقدم فيه التصريح بالتركيز وحتى نھاية أجل خمسة عشر :   233المادة 
يوما من تاريخ إنھاء اDشغال، إلى التحقيقات التي يقوم بھا أعوان الضرائب داخل معامله ومخازنه وقبائه وبيوت مؤونته، 

التي ھي بصدد المعالجة أو المعالجة بعد والموجودة لديه،   أو ا!نتظارلخمور التي ھي في ويجب عليه أن يقدم لھم كل ا
  . ويجوز Dعوان الضرائب أن يأخذوا عينات من ھذه الخمور عند ا!قتضاء بصفة مجانية

ئھم من تقديم إن القائمين بالتركيز المزودين برخصة شخصية ممنوحة من قبل إدارة الضرائب، يمكن إعفا:   234المادة 
أعIه، شريطة تسجيل عناصر ھذا التصريح، قبل كل صنع، في دفتر مرقم   230التصريح المنصوص عليه في المادة   

ويجب تقديم ھذا الدفتر عند  ،وموقع عليه من طرف المفتشية المحلية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال
  . ا!ستعمالكل طلب، إلى أعوان الضرائب،  ويمكن سحب الرخصة المنصوص عليھا في ھذه المادة، في حالة سوء 

  . يخصص التركيز بواسطة التبريد إلى الخمور من أصل جزائري باستثناء الخمور المستوردة من الخارج:   235المادة 

  الفرع الثاني 
 %10ركز إلى أكثر من المسطار الم 

  :صناع وتجار أجھزة تركيز المسطـار -أو1  

من ھذا القانون لدى صناع وتجار اDجھزة الخاصة    5-  182إن الجدول الذي يجب مسكه بموجب المادة:   236المادة 
  . وفقا للطريقة المعدة من قبل إدارة الضرائب  بتركيز مسطار العنب، ينبغي تحضيره

  : الجدول  ويذكر في ھذا 

من جھة، اDجھزة الجديدة أو المستعملة، المصنوعة أو المستلمة من الخارج، وتاريخ ا!ستIم أو ا!نتھاء من المصنع  -
  ووصف اDجھزة وسعتھا؛

  . واللقب والمھنة والعنوان الكامل لdشخاص الذين سلمت لھم ھذه اDجھزة وكذا تاريخ التسليم ا!سممن جھة أخرى،  - 
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ويجب تقديم الجدول عند كل طلب، إلى أعوان الضرائب الذين لھم الحق أيضا في القيام بالجرد وفي التعرف على اDجھزة  
  . الباقية في حيازة الصناع والتجار

  . وكل نقص أو فائض يظھر خIل الجرد يكون موضوع تحرير محضر 

  :أحكام متعلقة بمحضري المسطار المركز -ثائيا  

  :التـصريح بالمھنة -  1

من ھذا القانون، يجب أن يشير إلى وصف معمل التركيز   4ة   ان التصريح بالمھنة المشار إليه في الماد :  237ة الماد 
المسطار المركز أو غير المركز، ويجب أن  استيعابوالسعة لdوعية واDجھزة من كل نوع المخصصة إلى   ويذكر العدد

  . ن فحصھا بالقياس أو التفريغ في إناء آخر، بأحرف بارزة في كل وعاءتسجل ھذه السعة التي يمك

  :التصريح بالصنع وبالتوقف عن ا1شغال أو إستئنافھـا -  2

  :يصرح المحضر بثIثة أيام على اDقل قبل إفتتاح اDشغال، بما يلى :   238لمادةا 

  نوع المنتوجات التي يريد صنعھا،  -  1

  . ساعات العمل عن كل يوم من أيام اDسبوع 3لو الذي ينوى الحصول عليه، كثافة الشراب الح -  2

  . وكل تغيير في نظام المعمل فيما يخص أيام وساعات العمل ونوع المنتوجات، يجب أن يكون مسبوقا بتصريح جديد 

ويتحتم عليه أن يقدم تصريحا جديدا . وعندما يريد المحضر إيقاف أشغاله أو إنھائھا، يجب عليه أيضا أن يصرح بذلك 
  . بثIثة أيام على اDقل قبل استئناف العمل فى المصنع

  : النـقل وفـرض الضريبة  -  3

أدناه    240المحددة في المادة فيوالمحصل عليه ضمن الشروط   %10إن المسطار المركز بأكثر من : 239المادة  
من ھذا    182 - 5غير ا!تجاھات التي تفتح الحق في اSعفاء المنصوص عليه في المادة  اتجاھاتوالمرسلة إلى 

   .القانون، تكون موضوع  تحصيل  رسم المرور عن  المسطار المستعمل للتحضير

  . بتسليم رخصة للنقل ذويتم إقرار الرفع حينئ 

السابقة الذكر، تحت غطاء  5 -  182المشار إليھا في المادة  ا!تجاھاتشحنات من نفس ھذه المنتوجات إلى وترسل ال 
سندات اSعفاء بكفالة، ماعدا النقل من مخزن iخر أو من قبو أو من بيت للمؤونة تابع للمحضر وكائن في الدائرة التي بھا 

  . الغلة والدائرات المجاورة

المسطار المركز في صناعة الخمر، ينبغي أن يشار في سندات الحركة التي ترافقه، عIوة على  عمالاستوفي كل مرة يتم  
مفتشية  إلىبكفالة  اSعفاءويجب تسليم سندات . بلد المنتج اسمالبيانات العادية، إلى ذكر النبيذ والتسمية اDصلية أو 

ساعة من انتھاء أجل  وأربعينالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال وتحديد مكان الوصول في ظرف ثمانية 
  (1).النقل

يجب على المحضر، لكي يستفيد باSعفاء من رسم المرور، أن يسجل بنفسه في دفتر من عنده، مطابق :   240المادة 
  : ائب ومرقم وموقع عليه من طرف اDعوان المختصين Sدارة الضرائب ، ما يلي للنموذج المعد من قبل إدارة الضر

  رقم اDحواض أو المسخنات المستعملة للتركيز؛  -  1

  الساعة التي يشرع فيھا في تفريغ المسطار والساعة التي ينتھي فيھا ھذا التفريغ؛  -   2

  ؛ لIستعمالالحجم الحقيقي للمسطار المقدم  -  3

  ساعة التي يوضع فيھا المسطار المركز في اDوعية المخصصة !ستقباله؛ال -  4

  . عدد اDوعية التي تعبأ والكميات المعبر عنھا بالكيلوغرام من الشراب الحلو المستخرج من كل عملية وكثافته - 5

يتحتم على القآئم بالتحضير العادي ومنتوجات ذات تسمية أصلية، ف ا!ستھIكوعندما يتناول التركيز في آن واحد، مسطار  
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من ھذه المادة،  كما يذكر فيه حجم المسطار المقدم   1في المقطع  إليهأيضا أن يسجل عملياته المتتالية في الدفتر المشار 
العادي من جھة أخرى،  وذلك  ا!ستھIكوكذا الوزن والكثافة المركز المحصل عليھا من جھة، مع مسطار  لIستعمال

  .  اDصليةالنسبة لكل نبيذ أو تسمية مع المنتوجات بصفة متميزة ب

ويجب وضع المركزات المستخرجة من مسطار النبيذ أو تابعة لتسمية ما، في أحواض أو أوعية متميزة حاملة لبطاقات مكتوبة بأحرف  
  (2).بارزة تسمح بالتعرف عليھا

  : مسك الحسابات  -  4

تتابع مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال حسابين يختص اDول بالمسطار الطبيعي :   241المادة 
  . المدخل إلى المعمل، أو المحضر في عين المكان ويختص الثاني بالمسطار المركز

المصلحة المذكورة في الثماني ويجب أن يصل المسطار المدخل إلى المعمل، تحت قيد سندات اSعفاء بكفالة التي تسلم الى  
   .واDربعين ساعة من انتھاء أجل النقل

وكل تحضير للمسطار الطبيعي، يتم في عين المكان، يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يقدم الى مفتشية الضرائب غير  
   .ار المحصل عليهوعند نھاية العملية يتم التصريح با!شارة إلى حجم المسط. المباشرة والرسوم على رقم اDعمال

  : استحقاق الضريبة  -الجرود والتصديق على الجرود  - 5 

يقوم أعوان الضرائب، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بإعداد الجرد للمسطار المركز أو غير المركز الباقي :   242المادة 
  . المنتوجات  ويمكن لھم أخذ عينات من ھذ ه. في حيازة القائم بالتحضير

  . تشف، سواء في حساب المسطار الطبيعي أم في حساب المسطار المركز، يكون قابI للحجزوكل فائض يك 

وتخصص النواقص التي تظھر في حساب المسطار الطبيعي بحكم القانون للتخفيض إذا كانت ! تتجاوز التخفيض العادي  
  . تجاوزت ھذا المقدار فتخضع لرسم المرور وإذاالممنوح من الفضIت الخاصة بالمخزن فيما يتعلق بالخمور، 

وعند إعداد الجرد يستحق رسم المرور عن كميات المسطار الطبيعي الممثلة للمسطار المركز الذي لم تكن شروط اSعفاء  
   (1).الخاصة به متوفرة

  (2)الفصل السابع

  ) البيرة(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 

  .ملغاة: 254المادة  

  . ملغاة:   255المادة 

  الباب الثالث

  المستعمPن في صناعة المشھياتالسكر والغلوكوز  

  التي أساسھا الخمر والمنتجات المماثلة
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إن السكر والغلوكوز المستعمIن في صناعة المشھيات التي أساسھا الخمر وجميع المنتجات التي تماثل  :  256المادة 
  100ج عن كلد 140المشھيات المذكورة نظرا لكيفيات تقديمھا واستھIكھا وعرضھا للبيع، تخضع لرسم قدره 

  . كيلوغرام

ويعفى من الرسم المذكور السكر والغلوكوز المستعمIن ضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية من أجل تحضير  
  . المشھيات التي أساسھا الخمر أو الفيرموط المخصصة للتصدير

المنتجات المماثلة باستعمال السكر أو إن كل شخص يرغب في صناعة المشھيات التي أساسھا الخمر أو :   257المادة 
الغلوكوز، يتحتم عليه أن يقدم خIل عشرة أيام قبل بداية عملياته، تصريحا يذكر فيه نوع المنتوج الذي سيصنعه وكذلك 

  . والغلوكوز تسميته التجارية ويذكر وصف المحل الذي سيخزن فيه السكر

مخصصان لصناعة المشھيات التي أساسھا الخمر أو المنتجات المماثلة ينبغي أن يسجل السكر والغلوكوز ال:   258المادة 
في حساب يمسك من طرف الصانع نفسه بدون ترك بياض و! تخديش في سجل يرقم ويوقع من قبل المصلحة المعنية 

  . بمفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال المختصة

  :وتسجل في ھذا الحساب  

  : دخـول فى ال -  1 

  كميات السكر أو الغلوكوز التي ھي في حيازة الصناع حينما يقدمون التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة،  - 

  البضائع المستلمة فيما بعد مع تحليل فواتير الشراء،  - 

  . الفوائض المثبتة خIل إعداد الجرود - 

  : في الخروج -  2

، والتي تم التصريح باستخدامھا ضمن   أعIه  256إليه في المقطع اDول من المادة  الكميات الخاضعة للرسم المشار - 
  أدناه،   260الكيفيات المنصوص عليھا في المادة

  الكميات المستخدمة في استعما!ت أخرى مع ذكر كل تخصيص بالتفصيل،  - 

  . النواقص المثبتة خIل إعداد الجرد - 

رائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال، أن يقفلوا الحساب في أي فترة، ويقوموا يمكن Dعوان الض:   259المادة 
جرد للكميات الموجودة في المخزن، ويتحتم على الصناع أن يضعوا تحت تصرفھم الوسائل البشرية واDدوات  بإعداد

  . الضرورية لھذه العملية ويصرحوا لھم بأھمية ما تبقى

مIت وتحتجز بموجب محضر، أما النواقص فتضاف في الخروج وتخضع Dداء الرسم وتضاف الفوائض إلى التح 
من ھذا القانون، غير أنه يجوز Sدارة الضرائب أن تمنح مخالصة    256المنصوص عليه في المقطع اDول من المادة 

  . من الكميات المستلمة منذ الجرد السابق    %1تتجاوز  عن الكميات التي يثبت ضياعھا قانونا أو التي !

إن كل صنع للمشھيات التي أساسھا الخمر أو المنتوجات المماثلة باستعمال السكر أو الغلوكوز، يجب أن :   260المادة
ويذكر في التصريح،  الساعة التي تجرى فيھا  . يكون مسبوقا بتصريح موقع بأربع وعشرين ساعـة قبل بداية العمليات

عملية ونوع المشروب الذي سيتم الحصول عليه وتسميته التجارية وحجمه وكذا كمية الكحول الصافي الذي يحتوي عليه، ال
قب الصنع من طرف أعوان الضرائب الذين ينبغي على اويمكن أن ير. وأخيرا وزن السكر أو الغلوكوز الذي سيستخدم

  . يةالمكلفين بالضريبة أن يقدموا لھم أدوات الوزن الضرور

إن الرسم المطبق على السكر والغلوكوز المستعملين لتحضير المشھيات التي أساسھا الخمر أو المنتوجات :   261المادة 
المماثلة، يكون واجب اDداء في وقت ا!ستعمال نفسه، ويؤدى شھريا من طرف الخاضعين للضريبة، ضمن نفس الشروط 

  (1).المطبقة على رسم المرور على الكحول

  اب الرابعالب

  التبغ

  الفـصل ا6ول

  أحـكام عـامـة

  الفرع ا6ول  

  التعريفة و مجال التطبيق   
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  (2) .ملغاة:   262المادة 

  )2(.ملغاة:   263المادة

  )2(.ملغاة:   264المادة

   )2(.ملغاة:   265المادة

  الفرع  الثـاني
  اEعفــاءات

  )2( .ملغاة: 266المادة 

  الفرع الثالث 

  العامة للخاضعين للضريبة ا1لتزامات 

  . لم يكن من زراع أو صناعي التبغ إذا! يمكن Dحد أن يحتفظ بالتبغ على شكل أوراق :   267المادة  
فيما عدا صناعي مواد التبغ ومع مراعاة التسھيIت الممنوحة لبائعي التبغ بالتجزئة بالنسبة لبيع السيجار بالوحدة، ! يمكن  

من كيلوغرام واحد من التبغ المصنوع الذي ! يكون في علبة مختومة و! بأي كمية من التبغ الذي Dحد أن يحتفظ بأكثر 
  (1). ھو بصدد الصنع، وإن الحد اDقصى المذكور يطبق بالنسبة للبيع المنشوق والممضوغ

  الفرع الرابع 
  اEستيراد

   (2) .!يسمح باستيراد التبغ إ! لصانعي التبغ:   268المادة 

إن المنتجات المصنوعة ! يمكن قبولھا لIستيراد وتخصيصھا للتجارة إ! إذا كانت مقدمة ضمن اDشكال :  269المادة 
وإن تغليفھا يجب أن يحمل، فضI عن ذلك، البيانات الضرورية للكشف عن . والشروط المحددة من أجل البيع في الداخل

     (3).ھوية المستورد وبلد المنشأ

  (4).ملغاة:   270المادة 

  الفرع الخامس

  نقل التبغ

! يمكن أن يتم نقل أوراق التبغ إ! إذا كانت مصحوبة بسندات اSعفاء بكفالة غير أن التبغ المنقول مباشرة :   271المادة 
  . من المزرعة إلى المنشر ومن المنشر إلى مخزن الزارع، ! يخضع لھذا اSجراء

بالنسبة لحمو!ت التبغ من الغلة اDخيرة التي تم نقلھا إلى غاية   % 5لطريق قدره ويقبل سماح في تناقص برسم فضالة ا 
  .بالنسبة للحمو!ت اDخرى  %2أكتوبر و    15

إن سندات النقل المسلمة لمرافقة التبغ من الورق، أو المصنوع يذكر فيھا سواء في اDرومات أو النسخ :  272المادة 
  . حمولة وكذا عIمتھا ورقمھا الخاصين باSرسال، وعدد ونوع التبغ ووزنه الصافيالثانية، عدد ونوع الطرود الم

ويذكر في سندات اSعفاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبغ من الورق الذي ينقل إلى مستودعات تصنيع التبغ، سواء في  
  . الجنيوسنة ) الخاص للتدخين أو للنشق(اDرومات أو النسخ الثانية، نوع التبغ المنقول 

و! يشترط ذكر الوزن في سندات اSعفاء بكفالة المرافقة للتبع من الورق عند خروجه من مخازن أو تعاونيات زارعي  
في حالة ما إذا استعملوا ھذا الحق، أن يضعوا التبغ المرسل في شكل لفائف مكونة من عدد واحد . التبغ الذين يجب عليھم

  . يف الربط من عدد موحد من اDوراقمن الربط ماعدا لفة الباقية، وتأل
وابتداء من الوقت الذي يحدد فيه محتوى ربط التبغ من الورق الخاص للنشوق حسب عدد اDوراق طبقا لشروط المادة 

في  ا!قتضاءمن ھذا القانون، فإن زارعي ھذا النوع من التبغ يكونون ملزمين بلف شحناتھم كما ھو محدد عند    288
  . المقطع السابق الذكر، و! يكونون مجبرين فيما بعد على ذكر وزن شحناتھم
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ويسجل عدد اللفائف والربط الموجودة في كل لفة وعدد اDوراق الموجودة في كل ربطة، في سندات اSعفاء بكفالة التي  
  . يجب أن تتم بالنسبة للوزن أثناء التفريغ

ومكان الوصول  ا!نطIقالمرسل ومكان  اسمص لنقل التبغ، اSشارة إلى ويجب أن يحمل كل صندوق أو طرد مخص 
     (1).وكذا رقم اSرسال

     (2).ملغاة:   273المادة 

  الفصل الثاني 
  زراعة التبغ

  الفرع ا6ول
  الشروط المرتبطة بزراعـة التبـغ 

  :والفراسةالتـصريح الخاص بالزراعة  -  1

من ھذا القانون وذلك بالرغم    4الراغبين في زراعة التبغ يجب عليھم أن يمتثلوا Dحكام المادةإن اDشخاص :   274المادة 
  . تكون على عاتقھم بموجب القوانين والتنظيمات فيما يخص زراعة التبغ ومراقبة جودته التي ا!لتزاماتمن 

أبريل إلى    30المشاتل أو قبل الغرس إذا لم يتم إعداد المشاتل وعلى اDكثر يوم  اعدديجب تقديم تصريح الزارع قبل  -  1
  :  يليمفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال، ويذكر فيه ما 

  (3) صفة الزارع؛) أ 
  تعيين وضعية كل قطعة من اDرض؛ ) ب

  ). قتبغ التدخين أو تبغ النشو(نوع التبغ المزمع زراعته ) ج 
إن ھذا التصريح، يجب أن يتمم ضمن نفس اDشكال، بخمسة عشر يوما على اDقل قبل كل بداية في جني الغـلة بالنسبة  - 2 

  : لتبغ التدخين وبشھر على اDقل قبل كل بداية في جني الغلة بالنسبة لتبغ النشوق، ويذكر فيه ما يلي
إلى المساحة  المزروعة  فعI ) تبغ التدخين أو تبغ النشوق(ع من التبغ اSشارة بالنسبة  لكل  قطعة من اDرض وكل نو - أ 

  ة بھا؛  اDغراس الموجود  وإلى عدد
  . تعيين المناشر والمخازن  -ب 

  : الشروط المطلوبة من الزارع -  2

زراعة التبغ من يد إلى يد إثر وفاة أو نقل ملكية، فإنه يجب على المصرح اDول  انتقالإذا تم خIل الموسم :   275المادة 
والزارع الذي خلفه، أن يقدما إشعارا بذلك خIل ثIثة أيام التي تلي نقل الملكية بواسطة رسالة ) ورثته في حالة الوفاة(

مال المكلف بالدائرة التي توجد بھا موصى عليھا إلى رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDع
  . المزرعة

  .كميات الغلة من التبغ التي تم تسليمھا ا!قتضاءوتبين في ھذه الرسالة عند  
  . إن التخلي عن زراعة التبغ، يجب أن يتضمن مجموع التبغ المتبقي قائما في الحقل وفي المناشر والمخازن

  . حقوقه وتكاليفه والتزاماتهويخلف الزارع الجديد الزارع اDول في جميع  

عندما تستعمل المناشر أو المخازن بصفة مشتركة، فإنه ينبغي على كل زارع أن يقدم عند كل طلب حصته :   276المادة 
  . من التبغ الذي يملكه

  : الشروط المطلوبة في الزراعات -  3

اiجال القانونية وبين الزارعين المرخصين  انقضاءإن بيع وشراء أغراس التبغ ! يسمح بھما إ! عند :  277المادة 
وأن نقل . ن طريق تقديم وصل من تصريح غIلھمعالصفة   قانونا، الذين ينبغي عليھم أن يكونوا قادرين على إثبات ھذه

  . اDحكام  أغراس التبغ يخضع لنفس ھذه

  274تصريح المنصوص عليه في المادة تمت فيه تكملة ال الذيإن عملية الزرع يجب أن تتم على اDكثر عند التاريخ  
  .يوليو على  اDكثر  15ل يوم تالسابقة الذكر و يجب إتIف المشا

                                                           

 .2001م  لسنة  .من ق  31  و  1980م لسنة  .من ق  90المادتين  معدلة  بموجب  :   272المادة  (1)
 .1980م  لسنة  .من ق  89ملغاة بموجب المادة  :   273المادة  (2)
  .2015لسنة . م.من ق 40معدلة بموجب المادة :  274المادة  (3)



 48 

عند انتھاء الغلة باستثناء اDغراس  يبتدئوينبغي على الزارعين أن يقتلعوا ويتلفوا السيقان والجذول في أجل شھر 
  . الزراعات المنصوص عليھا في المقطع اDخير من ھذه المادة ا!قتضاءالمخصصة Sنتاج البذور وعند 

  . وتعتبر الغلة منتھية بمجرد جني جميع أوراق التبغ التجارية من الساق اDولى 
من المادة  اDولفي المقطع  إليھاوإن إتIف السيقان والجذول مشروط بإذن من إدارة الضرائب في جميع الحا!ت المشار 

إلى جميع التدابير الخاصة بالناميات أو البراعم  ا!متثال! يعفي المعنيين باDمر من  اSرجاءكن ھذا أدناه، ول   280
  . الخاصة بتبغ التدخين أو النشوق

ويحظر جني الخلف وأوراق الغلة الثانية أو القطع الثاني،  ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يرخص شخصيا لبعض  
وموا ضمن بعض الشروط التي يحددھا بجني غلة ثانية مخصصة فقط لصناعة منتوجات زارعي تبغ النشوق بأن يق

  . تحتوي على النيكوتين

عندما تتم زراعات في آن واحد لتبغ التدخين وتبغ النشوق، فان نباتات كل نوع، يجب أن تغرس في قطع :   278المادة 
  . متميزة

ار أخرى من أي نوع كانت غير أنه تستثنى أشجار الفواكه ويجب إعداد الغراسات من دون أن تكون مخلوطة بأشج 
وأشجار الكروم وكذلك صفوف نبات الذرة واDغراس اDخرى ذات ساق عال والتي يتم إعدادھا عن مسافات لكي تقي 

  . أمتار على اDقل   4الموجودة بين ھذه الصفوف  اDرضزراعة التبغ من الرياح شريطة أن يكون عرض قطع 

م كلما برزت عتحظر زراعة الناميات والبراعم في أي وقت بالنسبة لتبغ النشوق، وتتلف ھذه الناميات والبرا:   279المادة 
للوجود قبل أن تصل أوراقھا إلى عشر سنتيمترات طو! بما فيه العنق، وبقاياھا المتروكة في الصفوف، ويمكن Dعوان 

  . الضرائب أن يطلبوا اSتIف الكلي بمحضرھم
ا تم قطع براعم تبغ النشوق أو كانت تحمل أوراقا يزيد طولھا من خمسة عشر سنتيمترا ،بما فيه العنق فإن القطعة وإذ 

وتطبق ھذه التدابير بتمامھا في نفس الحالة على . م تعتبر كغراسة تمت بدون تصريحعاDرضية التي توجد بھا ھذه البرا
  . الناميات الخاصة بتبغ النشوق

  . أكتوبر   15أغراس تبغ النشوق شھرا على اDقل قبل أي بدء في جني الغلة وعلى اDكثر يوم  ويجب قطع رؤوس 
وفي حالة التأخر في القطع فإن أعوان الضرائب ينذرون المزارعين المخالفين للقيام فى الحال بھذه العملية وعند الحاجة  

  . يقومون بتنفيذه على نفقة المتأخرين
أوراق على اDغراس التي ينوون جني غلتھا، يجب عليھم أن )   6(الذين يحتفظون بأقل من ستوإن زارعي تبغ النشوق 

يصرحوا بذلك إلى أعوان الضرائب خIل خمسة عشرة يوما على اDقل قبل أي بدء في جني الغلة وإ! فيعتبرون كأنھم 
ويبين ھذا . ة العدد الحقيقي Dوراقھمجنوا العدد من اDوراق من كل غرسة عندما ! يتمكن أعوان الضرائب من معرف

  . التي يطبق عليھا اDراضيقطع  ا!قتضاءالتصريح عند 
وخIفا Dحكام المقطعين اDول والثالث من ھذه المادة، فإن المزارعين الذين يريدون إنتاج البذور يمكنھم لھذا الغرض  

عدد الخمسة من جزء المئة لمجموع أغراس الزراعة بعدد من اDغراس دون قطعھا على أن ! يتجاوز ھذا ال ا!حتفاظ
  . وذلك من دون الحصول على رخصة من إدارة الضرائب

ويستطيع الوالي بصرف النظر عن اDحكام المنصوص عليھا في المقاطع السابقة، أن يقرر ضبط اDغراس عن طريق  
أن ينفذ ھذا الضبط قبل التواريخ القصوى لdوراق المتبقية على كل غرسة بعد قطفھا، ويجب  اDقصىتحديد العدد 

  . المنصوص عليھا في المقطع الثالث أعIه

ينبغي على المزارعين أن يكسروا في عين المكان اDوراق المتعذر استعمالھا أو أغراس التبغ التي نبتت :   280المادة 
من دون رخصة من إدارة الضرائب إذا كان  اSتIفبصفة غير طبيعية والتي ! ينوون جني غلتھا، و! يمكن أن يتم ھذا 

من ھذا القانون أو بعد أن يتم إحصاء    274بعد أن يتم تصريح الزراعة طبقا Dحكام المادة اSتIفيجب أن يتم ھذا 
  . أدناه   286الغرس من قبل أعوان الضرائب أو بعد أن يتم تقدير الغلة من قبل اDعوان كما ھو منصوص عليه في المادة 

وتترك في الصفوف البقايا الناتجة من ھذا اSتIف ويمكن Dعوان الضرائب أن يطلبوا اSتIف الكامل لھذه البقايا  
  . بمحضرھم

يجب تحديدھا بكل وضوح،  و! يمكن اعتبار قطع اDرض كقطعة واحدة إذا كانت مفصولة  اDرضإن قطع :   281المادة 
غير الجدران الساندة مثل الطرق أو الممرات العمومية أو السياجات والجداول عن بعضھا البعض بواسطة حواجز متتالية 

أو بواسطة أي مساحة أرضية مزروعة أو غير مزروعة ولو كانت تعود لنفس المالك أو تكون مؤجرة من نفس 
  . المستأجر

إعدادھا تبعا للمنحنيات تكون البذور المزروعة على خط مستقيم وبدون نقصان، غير أنھا في اDراضي الوعرة يمكن  
متوازية وعلى أبعاد متساوية ولكن  اSمكانالمستوى إذا كان من الواجب سقيھا، وفي جميع الحا!ت تكون الصفوف بقدر 

من دون أن تنكسر أو تنقطع أو تندثر داخل قطعة اDرض، غير أنه يمكن تھيئة مسافات أبعاد أكبر ولكن متساوية فيما 
  .وتراع نفس المسافة الخاصة بالصفوف بين نباتات التبغ... ى صفين أو ثIثة صفوف الخ بينھا بصفة منتظمة عل

إن المساحات المغروسة ! يمكن أن تقل بالنسبة لكل قطعة أرض عن آر واحد ولكل زراعة عن خمسة  :  282المادة 
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  . آرات فيما يخص زراعة تبغ التدخين وعن ثIثة آرات فيما يخص تبغ النشوق
دد الغراس ! يمكن أن يقل عن مائتين بالنسبة لكل قطعة و! عن ألف بالنسبة لكل زراعة ماعدا الترخيص الخاص وإن ع 

  .من إدارة الضرائب

  الفــرع الثانـي 

  الغلــة

  :التصريح -  1

  . يجب على كل زارع أن يصرح بكامل غلتـه:   283المادة 
ديسمبر على أبعد تقدير بالنسبة لتبغ التدخين، ويقدم بالنسبة لتبغ النشوق في  31يجب أن يقدم التصريح بالغلة في ) أ 

  . تواريخ تحدد لكل و!ية بموجب مقرر سنوي صادر من الوالي بناء على اقتراح مدير الضرائب للو!ية المختص
إلى انقضاء ھذا اDجل  ا!نتظارالتواريخ، فإنه يجب عليه من دون  غير أنه إذا لم يكن التبغ في حوزة مزارع قبل ھذه 

المحدد، التصريح بغلته خIل الخمسة عشر يوما من نفاذھا فيما يخص تبغ النشوق وخIل الثIثين يوما فيما يخص تبغ 
  . التدخين

يحات المنصوص عليھا في إن التصريح بالغلة يقدم في نفس المكان وضمن نفس الكيفيات التي تقدم بھا التصر) ب 
  . من ھذا القانون   274المادة

  . ويعبر عن كامل الغلة بالوزن الصافي لdوراق، وعIوة على ذلك يعبر عنھا، بالنسبة لتبغ النشوق، بعدد الربط 
وتكون التصريحات الخاصة بغلـة تبغ التدخين وتبغ النشوق موضوع تسجيلين متميزين حتى ولو كان زارع التبغ يقدم  

  . بزراعة النوعين فى وقت واحد

  :الغPت استيداع -  2

  . المناشر والمخازن إلىينبغي على الزارعين أن ينقلوا مجموع غلتھم مباشرة من المزرعة :   284المادة 

عندما ينوي المعنيون باDمر استعمال مناشر أو مخازن أخرى غير المعينة في اDول، فيقدمون تصريحا :   285ةالماد 
بذلك إلى رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اDعمال المختص خIل خمسة أيام على اDقل قبل ھذا 

  .التغيير للتخصيص
ت المناشر والمخازن الجديدة تحل محل المناشر والمخازن المصرح بھا في اDول ويوضح في ھذا التصريح فيما إذا كان

فان المناشر والمخازن اDولى تبقى خاضعة للزيارات مثل الجديدة إ! إذا لم يقم أعوان  اDولىأو تكملھا،  ففي الحالة 
  . الضرائب بمعاينة تـفاد التموينات

  :تقدير الغPت -  3

قدير الغIل قبل أو بعد التصريح بھا ويمكن للمصلحة أن تدقق صحة التصريحات الخاصة بالغلة عن يمكن ت:   286المادة 
  . طريق المعاينات التي يرى أعوان الضرائب ضرورة القيام بھا سواء في المزارع أو في المناشر والمخازن

على عدد اDوراق التي تحملھا اDغراس  وبصفة خاصة فيما يتعلق بتبغ النشوق فإنه يمكنھم التقدير عن طريق الكشف إما 
بعد قطعھا ووزنھا المتوسط عندما تكون جافة، وإما على الغلة المتوسطة لغرسة واحدة عندما تكون الغراس قد قطعت عند 

  . جمعھا ومجففة على ھذه الحالة
   D279خير من المادةوعندما يحدد ضبط الغراس بموجب مقرر من الوالي ضمن الشروط المنصوص عليھا في المقطع ا 

من ھذا القانون، فإن تقدير الكميات التي تم جمعھا من قبل الزارعين يتم تبعا لعدد اDوراق المنصوص عليه بموجب 
  . المقرر المذكور

من الغراس عن %    5إلى 1ويتم إحصاء اDوراق التي تحملھا الغراس عن طريق العد تبعا لدرجة ضبط معدل القطع من  
وأن الغراس التي تم عدھا تؤخذ صدفة من مختلف أجزاء قطع اDرض وتوزع تقريبا بقدر اSمكان . زالت موجودةالتي ما 

  . بين تلك أجزاء القطع بنسبة عدد الغراس التي مازالت متبقية في كل واحدة منھا
 علم بأن أوراقا قد تم جمعھا بعد من الغراس التي مازالت قائمة، فإن أعوان الضرائب يضمنون في إحصائھم العقد أو وإذا 

  . اDوراق التي يIحظونھا في السيقان اSعتاق أو آثار
لdكالين ويحدد الوزن المتوسط لdوراق التابعة لمزرعة في المناشر والمخازن عن طريق وزن عدد كبير بقدر اSمكان  

وربط التبغ أو اDوراق المنفردة تختار، بالصدفة من مختلف أجزاء المنشر أو المخزن ثم عن طريق عد أوراق ھذه 
  . ا!كاليل أو الربط، والكل بعد رفع أوراق القطع أو البراعم التي تم جمعھا عن طريق الغش

بتبغ النشوق ضمن الشروط المبينة في المقطع  أوراق المزارع الخاصة إحصاءوعندما لم يتمكن أعوان الضرائب من  
الثالث من ھذه المادة Dن تدخلھم جاء متأخرا جدا، فانه يمكنھم ا!ستناد، من أجل تقدير وزن الغلة عند الزارعين الذين 

اDمر لم يقدم المعنيون ب إذا إ!يجب عليھم جمع الغلة ورقة بورقة، على عدد متوسط لست أوراق عن كل غرسة تم قطعھا 
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  .من ھذا القانون   279لھم التصريح المنصوص عليه في المقطع الخامس من المادة
فإن تحديد الوزن المتوسط للغلة عن كل  اDوراقوفي المناطق التي يتم فيھا التجفيف بالنسبة لdغراس كلھا غير المنزوعة 

غراس المرفوعة صدفة من مختلف أجزاء غرسة المنصوص عليه في المقطع الثاني من ھذه المادة يستند على عدد ال
  . بالنسبة لعدد الغراس التي تم قطعھا% 5  المناشر والمخازن والذي يجب أن يصل بقدر اSمكان إلى

غير أن العمليات التي ھي موضوع . و! يمكن للزارعين أن يعترضوا عن العمليات المنصوص عليھا في ھذه المادة 
المقطعين السادس والثامن يمكن تأجيلھا بناء على طلب المعنيين باDمر إذا اعترف أعوان الضرائب بأن ھذه العمليات 

ھذه الحالة فإنه ! يمكن للزارعين أن يتصرفوا في منتجاتھم قبل وفي . يمكن التعويض عنھا بسبب التفتت الكثير للتبغ
  . رجوع أعوان الضرائب الذين يقومون عند أول زيارة لھم بالمعاينات الضرورية وذلك من أجل اتقاء كل اختIس

ارة الضرائب على وإن تقديرات غلة تبغ النشوق التي قام بھا أعوان الضرائب تبعا Dحكام ھذه المادة والتي تعترض بھا إد 
  .  %3تصريحات الزارعين، تخفض الى 

  :تسويق الغPت -  4

التبغ بمجرد تجفيفه وعلى اDكثر عند التاريخ الذي يتم فيه التصريح بالغلة بأكملھا، يجب أن يكون  إن:   287المادة 
  . مربوطا

حبوب أجنبية من تحريمھا على شكل ربط Dن ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعفى بعض اDنواع من التبغ الناتجة من  
  . ھذه اDنواع تقدم في بلد منشأھا على شكل آخر

و! ينبغي أن يحتوي التبغ الذي تم جمعه في أي وقت كان على أجزاء من السيقان والسنمات المزھرة وأوراق القطع  
  . وأوراق البراعم أو الناميات والمواد الغريبة غير قيود ربط التبغ

الممنوعة بموجب المقطع السابق قابلة للحجز بالنسبة للكل ا! إذا لم يسحب الزارعون أو لم يتلفوا في عين  اDخIط وإن 
  . المكان المواد المحظورة بمحضر مستخدمي المصلحة

أوراق البراعم الناميات الخاصة بتبغ  باستثناء غوتحظر كذلك حيازة ھذه المواد ولو كانت غير مخلوطة مع أوراق التب 
من    277الترخيص بالزراعة ضمن الشروط المنصوص عليھا في المقطع اDخير من المادة استثنائيةالنشوق إذا تم بصفة 

  . ھذا القانون
خازن بعد وكذلك اDمر بالنسبة للتبغ المحتفظ به في الم%   27و! يمكن أن يحتوي التبغ المسلم للبيع على رطوبة تفوق

ويحدد معدل الرطوبة عن طريق التجفيف لمدة ساعتين في مجففة بواسطة الماء من نوع غي . التصريح بالغلة الخاصة به
  . لوساك

تضم جميع رؤوس أوراق التبغ في الربط وتصفف من أطرافھا بكيفية تؤدي إلى جمعھا برباط خارجي  : 288المادة  
و! يمكن أن تضمن الربط المعدة على ھذه . يوضع جنب أعالي اDوراق واحد، ويحظر مسكھا بواسطة رباط ثاني

  . ورقة   50الطريقة أكثر من
ويجوز أن تحدد مقررات تصدر عن الو!ة بناء على إقتراحات مديري الضرائب للو!ية المختصين وعن كل ناحية، العدد  

ن يمنح بموجب نفس المقررات سماح بالزيادة أو الموحد من اDوراق التي يمكن أن تحتوي عليھا كل ربطة،  ويمكن أ
  . النقصان

إن التبغ الموجود في مخازن الشركة التعاونية لزارعي التبغ، يجب أن يلف، ماعدا إن منحت رخصة من :   289المادة 
بي وبيان وتكتب على كل لفة وبكيفية بارزة بيان سنة الغلة والرقم الترتي. إدارة الضرائب، في أجل أقصاه أول أبريل

الوزن الكلي ووزن الوعاء والوزن الصافي، ويمنع إفساد ترتيب حالة التبغ الذي تتكون منه ھذه اللفائف،  و! يمكن 
للزارعين أن يغيروا التغليف بدون إشعار إدارة الضرائب، وينبغي عليھم أن يربطوا اللفائف بكيفية تبرز العIمات وتسھل 

ھذه العمليات بالبقايا من الكتل بالنسبة للتبغ الغير المغلف ومن اللفائف بالنسبة للتبغ اSحصاء،  ويجب أن يصرحوا خIل 
  . المغلف مع التمييز بين الغلة ونوع التبغ

بتبغ النشق والمضغ،  يجب على الزراع أن يبيعوا لزوما منتجاتھم سواء كان اDمر يتعلق بتبغ التدخين، أو:   290المادة 
  . ة الزراع المؤسسة قانونا والمعتمدة ولصانعي التبغإلى الشركات التعاوني

  (1) .! يطبق ھذا اSلزام في حالة التصدير 

  الفرع الثالث 

  رقابة المصلحة

                                                           

 .2001م  لسنة .من ق  31معدلة  بموجب المادة :   290المادة   (1)
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  (2).ملغاة:   291المادة  

يسمح Dعوان الضرائب أن يطلبوا مساعدة اDعوان البلديين ليقودوھم أو يصطحبوھم إلى المزارع وكذلك :   292المادة 
  . ستغI!تھمالمناشر والمخازن التي خصصھا الزارعون !إلى 

  (3).ملغاة:   293المادة 

  الفرع الرابع

  الشركات التعاونية للمزارعين 

إن الشركات التعاونية للمزارعين محاسبة تجاه إدارة الضرائب عن التبغ الذي ھو في حوزتھا،  ولھذه الغاية يمسك لدى ھذه :   294المادة 
  . حساب خاص بالخروج وا لدخول ومتميزة بالنسبة لتبغ التدخين وتبغ النشوقالشركات  

  : وتسجل في ھذا الحساب 
  المتبقية من القفل السابق للحساب والمكونة للترحيل، ميات المعترف بھا بموجب الجرد اDول أوك -  1
  الكميات المستلمة،  -2
  . الفوائض المثبتة خIل إعداد الجرود -  3

  : ويطرح منه ما يلي 
  الكميات المرسلة،  -  1
  من ھذا القانون،  31الكميات المقبولة للتخفيض تطبيقا لdحكام المنصوص عليھا فى المادة  -  2
  . النواقص المثبتة خIل إعداد الجرود -  3

  . منه   31ويقفل ھذا الحساب نھائيا ويوازن ويسوى في كل سنة من أول يوليو إلى غاية  
ثقوب مربعة  ذيفيما يخص الكميات المقدمة لfتIف، يجب إجIء الغبار عنھا عن طريق الغربلة بواسطة غربال و 

  .  % 17واحد على اDقل ويرجع وزنھا إلى درجة الرطوبة العادية  مليمترضلعھا 

  : يمنح للشركات التعاونية للزارعين فيما يخص فضIت المخازن للتبغ ما يلي :  295المادة 
  . سنويا ويحسب ھذا التخفيض نسبيا بمدة إقامة التبغ في المخازن%   5بالنسبة للتبغ على شكل أوراق ) أ 
  %.   5تخفيض تكميلي وجزافي قدره : بالنسبة للتبغ على شكل أوراق الناتج من الغلة اDخيرة ) ب 

التخفيضات المنصوص  استنزالإن النواقص الخاضعة للضريبة ھي النواقص التي تظھر في الحساب بعد :   296المادة 
  . عليھا في المادة السابقة

من الكميات التي بقيت في المخزن منذ الجرد السابق، فإن الزائد %  5وعندما تتجاوز الفوائض المثبتة في نفس الحساب  
  (4) .الدخول إلىة المجموع وحده يكون قابI للحجز بعد إضاف

منه أو    31إن النواقص ! تسوى إ! عند قفل حسابات آخر السنة أو الموسم أي من أول يوليو إلى غاية :   297المادة 
  . عند قفل الحساب

  

  

 

  الفصل الثالث 
  صنــاعة التبغ

  الفرع ا6ول
  الصانعين اعتماد

 طرف من التبغ صانعو يعتمد .التبغية المواد و التبغ سوق ضبط سلطة بالمالية المكلف الوزير لدى تنشأ :  298 المادة 
 . المالية وزير

                                                           

 ).حكام إلى قانون اSجراءات الجبائيةتنقل ھذه اD.( 2002م  لسنة  .من ق 200ملغاة  بموجب  المادة :   291المادة   (2)
 ).تنقل ھذه اDحكام إلى قانون اSجراءات الجبائية.(  .2002م  لسنة  .من ق 200ملغاة  بموجب  المادة  :   293المادة  (3)
 .1980من ق م  لسنة   91معدلة  بموجب   المادة  :  296المادة  (4)



 52 

 المحرر رأسمالھا يساوي أسھم ذات شركات لھم الذين المعنويون اDشخاص إ!" التبغ صانعي"  بصفة يعتمد أن كنيم !
 .حساب لدى الخزينة العمومية مفتوح باسم الشركةيفوقه في  أو دج 500.000.000مبلغ  الشركة إنشاء تاريخ عند بالكامل

 .تنفيذي مرسوم بموجب بنوده تحدد شروط دفتر !كتتاب التبغ صانع اعتماد يخضع

 .استيفاؤھا الصانعين على يجب التي الشراكة شروط الخصوص على الشروط دفتر يحدد

غير أن  ،اDقل  على% 51 حدود في  الشراكة، إطار في المقيمين الجزائريين طرف من المملوك الرأسمال يكون أن يجب

(1) .مختص أجنبي شريك مع الشراكة بشروط ا!لتزام عليھم يجب صانعي المواد التبغية الموجھة للنشق أو المضغ ،
 

  .المادة ھذه تطبيق كيفيات ، الحاجة عند تنفيذي، مرسوم يوضح
  

 غير أو ا!ستعمال المبرر غير السحب فإنّ  به، المعمول التشريع عليھا ينص التي العقوبات عن فضI : مكرر 298 المادة

 استعمال في يعتبر تعسفا أعIه، المذكورة 298 المادة في عليه المنصوص الخزينة حساب في المودعة للمبالغ القانوني

(2).ا!عتماد سحب عنه ويترتب ا!جتماعية الحقوق
 

  الفرع الثاني 
  الصانعين التزامات

  (3): يجب أن يتخذ صناع التبغ المعتمدون قانونا صيغة المودع وجوبا ويخضعون لIلتزامات اiتية :  299المادة  

  : المحاسبة حسب المواد  -1
  :ينبغي أن تمسك في المصانع إجباريا ثIثة حسابات 

  حساب التبغ في شكل أوراق ومواد أولية، ) أ 
  حساب الصنـع، ) ب 
  حساب المواد المصنوعة، ) ج 

  :ومواد أولية ما يأتي أوراقيقيد في الحساب الخاص بالتبغ في شكل  )أ 

  الكميات المسجلة في الجرد اDول أو المتبقية من عملية الغلق السابق لھذا الحساب التي تشكل ا!سترجاع،  -1
  الكميات المتحصل عليھا،  -2  

  . الفوائض المIحظة خIل عملية الجرد -3
  :ويطرح منه ما يأتي 

  الكميات المسلمة للصنع، )   1
  الكميات المقبولة للمخالصة، )   2
  . النواقص المIحظة خIل عمليات الجرد)   3

  :يأتي   ويطرح منه  ما

  :يأتي يقيـد في حساب الصنع ما) ب
اDول أو تلك المتبقيـة بعد عملية الغلق السابق  لھذا الحساب والتي تشكل  الكميات المسجلة خIل عملية الجرد) 1

  ،ا!سترجاع
 الكميات المسلمة للصنع من مستودع المصنع،)  2
  الكميات المتأتية من الخارج،) 3
  .الفوائض المIحظة خIل عملية الجرد )4
  .الكميات المعادة للصنع) 5

  :و يطرح منه ما يأتي
الكميات المصنوعة و الموضوعة في   العلب أو  اDظرفة أو اDكياس أو  الرزم ، سواء التي توجه لوضعھا في ) 1

                                                           

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

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

 .2001  م  لسنة. من ق  33معدلة  بموجب  المادة :  299المادة  (3)
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  .التي  توجه  للمصانع اDخرى السوق  الداخلية أو
  .الكميات المخصصة للمخالصة أي بعد عملية اSتIف الواجب إجراؤھا بحضور أعوان الضرائب) 2

  .ذه حسب وزن المواد بعد إرجاعھا إلى الرطوبة العادية لورق التبغ في حالته الجافةتطبق مخصصات المخالصة ھ
  .النواقص المIحظة خIل عملية الجرد)  3

  :يقيد في حساب المواد المصنعة  بالوزن الصافي للتبغ ما يأتي) ج
  ،ا!سترجاعل الكميات المسجلة في الجرد اDول أو المتبقية من الغلق السابق للحساب والتي تشك) 1
اDظرفة أو  اDكياس أو  الرزم، سواء تلك الموجھة لوضعھا في  أو الكميات المصنوعة و الموضوعة في العلب) 2

  .التي توجه إلى  مصانع أخرى السوق الداخلية، أو التي يصرح  بتصديرھا،  أو
  الكميات المتأتية من الخارج،) 3
  .الفوائض المIحظة أثناء عمليات الجرد) 4

  :يأتي و يطرح منه ما
  الكميات المبيعة و الخارجة من المصانع بعد  دفع الضرائب،) 1
  أو إلى مصانع أخرى، الكميات المرسلة للتصدير) 2
من قانون الضرائب غير المباشرة أو  31الكميات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة ) 3

  .استعمالھاي ھي في طور الصنع Sعادة المعاد إدراجھا في حساب المواد الت
  .النواقص المIحظة خIل عمليات  الجرد) 4

  .يوليو منه 31تقفل الحسابات المذكورة أعIه و توازن و تسوي كل سنة من أول إلى 
   :الخضــوع لقواعد الرقابـة) 2
على اDقل لھم رتبة مراقب  اثنينصنع التبغ، أن تنصب داخل كل مصنع عونين  لممارسةيرخص  لfدارة الجبائية ، ) أ

  .تابعين للمفتشية المختصة إقليميا، يكلفان بمراقبة حركة المواد و الحسابات المذكورة أعIه
يتعين على صناع التبغ أن يضعوا تحت تصرف اSدارة الجبائية داخل كل مصنع من مصانعھم، مكتبا يقفل بمفتاح  )ب

  . ولوازم ضرورية لممارسة نشاط كل عون
  
الشروط، يخضع صانعو التبغ المعتمدون قانونا إلى النظام  الخاصة الواردة في دفتر ا!لتزاماتزيادة على  :  300المادة 

  (1) .العام للمستودع كما ھو محدد فى ھذا القانون
  

  الفصل الرابع
  محPت بيع التبغ

  ا6ول الفرع 
  الباعة اعتماد 

  (2). ملغاة: 301لمادة ا 
  )2( . ملغاة: 302المادة  

  الفرع  الثاني
  الباعة التزامات

   
  )2(. ملغاة: 303المادة 

  (1) .ملغاة: 304المادة  
   )1( .ملغاة: 305المادة  

   )1(.ملغاة: 306المادة 
  )1(.ملغاة: 307المادة  
  )1(.ملغاة:308المادة  

   )1(.ملغاة:309المادة 
   )1(.ملغاة:310المادة  
  )1(.ملغاة: 311المادة  
   )1(.ملغاة: 312المادة  

                                                           

 .2001م لسنة .من ق 33معدلة بموجب المادة : 300المادة  (1)
 .2009ت  لسنة ..من ق م  20ملغاة  بموجب المادة  :   303إلى  301المواد من  (2)
 .1980من ق م  لسنة   89ملغاة  بموجب المادة  :  321إلى   304المواد من  (1)



 54 

  )1( .ملغاة:  313المادة 
   )1( .ملغاة:314المادة  
   )1( .ملغاة: 315المادة  
   )1( .ملغاة:  316المادة 

   )1( .ملغاة: 317المادة 
   )1( .ملغاة: 318المادة 

   )1( .ملغاة: 319المادة  
   )1( .ملغاة: 320المادة  

   )1( .ملغاة:321المادة 
  الباب الخامس

  (2) الكبريت الكيماوي  
  

  .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 والتعيير على مصنوعات الذھب 

  والفضــة و البPتين 

  الفصل ا6ول 

  ومجال التطبيق التعريفة و الوعاء  

  الفرع ا6ول

  الضــمان

  : بالھكتوغرام كما يأتي   تخضع مصنوعات الذھب والفضة والبIتين لرسم ضمان يتم تحديده : 340المادة  

   ؛بالنسبة للمصنوعات من الذھب  ،دج  8.000 -

  ؛بالنسبة للمصنوعات من البIتين  ،دج20.000  - 

  (1).بالنسبة للمصنوعات من الفضة  ،دج  150 -

                                                           

 .1980م لسنة .ق من  89ملغاة بموجب المادة  : 339إلى  322المواد  (2)
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  (2).ملغـاة :مكرر 340المادة 

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

  الفرع الثاني 

  الـتعيير

  : يكون التعيير موضوع تحصيل رسم ثابت يحدد كما يأتي : 342المادة  

  : مة العيار التعيير بنج ٭ 

  دج، عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام،12: البIتـين   -

  دج،  عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام،  6: الذھب  -

  .عن كلھكتوغرام . دج 4: غرام   400إلى غاية،  : الفضـة   -
  . كغ أو جزء من الكيلوغرام  2دج، عن   16غرام   400فما زاد عن   -

  : بالبوتقةالتعيير  ٭
  دج، عن كل عملية، 150:  البIتين  -
  دج،  عن كل عملية،100: الذھب  -

  : التعييــر عن طريق  التبليل ٭

  .دج ، عن كل عملية 20: الفضة 

 120وبالنسبة للمصنوعات المقدمة في شكل حصص من نفس الصھر، فإنه يمكن إجراء تعيير عن طريق البوثقة لكل  
  (3).كغ من الفضة 2كغ أو جزء من  2غرام من البIتين أو الذھب وتعيير عن طريق البوثقة أو عن طريق التبليل لكل 

  .  أعIه 342تحدد بموجب مرسوم الشروط التي يتم ضمنھا تعيير المصنوعات المشار إليھا في المادة : 343المادة  

ب أو الفضة أو البIتين يقل عن أدنى عيار منصوص عليه في المادة عندما يكون العيار المصنوع من الذھ:   344المادة 
  . أدناه، فيمكن القيام بتعيير ثاني ولكن بناء على طلب المالك فقط  346

  . وإذا أكد التعيير الثاني نتائج التعيير اDول، فإن المالك يدفع ضعف التعيير ويرد له المصنوع بعد تكسيره بمحضره 

 . اDول غير مؤكد بالتعيير الثاني، فإن المالك ! يدفع إ! عن تعيير واحد وإذا كان التعيير 

  الفصل الثاني 

  العيارات والدمغات

  الفرع ا6ول 
  عيارات المصنوعات من الذھب والفضة والبPتين 

المنصوص يجب أن تكون مصنوعات الذھب والفضة والبIتين المصنوعة في الجزائر مطابقة للعيارات :   345المادة 
  . أدناه   346عليھا في المادة

  ). ميليام(وإن ھذه العيارات أو الكميات الخالصة المجودة في كل قطعة يعبر عنھا بجزء من اDلف  

وعياران . ميليام   750ميليام و  840ميليام و   920: توجد ثIثة عيارات قانونية على مصنوعات الذھب :   346المادة  
  . ميليام  950:وعيار واحد بالنسبة للبIتين . ميليام  800ميليام و   950: لفضة بالنسبة لمصنوعات ا

  . ويعتبر اDريديوم المضاف إلى البIتين مثل البIتين

                                                                                                                                        

من   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)
ت .م.من ق   21و  2007من ق م لسنة  37و  2003 من ق م لسنة 50، 1997 لسنةم .من ق 57، 1994  من ق م لسنة 87و   86، 1990ت لسنة . م.ق

 .2015. ت.م.من ق 32و   2008لسنة 
 .2007م  لسنة .من ق 38و ملغاة بموجب المادة  2004م لسنة .من ق 24محدثة بموجب المادة : مكرر 340المادة   (2)
(3)

 .2003م  لسنة .من ق  51و   1981لسنة   م .ق من  63المادتين   معدلة بموجب:  342المادة   
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  . ميليام عن البIتين  10ميليام عن الفضة و  5ميليام عن الذھب و   3إن السماح بالنسبة للعيارات ھو 

   
  الفرع الثاني

  ووضعھاشكلھا  -الدمغات 

إن ضمان عيار مصنوعات الذھب والفضة والبIتين مؤمن بدمغات توضع على كل قطعة بعد إجراء تعيير  :  347المادة 
  . طبقا للقواعد المبينة أدناه

  . دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان: إن المصنوعات معلمة بدمغتين :   348المادة 

  : لمحددة أدناهويجب أن تكون ھذه الدمغات مطابقة للنماذج ا 

ويمكن أن ينقش من قبل أي . إن دمغة الصانع لھا شكل معين يحتوي على الحرف اDول من اسمه والرمز الذي يختاره 
  . فنان يرضى باختياره

   1397ذي الحجة عام   22المؤرخ في  68-  68الشكل المحدد بموجب اDمر رقم إن شكل دمغات الضمان ھو
  .   1968مارس سنة    21الموافق

على خلف الشيء ) عIمة ثانية(بنقوش متنوعة تطبع عIمة تدعى  مغطاة) سنادن الدمغ(إن وجھة السنادن :   349المادة 
  . المصنوع وبضربة معاكسة

تصنع جميع الدمغات الخاصة بالضمان وكذا السنادن من طرف إدارة الضرائب التي تبعث بھا إلى مختلف :   350المادة 
  . تحتفظ بالقوالبمكاتب الضمان و

   (*) .ة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل اSدارة الجبائيةلدمغتختم ا:   351المادة 

  . توضع دمغة الضمان بعد تعيير المصنوعات التي تضمن عيارھا، وتثبت كذلك دفع رسم الضمان:   352لمادةا 

  . عندما توجب الضرورة ذلك، فإنه يمكن للسلطة العمومية أن تضع الدمغة المسماة دمغة اSحصاء:   353المادة 

 أوتكون عليھا عIمات الدمغة مطعمة  أوعرضھا للبيع  أوتحظر حيازة مصنوعات معلمة بدمغات مزورة : 354المادة   
  .منسوخة، وفي جميع الحا!ت تحجز ھذه المصنوعات أوملحمة 

  

  الثالثالفصل  
  الخاضعين للضريبة التزامات

  الفرع ا6ول
  الصنـاع 

ينبغي على صناع مصنوعات الذھب والفضة والبIتين، أن يقدموا إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه،  :  355المادة  
من ھذا القانون وأن يطبعوا دمغاتھم الخاصة مع أسمائھم على لوحة من    4التصريح بالمھنة المنصوص عليھا في المادة 

  . النحاس لھذا الغرض
  . اختصاصهلدائرة  اثنينويراعي رئيس مفتشية الضمان على أن ! يكون الرمز الواحد مستعمI من قبل صانعين  

  الفرع الثاني 
  التجار وا6شخاص المماثلون 

إن كل اDشخاص الذين يقسمون ويصفون الذھب أو الفضة أو البIتين من أجل التجارة وكذلك أعوان التنفيذ  :  356لمادةا 
وھيئات التسليف المعتمدة الذين يقومون، ولو بصفة عرضية ببيوع أو مزايدات في مواد الذھب والفضة والبIتين 

عين والصقالين وبصفة عامة جميع اDشخاص الذين المصنوعة أو غير المصنوعة، والوسطاء والعمال في الغرف والمرص
من ھذا القانون وينبغي    4يحزون مواد من ھذا النوع لممارسة مھنتھم، يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب مفھوم المادة 

 عليھم أن يقدموا تصريحا بالمھنة إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه، ويمسك دفتر للتصريحات المذكورة وتسلم نسخ منھا
  . عند الحاجة

                                                           

 .2016لسنة  . م.من ق 19و 2003لسنة . م.من ق 52و  1991م لسنة .من ق 72معدلة بموجب المواد : 351المادة  (*)
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غير أنه في البلديات التي ! يوجد بھا مكتب الضمان فإن التصريح المشار إليه في المقطع السابق يمكن أن يقدم إلى  
  . المباشرة والرسوم على رقم اDعمال القريبة جدا من مؤسسة المصرح مفتشية الضرائب غير

   
  الفرع الثالث

  المشتركة ا1لتزامات 
  جار وا6شخاص المماثلينبين الصناع والت 

ينبغي على الصناع والتجار أن يقدموا إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه مصنوعاتھم، من أجل تعييرھا :   357المادة 
  . العيارات المناسبة وتعليمھا وإعطائھا

و! يمكن Dحد أن يقوم بإتمام اSجراءات المنصوص عليھا في المقطع السابق لصالح الغير، إذا لم يوكله الخاضع  
  . للضريبة

ومن أجل قبول ھذه المصنوعات للتعيير، فينبغي أن تحمل طابع دمغة الصانع وأن تكون متقدمة في الصنع من دون أن  
  . يصيبھا أي إتIف أثناء إتمام صنعھا

غرام والتي ! يمكن أن    0,5ير أنه، يعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذھب والفضة والبIتين التي يقل وزنھا عن غ 
  (1). تحمل السكة المذكورة

إن المصنوعات التي تخلو من العIمات والتي يشتريھا الصناع والتجار ولو !ستعمالھم الشخصي، يجب أن :   358المادة 
  .ساعة أو تكسر   24ة خIل تقدم إلى المراقب

  . ويجب أن يحجز كل شيء مصنوع من الذھب أو الفضة أو البIتين موجود تم شراؤه ولم يعلم لدى صانع أو بائع 
وتشكل المصنوعات من الذھب أو الفضة أو البIتين ذات الصنع المحلي المحجوزة لعدم وجود العIمة محجوزات عينية  

   .فعلية، ومتبوعة برفع اليد
المصنوعات  استرداديتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الو!ئي للضرائب المختص إقليميا، بعد إيداع طلب  

  .المحجوزة يقدمه مرتكب المخالفة ويرفقه بالوصو!ت المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعھا
  . وترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغھا 

المصنوعات التي ثبت بعد إجراء التجارب عليھا أنھا دون العيار اDدنى القانوني ترد بعد كسرھا ودون تعويض غير أن  
إ! أن لمرتكب المخالفة الحق في أن يقدم للعIمة تعويضا من الحقوق وضمن أجل ! . الحقوق والغرامات المدفوعة

نوعات الجديدة ذات الصنع المحلي بالمعيار اDدنى في حدود ، المصا!ستردادمن تاريخ  ابتداءأشھر ) 3(يتجاوز ثIثة 
    (2).الوزن المكسر

يجب على الصناع وتجار الذھب والفضة والبIتين المصنعة وغير المصنعة، مسك دفتر موقع ومؤشر عليه :   359المادة 
البIتين وعددھا ووزنھا وعيارھا  من قبل اSدارة الجبائية، يقيدون فيه نوع اDشياء المصنوعة من الذھب أو الفضة أو

يبيعونھا مع ذكر اDسماء وعناوين اDشخاص الذين أشتروھا من عندھم، ويجب على الخاضعين  أوالتي يشترونھا 
   .للضريبة أن يشتروا من عند أشخاص معروفين لديھم أو ضامنين معروفين لديھم

  : على تطبق ھذه التدابير  

أعوان التنفيذ وھيئات التسليف المعتمدة الذين يقومون ولو بصفة عرضية ببيوع أو مزايدات في مواد الذھب والفضة  - 1
  والبIتين المصنوعة أو غير المصنوعة؛  

الوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة عامة جميع اDشخاص الذين يحوزون مواد من ھذا النوع  - 2
  ة مھنتھم؛ لممارس

والبIتين الذھب والفضة  استيرادالذين يتمثل نشاطھم أما في  ن قانونا من طرف إدارة الضرائب،اDشخاص المعتمدي - 3
دفتر اكتتاب بعد  ا!عتمادم يسلويتم ت . وإعادة تصنيع المعادن الثمينة استرجاعأو في  ،المصنع وأمصنع خام نصف الال

  .الشروط

إC ل�شخاص  ،صنعلما صنع أولمالخام نصف ا ينفيما يخص أنشطة استيراد الذھب والفضة والب@ت ،C يسلم اCعتماد
تقتصر عملية استيراد  ،ا�شخاص وبالنسبة لھؤCء. مليون دينار 200ذوي رأسمال اجتماعي C يقل عن  ينعنويلما
 .وھرات الفاخرةلمجصنعة على المصنوعات الما

                                                           

 .1992م لسنة .من ق 101معدلة بموجب المادة : 357المادة  (1)
 .2005م لسنة .من ق 35معدلة بموجب المادة : 358مادة ال   (2)
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 ينلدى الجمارك مرت صرح بھالمالتي تساوي قيمتھا ا ينمصنوعات الذھب والفضة والب@توھرات الفاخرة لمجويقصد با
 .السداسي السابق طبقة في السوق المحلية خ@للمعلى ا�قل معدل ا�سعار ا)  2,5( ونصف مرة 

 .فترةالطبقة خ@ل ھذه المقواعد تحديد معدل ا�سعار  ،قرربم دير العام للضرائبالميحدد 

لكل  ينمارسلما�شخاص ا السحب الفوري ل@عتماد وكذا الشطب من قائمة ،عدم احترام تعھدات دفتر الشروط يترتب على
 .وھراتلمجتعلقة بصناعة الما�نشطة ا

  (1) .دة عن طريق التنظيمالماتحدد كيفيات تطبيق أحكام ھذه 

في دفترھم الذي يجب تقديمه إلى السلطة وينبغي على اDشخاص أو الھيئات المشار إليھم في ھذه المادة أن يسجلوا  
غير  ستIمات أو التسليمات من مواد الذھب أو الفضة أو البIتين المصنوعة أوالعمومية عند كل طلب، جميع ا!

  .المصنوعة ولو كانت غير ناتجة عن شراءات أو بيوع

والمصنوعات المستعملة التي تودع لدى  إن المصنوعات الجديدة المودعة لدى الصناع والتجار قصد البيع:   360المادة 
الصناع Dي سبب  كان و! سيما من أجل تصليحھا، يجب أن تكون ھي أيضا مسجلة في الدفتر ضمن نفس الشروط 

  .المنصوص عليھا في المادة السابقة وقت الدخول ووقت الخروج
  : ة من مكتب الضمان التابعين له، بشرط غير أنه يجب على البائعين الذين يرغبون في القيام بالتصليحات، طلب رخص 

  .مسك دفتر الشرطة، يكون متميزا من دفتر البيع والشراء -  1
  . أن ! تمس التصليحات إ! المصنوعات المطبوعـة -  2 
  (2).إلزاميوإن التسجيل في الدفتر فيما يخص الساعات المستعملة التي توجد عليھا دمغات عادية، غير  

عندما تبرم شراءات في البIتين أو الذھب أو الفضة مع أشخاص يقطنون في الخارج، فإن التسجيIت التي :   361المادة 
أعIه، يجب أن تكون مدعمة بوصو!ت تثبت بأن    360و   359ينبغي كتابتھا في الدفتر المنصوص عليه في المادتين 

  (3).وجود أحكام تشريعية مخالفة لذلك باستثناءسددت،  الحقوق والرسوم الواجبة اDداء عند الدخول إلى الجزائر قد

عندما يتوفى أحد الصناع، فإن دمغته تسلم في ظرف الثIثين يوما التي تلي الوفاة إلى مكتب الضمان الذي :   362المادة 
  . كان تابعا له ليتم شطبه

  . ا كما ھو الشأن بالنسبة للصناع العاملينالذي يتم بھ ا!ستعمالوخIل ھذه المدة، يعد المستعمل للدمغة مسؤو! عن  

  . إذا توقف أحد الصناع عن تجارته، يسلم دمغته إلى مكتب الضمان ليتم شطبه أمامه :  363المادة 

 للنظامإن اDشخاص الذين يصنعون أو يعرضون للبيع، مصنوعات من الذھب أو الفضة أو البIتين خاضعة :   364المادة 
المتعلق بالضمان ويصنعون أو يعرضون للبيع في أن واحد وفي نفس المحل، مصنوعات من المعادن المختلفة ملبسة أو 
مموھة أو مذھبة أو مفضضة أو ملبسة بالبIتين أم !، يجب عليھم أن يذكروا بصفة واضحة في واجھات العرض وفي 

  . ليفات وكذلك في الفاتورات التي يسلمونھا إلى المشترين، النوع الحقيقي لھذه اDشياء اDخيرةغالجداول والت

دكاكينھم، جدو! يشير إلى النصوص  وينبغي على الخاضعين لرسوم الضمان أن يضعوا في الجھة البارزة من محIتھم أو 
  . البIتينالقانونية المتعلقة بالعيار وببيع المصنوعات من الذھب والفضة و

  الفرع الرابع

  التجار المتجولــون 

ينبغي على التجار المتجولين أو المتنقلين الذين يتاجرون في مصنوعات الذھب أو الفضة أو البIتين عند :   365المادة 
ن باعوا لھم وصولھم إلى بلدية ما، أن يتقدموا إلى اSدارة البلدية وأن يظھروا لھا جداول أو فواتير الصناع والتجار الذي

  .المصنوعات التي يحملونھا

منھا، أن يؤشروا من قبل السلطة البلدية  ا!نتھاءوينبغي عليھم أيضا قبل البدء في العمليات المنجزة في كل بلدية وبعد  
  . من ھذا القانون   395على دفتر المنصوص على مسكه في المادة 

حجز مصنوعات الذھب أو الفضة أو البIتين غير المصحوبة بجداول أو إن إدارة البلدية أو موظفھا يقوم ب:   366المادة 

                                                           

(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)
 .1992م لسنة .من ق 102 معدلة بموجب المادة:  360المادة   

(3)
 .1991م لسنة .من ق 73معدلة بموجب  المادة :   361المادة  
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 فواتير أو غير معلمة وأيضا المصنوعات التي تبدو عIمتھا مزورة أو التي لم يصرح بھا طبقا للمادة السابقة الذكر
  . ويسلمھا إلى إدارة الضرائب

  . ص ذوي كفاءة قصد تثبيت المشروعيةوتقوم اSدارة البلدية بفحص عIمات ھذه المصنوعات من قبل أشخا 

في حالة رفع حقوق الضمان، يجب على الحرفيين المنتجين وتجار المجوھرات في خIل العشرة أيام : ر مكر   366المادة 
من سريان التعريفات الجديدة ووفق الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالمالية التصريح بمخزونھم من مصنوع 

   (1).والبIتين المسكوك تحت نظام التعريفات قبل رفع الرسم الذھب والفضة

  الفرع الخامس 
  المـمثلون

  : التالية  ا!لتزامات مراعاةيجب على ممثلي تجارة المصنوعات المعدنية الثمينة  :  2مكرر   366المادة 
يمسكه مستخدمه على  الذيعندما يكون الممثل عامI لدى صانع أو تاجر بالجملة، يجب عليه زيادة على دفتر التأمين  - 

  . مستوى المقر أن يمسك سجل قابI للنقل تدون فيه كل العمليات التي قام بھا
كتتب تصريحا بالوجود ويجب عليه بائعين بالجملة، وأن ي أوعندما يتعلق اDمر بوكيل مستقل يمثل عدد من الصناع  - 

   (2).مفتشية الضمان المختصة إقليميا إلىأيضا مسك دفتر الفاتورات وتقديم سجله للتأمين شھريا، وكذلك قائمة الموكلين 

  الفصل الرابع 

  التصدير 

  الفرع ا6ول 
 ذات العيارات القانونية  المصنوعات من الذھب والفضة و البPتين 

عندما تصدر من أجل البيع في الخارج مصنوعات الذھب أو الفضة أو البIتين الموجود عليھا طابع :   367المادة  
  . الدمغات القانونية، فإن رسم الضمان يعاد تسديده إلى المصدر

 الرسوم، يجب عليھم أن يقدموا اDشياء إلى أحد مكاتب الضمان المعين استرجاعوإن الصناع أو التجار الذين يطلبون  
  . خصيصا لھذا الغرض وتطمس الدمغات

مشروط بتقديم، خIل مھلة ثIثة أشھر، شھادة من إدارة الجمارك أو من إدارة البريد تثبت خروج  ا!سترجاعوإن ھذا  
  . وفي حالة الخروج عن طريق الطائرة فإن ھذه الشھادة تعد من قبل الجمارك. المصنوعات المصدرة من الجزائر

كن تصدير مصنوعات الذھب أو الفضة أو البIتين من دون  وجود  الدمغات الداخلية ومن دون دفع يم:  368المادة  
  . رسوم الضمان

إن كل صانع يرغب في تصدير مصنوعات من الذھب أو الفضة أو البIتين، معفات من رسم الضمان :   369المادة 
دون عIمة دمغة المعلم، بشرط أن يكون قد صرح مقدما وبدون وضع الدمغات، يستطيع أن يقدمھا للتعيير تامة الصنع وب

بھا متممة في أجل ! يتجاوز عشرة  باSتيانإلى مكتب الضمان بعدد ھذه المصنوعات وبنوعھا ووزنھا وأن يكون قد ألتزم 
  . أيام

صنع، فإنه يؤتي بھا غير أن المصنوعات من المصوغات التي ! يمكن أن تعير بدون إتIف إذا كانت تامة ال:   370المادة 
 باSتيانكمادة خام إلى مكتب الضمان وتقدم للتعيير ثم تسلم فيما بعد إلى الصانع ليتم صناعتھا وذلك إذا ألتزم ھذا اDخير 

  . بھا وھي تامة الصنع في أجل عشرة أيام

يتم فحص المصنوعات المقدمة ھكذا بعد إتمامھا، من قبل أعوان الضمان الذين يتحققون من ھويتھا بدون أن تقبض رسما  
  . جديدا عن تعييرھا

منھا وتقديمھا للتعيير،  ا!نتھاءتوضع بمجرد  ، 370و   369ن جميع المصنوعات المشار إليھا في المادتينإ:   371المادة 
 367ل طابع الضمان ثم تسلم إلى الصانع بعد تعھده بتصديرھا في اiجال المحددة بموجب المادة  في صندوق مختوم يحم

  . من ھذا القانون  

                                                           

(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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لديھم بالمصنوعات المخصصة للتصدير، يقبل منھم ذلك، بناء على  يحتفظواإن الصناع الذين يريدون أن :   372المادة 
  . وذلك وفقا للقواعد العادية للتعيير والرقابة" للتصدير"ى تقديم تصريح، أن يعلموا عليھا بدمغة خاصة تدع

ويمكن أن توضع الدمغة إذا رغب الصناع في ذلك بعد تعيير المصنوع، على لؤلؤة معدنية مصنوعة وفقا لنموذج تسلمه  
  . إدارة الضرائب وتعلق في المجوھر بواسطة خيط حريري بكيفية ! تمكن من انتزاع العIمة المتحركة

تعاد المصنوعات المعلمة بھذه الطريقة إلى الصناع الذين يعفون، ضمن جميع الحا!ت، من أداء رسوم الضمان بشروط و 
  . أن يثبتوا فيما بعد تصدير ھذه المصنوعات

ويتم التخفيض . إن حساب الصناع تسجل فيه المصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو بالعIمات المتحركة:   373المادة 
ما بإثبات التصدير ضمن الكيفيات المقررة، وإما بالتحمل في حساب تاجر بالتجزئة أو تاجر بالجملة حسب الشروط منه إ

  . أدناه   375المنصوص عليھا في المادة

  . تخضع النواقص المكتشفة في حساب الصناع خIل اSحصاءات والجرود، إلى التسديد الكلي لرسم الضمان:   374المادة 

إن المصنوعات المصرح بأنھا للتصدير والمأخوذة في الحساب لدى الصناع، يمكن أن تشتري من طرف :   375المادة 
التجار الذين يجب عليھم قبل تسلمھا، أن يقدموا تصريحا وصفيا لھذه المصنوعات إلى مكتب الضمان وأن يخضعوا 

  . للتحمل ضمن نفس الشروط المطبقة على الصناع

ص اiخرين الذين يمارسون تجارة الذھب والفضة والبIتين تحت طائلة العقوبات المنصوص ويحظر على جميع اDشخا 
  . بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو الحاملة للعIمات المتحركة يحتفظواعليھا في القانون، أن 

غلف لزوما بمحضر موظفي إن الطرود المحتوية على المصنوعات أو غير المعلمة المصرح بھا للتصدير، ت:   376المادة 
  . مصلحة الضمان الذين يرافقونھا ويحضرون ترصيصھا لدى الجمارك

  .وتقع مخالصة الحساب الخاص بالمرسل أو تعھده بالتصدير بعد تقديم اSثبات في أجل ثIثة أشھر من خروج الطرد 
  
  
  

  الفرع الثاني 

  والبPتين من جميع العيارات والفضةالمصنوعات من الذھب  

تحدد أحكام تشريعية، عند الحاجة، شروط الصنع فيما يخص تصدير المصنوعات من الذھب والفضة  :  377المادة
  .والبIتين من جميع العيارات

  الفصل الخامس 
  ا1ستيراد

إن مصنوعات الذھب والفضة والبIتين اiتية من الخارج، يجب أن تقدم إلى موظفي الجمارك من أجل :   378المادة 
التي تخضع لنفس "  دمغة المسؤولية"التصريح بھا ووزنھا وختمھا بالرصاص،  وبعد أن يضع المستودع الدمغة المسماة 

Dقرب حيث تعلم إذا كانت تحتوي على أحد العيارات القواعد الخاصة بدمغة المعلم الصانع، ترسل إلى مكتب الضمان ا
  . من ھذا القانون   340المادة  فيالقانونية،  وتتحمل ھذه المصنوعات الرسوم المنصوص عليھا 

  : وتستثني من التدابير أعIه  

  ، اDشياء المصنوعة من الذھب والفضة والبIتين التي يملكھا السفراء والمرسلة من قبل دول أجنبية - 1

 ا!ستعمالالشخصي للمسافرين والمصنوعات من الفضة ذات  ا!ستعمالالحلي المصنوعة من الذھب والبIتين ذات  - 2
  . الشخصي أيضا، على أن ! يتجاوز وزنھا الكلي ھكتوغرام واحد

دخلة إلى الجزائر عندما تعرض من أجل التجارة مصنوعات الذھب والفضة والبIتين اiتية من الخارج والم:   379المادة 
أعIه، يجب أن تقدم إلى مكتب الضمان لكي يتم تعليمھا    378من المادة  -  2المنصوص عليھا في ا!ستثناءاتبمقتضى 

  . من ھذا القانون   340وتسدد عنھا الرسوم المنصوص عليھا في المادة

  الفصل السادس 

  صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذھب و الفضة
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  سك الميداليات –علي جميع المعادن و البPتين 

أي شخص يريد التمويه أو التلبيس بالذھب و الفضة والبIتين على النحاس أو على أي معدن أخر، يعتبر  :380لمادة ا
  .من ھذا القانون، وينبغي عليه أن يصرح بذلك إلى مكتب الضمان 4كخاضع للضريبة حسب مفھوم المادة 

المتممة أم ! باSشارة إلى المعدن الثمين المستعمل، على " ملبس" أو " مموه"  يحظر دمغ عبارات: 381المادة 
المصنوعات من الصنع الوطني أو اDجنبي التي ليست فعI ملبسة بورقة من المعدن الثمين أو التي ! تترك بعد تذويب 

  .المعدن العادي آية قشرة

 ا في جميع الحا!ت،  بتعيين المعدن الثمين و طريقة الصنعمتبوع" ملبس " أو" مموه"وينبغي أن يكون دمغ عبارات  
  .المستعملة

الذھب والفضة والبIتين في أي نسب يرونھا موافقة  استخدامالملبسة يمكنھم  إن صناع اDشياء المموھة أو: 382المادة 
  .ويجب عليھم أن ! يشتروا مواد الذھب والفضة  والبIتين إ! من أشخاص  يعرفونھم

  :وينبغي عليھم 

  أن يضعوا في كل مصنوع من مصنوعاتھم دمغتھم الخاصة، -1

  .أن يسجلوا  يوما  بيوعاتھم في دفتر مرقم وموقع  من قبل اSدارة البلدية -2

  .تحدد أحكام تشريعية، عند الحاجة، الشروط الخاصة بسك الميداليات :383المادة 

  الفصل السابع
  التحقيــقات و المعاينات

إن موظفي  مكاتب  الضمان  و جميع أعوان الضرائب  ھم  وحدھم المؤھلون للقيام بالمعاينات و التحقيقات : 384المادة 
من ھذا القانون ، لدى  الخاضعين للضريبة  الذين  يخضعون  للتشريع الخاص    36المنصوص عليھا في المادة 

  .    مين بصھر ھذه  المعادن  و مجھزيھابمصنوعات الذھب والفضة والبIتين و كذلك  لدى  القائ

أو البIتين  محشوا  بالحديد  أو  النحاس أو  أية مادة من الذھب أو الفضة المعير بأن مصنوعا  افترضإذا  :385المادة 
أخرى  غريبة ،  فإنه يقطعه بمحضر  مالكه،  فإذا  تبين  بأن الغش موجود فإن المصنوع يتم حجزه من دون  المساس  

  . وإذا تبين  بأن ليس  ھناك غش  فإن التعويض  يدفع إلى المالك  من قبل  إدارة  الضرائب. لعقوبات التي يمكن  تطبيقھابا

  الفصل  الثامن

  تنظيم و سير مكاتب الضمــان

  الفرع ا6ول

  التنظيــم

التعيير يتوجب على إدارة إن تعيير ودمغ المصنوعات من الذھب و الفضة و البIتين وكذا تحصيل رسوم :  386المادة 
  .الضرائب التي تجعل منه مصلحة متخصصة تسمى مصلحة الذھب و المعادن الثمينة اDخرى

إن عمليات التعيير و دمغ المصنوعات و كذا تحصيل الرسوم لصالح الخزينة، يقوم بھا على التوالي المعير   :387لمادة ا
  .لمعين لھذا الغرضو المفتش رئيس مصلحة الضمان الضرائب المختلفة ا

يقوم بمھام المعير إما الكيماويون الرؤساء في مخابر وزارة المالية في المدن التي توجد بھا ھذه المصالح، :  388المادة 
  .و إما معير تعينه مباشرة إدارة الضرائب من بين موظفي ھذه اSدارة

  :بھذه العملية على الطريقة التاليةيقوم المفتش رئيس مصلحة الضمان في عدم وجود معير : 389لمادة ا

  بنجمة العيار، ا!ختباريقوم بتعيير القطع التي تستوجب ھذا  -1

يقوم بجمع عينات العيار من القطع اDخرى ويرسلھا تحت طابعه وطابع الصانع إلى مكتب الضمان اDقرب جوارا و  -2
 المتضمن النتائج،الذي يوجد به معير فيقوم ھذا اDخير بالتعييرات ويبعث بتصريحه 

  .بعد تلقي ھذا التصريح يقوم المفتش بوضع الدمغات وفقا للقانون بعد أن  يحصل قابض الضرائب المختلفة الرسوم -3

عندما ! تستعمل الدمغات فإنھا توضع في صندوق يغلق بثIثة  أقفال و يكون تحت رقابة موظفي مكاتب : 390المادة 
يح الثIثة للصندوق الذي به الدمغات، عند كل من مفتش  مكتب الضمان و المعير و الضمان، ويكون  كل مفتاح من المفات

  .قابض الضرائب المختلفة

يحظر على كل موظف من مكاتب الضمان، تحت طائلة العزل،  أن يسمح  بأخذ  أوراق  النسخ  أو إعطاء  : 391المادة 
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 .أوصاف  شفوية  أو  كتابية للمصنوعات الواردة إلى المكتب

  الفـرع الثاني

  سير  مكــاتب الضمان

إن المصنوعات  الواردة من  مختلف  السبائك  يجب  أن ترسل بصفة منعزلة إلى مكتب  الضمان و يقوم :   392المادة 
  .المعير  بتعييرھا حسب كل  سبيكة

س السبيكة، وتحك ھذه المواد من كل  من القطع الواردة من نف المأخوذةيتم  التعيير على  خليط من المواد  :  393لمادة ا
  .أو نقص في آن واحد  على  المصنوعات نفسھا وعلى توابعھا بكيفية  تمكن من   تجنب  إتIف شكلھا  وزخرفتھا

عليھا ، فيتم أخذ عينات العيار من جزء اDلسنة و من   مذوبةعندما تكون للقطـع ألسنة ملصقة بالحدادة أو  : 394المادة 
  .جزء  المصنوعات

عندما تكون المصنوعات من الذھب أو الفضة أو البIتين مطابقة Dحد العيارات القانونية ، فإن المعير يذكر : 395لمادة ا
ذلك  في سجل  مخصص لھذه الغاية  مرقم  و موقع  ضمن  الشروط  المحددة من مدير الضرائب للو!ية المختص، 

  . لسجل المعير  يذكر  فيه العيار الموجود وتعطى  ھذه  المصنوعات بعد  ذلك  للمحصل مع  ملخص

  .يقوم المحصل بوزن المصنوعات التي سلمت له ثم يحصل رسم  الضمان ورسم  التعييـر:  396المادة 

  .ويذكر بعد ذلك في سجله، نوع المصنوعات وعيارھا ووزنھا والمبلغ الذي دفع له

تخليص الرسوم، يسلم إلى المفتش في آن  لمصنوعات وبذكروأخيرا، فإن ملخص سجل المعير المتمم باSشارة إلى وزن ا
  .التي ينطبق عليھا واحد مع المصنوعات

مع   با!شتراكينقل المفتش في  سجله الخاص،  مضمون الملخص  المرافق  لكل قطعة تقدم  للدفع ثم  يقوم  : 397المادة 
المحصل  و المعير بفتح  الصندوق  ذي  اDقفال الثIثة و يخرج  منه الدمغة المIئمة  و يطبع  بھا القطعة  بمحضر  

  .صاحبھا ، ويذكر  في  سجله صنف  الدمغة المستعملة

وجب  القانون إن  المصنوعات من الذھب  و الفضة التي  ! تكون  أقل  من العيارات السفلى  المحددة  بم :398المادة 
ھذه  العيارات ، تدمغ بالعيار  القانوني  الذي   يقل مباشرة عن  العيار  المكتشف بعد   Dحدو لكن ! تكون مطابقة تماما 

  .التعيير  أو التكسر  إذا  فضل صاحبھا ذلك

تحت خاتمي  الصانع و على  العيار، ينبغي أخذ  عينة للتعيير من المصوغ وإرسالھا   اعتراضعند  وقوع :  399المادة 
  .المعير إلى رئيس مصلحة  المختبرات التابعة لوزارة المالية الذي  يقوم  بتعييرھا

يبقى  المصوغ ، خIل  ھذه المدة ، في  مكتب  الضمان تحت  خاتمي المعير و الصانع ، وعندما  يعطي    :400المادة 
،  يدمغ ا!قتضاءخصص له بصفة  نھائية درجة عياره  و عند  مختبر  وزارة  المالية  نتائج  تعييره، فإن  المصوغ  ت

  .لھذه  النتيجة

خطأ من طرف  المعير فإن نفقات التنـقل و التعيير تكون على عاتق  إدارة   ا!عتراضعندما يقع    :401المادة 
  .الضرائب ، أما  إذا  حدث العكس  فإن  النفقات يتحملھا صاحب  المصوغ

كل  مالك  لمصوغ  من الذھب  أو البIتين أو  الفضة  يحمل  دمغة الضمان ، أن يرفع دعوى ضد يمكن ل: 402المادة 
وفي  حالة  وقوع  شك  يستطيع  أن . الصانع  أو المستورد  إذا  كان  العيار الحقيقي !  يطابق  العيار المطبوع   بالدمغة

   .ويتم ھذا التعيير  مجانا.   جديد جراء  تعييريطلب من رئيس  مصلحة المختبرات التابعة لوزارة  المالية إ

  .القطـعة إن اDوعية واDزرار الخاصة بالتعييـر، تسلم في جميع الحا!ت إلى صاحب:  403المادة 

يمكن أن يكون كل مصنوع جديد من معدن ثمين من صنع محلي، موضوع إزالة الطابع و يترتب :  مكرر 403المادة 
  .الوقت نفس في للمصنوعات الجديدة للطبععنه تعويض حقوق الضمان 

، والتي يعتبرھا سنوات  4منمن سنة   و أقل  أكثر بإزالة الطابع، إ! للمصنوعات المقدمة للطبع منذ غير أنه، ! يرخص 
  (1).سنة كل من ديسمبر  31غير قابلة للبيع و تتم ھذه العملية من أول أكتوبر إلى المستفيدين

  

  الباب السابع

  المنتجات البترولية  

  الفـصل ا6ول

                                                           

(1)
 .1992من ق م لسنة  103محدثة بموجب المادة : مكرر 403المادة   
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  (2)التعريفة و الوعاء و ا6حكام العامة  

   .ملغاة:   404المادة 

  .ملغاة:   405المادة

  .ملغاة:   406المادة

  .ملغاة:   407المادة

  .ملغاة:   408المادة

  . ملغاة:   409لمادةا

  الفـصل الثاني

  عند التصديــر  اEعفاءات

   )2( .ملغاة:   410لمادة ا

  

  

  

  الفصل الثالث

  (1) التخفيضات

  .ملغاة :  411المادة

  .ملغاة:   412المادة

  .ملغاة:   413المادة

  .ملغاة:   414المادة

  .ملغاة:   415المادة

  .ملغاة:   416المادة

  .ملغاة :  417المادة

  .ملغاة:   418المادة

  .ملغاة:   419المادة

  .ملغاة:   420المادة

  .  ملغاة :  421المادة

  الفــصل الـربع

  التعريفـة المخفــضة 

  الفرع ا6ول   

  (2)الغــازويــل  

  . ملغاة:   422المادة 

  . ملغاة :  423المادة

  .ملغاة:   424المادة

  .ملغاة:   425المادة

  .ملغاة:   426المادة

  . ملغاة:   427المادة

                                                           

(2)
 .1996لسنـة  م  .من ق  99ملغاة  بموجب  المادة  :  410إلى   404المواد  من   

(1)
 .1986م لـسنة .من ق 23ملغاة بموجب المادة : 421إلى  411المواد من   

(2)
 .1996م لسنـة .من ق 99ملغاة بموجب المادة : 428إلى  422المواد من   
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  الفرع الثاني 

  الوقود المستعمل في الطيران المدني 

  )2(. ملغاة:428المادة 

  (3). ملغاة:  429المادة 

  البـاب الـثامن

  الضريبة  المترتبة على  البارود  والديناميت 

  والمتفجرات  ذات ا6وكسجين السائل 

  (2) .ملغاة:   430المادة 

  . ملغاة:   431المادة

  . ملغاة:   432المادة

  .ملغاة:   433المادة

  .ملغاة:   434المادة

  .ملغاة:   435المادة

  .ملغاة :  436المادة

  .ملغاة:   437المادة

  .ملغاة:   438المادة

  (1).ملغاة :  439المادة

  .ملغاة:   440المادة

  .ملغاة :  441المادة

  .ملغاة:   442المادة

  .ملغاة :  443المادة

  .ملغاة:   444المادة

  . ملغاة :  445المادة
 

  الباب التاسع
  الرسم الصحي على اللحوم  

  فصل وحيد
  (2)الرســم  الصحي  على  اللحــوم

  الفرع ا6ول
  مجـال التطبيق و الحدث المنشئ للـرسم

إن ذبح الحيوانات المبينة أدناه، يخضع لرسم لفائدة البلديات ضمن اDشكال وتبعا  للكيفيات المحددة في : 446المادة  
  : المواد التالية 

  الحصان والفرس والبغل والبغلة والعير والحمار واDتان والعير الفحل، : الخيليات  - 

  الجمل والناقة والفصيل، : الجمليات  - 

  الثور المخصي والثور الفحل والبقرة والعجل والعجل الصغير والعجلة، : البقريات  - 

                                                           

(3)
 .1987 م لسنة.من ق  64المـادة  ملغاة بموجب:  429المادة   

 .1984م لسنة  .من ق  86ملغاة بموجب  المادة  :   438إلى  430المواد  من   (2)
(1)

 .1984م لسنة  .من ق  86ملغاة بموجب  المادة :  445إلى  439المواد  من   
(2)

 .2007ت لسنة . م.من ق 5عنوانه معدل بموجب المادة : الباب التاسع  
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  لرضيع، الكبش الفحل والضأن والنعجة والخروف والخروف ا: الضأنيات  - 

  (3).التيس والماعز والجدي: العنزيات  - 

يكون الرسم واجب اDداء على مالك اللحم أثنا ء الذبح، وإذا كان ھذا المالك ليس بتاجر وقام بالذبح  :  447المادة  
  . بواسطة تاجر، فإن ھذا اDخير يكون مسؤو! تضامنيا مع المالك على دفع الرسم

  الفـرع الثاني 

  الوعاء

  . نات المذبوحةايفرض الرسم على وزن اللحم الصافي للحيو: 448ادة الم 

غير أنه عندما يعطي اDمر بالذبح لسبب المرض من قبل بيطري صحي، فإن الرسم ! يترتب إ! على اللحم المخصص  
  . البشري أو الحيواني لIستھIك

مجموع اDجزاء اDربعة، أي مجموع الحيوان بعد  إن اللحم الصافي بالنسبة للبقر اiخر غير العجول ھو :449المادة 
  . سلخه وتخفيض السIبات والبقايا وترك الكلتين وحدھما مغلفين بشحمھما اللصاق

وبالنسبة للعجل فإن اللحم الصافي يتألف من اDجزاء اDربعة للحيوان بتمامه بعد تخفيض السIبات والبقايا وترك الكليتين  
  . ما اللصاقفي اللحم مغلفتين بشحمھ

  . وبالنسبة للضأن، فإن اللحم الصافي يتألف من اDجزاء اDربعة وتطرح البقايا وكل السIبات بما فيھا الكليتين 

وفي جميع الحا!ت، فإن الرأس يقطع على مستوى مفصل القافا والفقرية العنقية اDولى، ويتم التقطيع حسب خط عمودي  
  . العنقية مستقيم مع المحور الكبير للفقرات

إن الوزن الصافي الذي يتخذ أساسا لحساب الرسم في المذابح التي يتم وزن الحيوانات فيھا قبل الذبح فقط، : 450المادة  
  : ية اiتية على الوزن الحي ئويحدد بتطبيق النسب الم

  عن الضأنيات والخيليات والجمليات،   ،50٪ -

 عن الثيران المخصية والثيران الفحول،  ٪،  50 -

  . عن العجول  ٪،  55 -

يحدد الوزن الصافي الخاضع للضريبة، في القرى التي ! توجد بھا مذابح أو وسائل للوزن، عن طريق  :451المادة  
  : اDوزان المتوسطة التالية

  كغ، 120....................................البقريات اDخرى غير العجول  - 

 كغ، 44..........................................................العجول  -  

  كغ، 12..............................................الضأنيات والعنزيات  - 
  كغ، 110.......................................الحمير  الخيليات اDخرى غير- 

 كغ، .30 ..........................................................الحمير  - 

  .كغ 110........................................................ الجمليات  -  
  ثالفرع الــثال 

  التعريــفة

 : يأتي كما الرسم تعريفة تحدد: 452 المادة

 كغ/الرسم تعريفة المنتوجات تعيين

                                                           

(3)
 .1980م لسنة .من ق  62معدلة بموجب المادة :  446المادة   
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 التي المصنعة  أو المملحة أو المطبوخة أو المبردة أو الطازجة اللحوم -
  : اiتية الحيوانات مصدرھا

  البقر  اDغنام، الماعز، اSبل، الخيول،

  

 .دج 10

 الصحة حماية صندوق  " 302 - 070 رقم الخاص التخصيص لصندوق التعريفة  ھذه من دج 1.50 مبلغ يخصص   -
  (*)".الحيوانية

  . إن تحصيل الرسم إلزامي بالنسبة لكل البلديات: 453المادة  

  الفر ع الرابع

  الخاضعين للرسم التزامات 

  . من ھذا القانون على اDشخاص أو الشركات الذين يقومون عادة بالذبح   4تطبق أحكام المادة:  454المادة  

أعIه بصفة عرضية،    446إليھا في المادة  إن المIكين الذين يذبحون أو يقومون بذبح الحيوانات المشار:  455المادة  
ويسددون مبلغ الرسم ساعة إلى قباضة الضرائب المختلفة لمحل إقامتھم   24يجب عليھم أن يقدموا تصريحا بذلك خIل 

  . ء وقت تقديم ھذا التصريحالواجب اDدا
عليھم أن يسجلوا في سجل خاص مرقم  من ھذا القانون يجب   4إن الخاضعين للضريبة حسب مفھوم المادة:  456المادة  

وموقع من قبل مصلحة الضرائب غير المباشرة، يوما بيوم من دون ترك بياض أو خدش ، عدد الحيوانات التي تم ذبحھا 
 451إلى   449ورقم ترتيبھا والوزن الكلي للحم الصافي المحدد حسب إحدى الطريقتين المنصوص عليھما في المواد

  . أعIه
أعIه، وكذا أوراق الوزن وفاتورات الشراء والبيع والوثائق اDخرى    456إن السجIت المقررة في المادة :  457لمادة ا 

من تاريخ آخر  ابتداءالمتعلقة بوزن الحيوانات وباللحوم الناتجة منھا أو بجلدھا، ينبغي اSحتفاظ بھا خIل مدة أربع سنوات 
  . من تاريخ تحريرھا  ابتداءاDخرى  كتابة بالنسبة للسجIت وبالنسبة للوثائق

  . ويجب أن تقدم Dعوان الضرائب عند كل طلب 
ينبغي على الجزارين وصناعي القديد أو المصبرات وبصفة عامة، اDشخاص الذين يتاجرون في اللحوم ، :  458المادة  

من  اشترواعلى اللحوم ،الذين وصفات وعناوين الخاضعين للرسم الصحي  أسماءأن يكونوا دائما قادرين على إثبات 
  (1) .عندھم اللحم الذي يحوزونه ، وفي حالة عدم تقديم ھذا اSثبات فإنھم يعتبرون كأنھم قاموا بالذبح شخصيا 

إن الفواتير المسلمة سواء، من قبل المكلفين بالرسم أم البائعين المتعاقبين للحم، ينبغي أن يذكر فيھا بصفة  : 459المادة  
  . متميزة ھذا الرسم

  الفرع الخامس
  النقل

   (2).ءاتاSجرايعفى نقل المنتجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم من كل :  460لمادة ا 

  الفرع  السادس 

  والمراقبةالمعايـنات  

الشركات التي تقوم بعمليات خاضعة  من ھذا القانون على اDشخاص أو   39إلى   36من  تطبق أحكام المواد: 461المادة  
  . للضريبة

  الفرع السابع 

  كيفيــات التحصيــل

حت مراقبة إن تحصيل الرسم الصحي على اللحوم يقوم به مندوبون بلديون بواسطة وصو!ت أو تذاكر ت:    462المادة 
أعوان الضرائب الذين ھم مؤھلون للقيام بجميع التحقيقات الIزمة سوا ء في المذابح أو لدى المصالح البلدية وذلك ما عدا 

  )1( .أدناه   465المنصوص عليه في المادة ا!ستثناء

                                                           

(*)
م 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   

 .2009ت .م.من ق 21و  1997م  لسنة  .من ق 58و   1995
(1)

 .2007ت لسنة . م.من  ق 5 المادة معدلة بموجب: 458المادة   
(2)

 .2007ت  لسنة .م.من ق 5 المادة  معدلة بموجب:  463و  462و 460المواد   
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المبرمة من  ا!تفاقياتمتميزة عن  اتفاقياتإن إيجار الرسم الصحي على اللحوم، يجب أن يكون موضوع  : 463المادة 
  . أجل تحصيل الرسوم البلدية اDخرى باستثناء اDحكام التشريعية المخالفة

التي تدفع لمحصل  اSتاوةويجب أن يذكر لزوما في المعاھدات، شرط للمراجعة يمكن بموجبه زيادة أو تخفيض مبلغ 
تساوي النسبة الموجودة بين السعر القديم والسعر  الضرائب المختلفة في حالة تغيير اDسعار خIل فترة اSيجار بنسبة

  )1( .الجديد

  الفــرع  الـثامن
  ا1ستيراد

  (3).من ھذا القانون  452المنتجات المشار إليھا في المادة  استيراديخضع أيضا للرسم الصحي على اللحوم، :   464المادة  

واجب اDداء على المستورد، ويستوفي كما ھو الشأن في المادة الجمركية من  ا!ستيراديكون الرسم عند :   465المادة  
  . قبل إدارة الجمارك

  الفرع التاسع 
  تخصيص حصيلة الرسـم

  . أدناه 467تخصص حصيلة الرسم إلى البلدية التي تم في ترابھا الذبح مع مراعاة أحكام المادة : 466المادة  

عندما يتم الذبح في مسلخ بلدي مشترك تستوفى حصيلة الرسم وتدرج في حساب يقيد خارج ميزانية البلدية :467المادة  
  . التي يوجد على ترابھا ھذا المسلخ لكي توزع  فيما بين البلديات المعنية

  .بينھا، إن وجدتالمبرمة فيما  ا!تفاقياتيتم التوزيع بين ھذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليھا في 

عدة بلديات، فإن نصف حصيلة الرسم  صريحة و عندما يتم الذبح  في مسلخ  يخدم في الواقع اتفاقياتوإن لم تكن ھناك 
يخصص للبلدية التي تملك  المسلخ  المذكور، أما النصف الباقي فيستوفى و يدرج  في حساب يقيد خارج  ميزانية ھذه 

  .البلدية  ذاتھا
نظرا للمداو!ت المشتركة  للمجالس الشعبية البلدية   ذمن الوالي يتخ ابير السابقة الذكر يقرر بموجب قرارإن تطبيق التد

المعنية، و في حالة عدم التفاھم  بين  تلك المجالس  و إذا كان واضحا  بالفعل  بأن المذبح يخدم البلديات المجاورة فإن 
   (1).رئيس الدائرة  اقتراحوجب قرار من الوالي  بناء على  كيفية التوزيع المشار إليھا  يمكن تطبيقھا بم

  :يدفع الرسم الصحي على اللحوم إلى مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية :468ة الماد
  تملكھا البلدية والتي توجد على ترابھا،  لما يتم تحصيله في مؤسسات التبريد أو التخزين ! - 
  (2).أعIه  464بمقتضى أحكام المادة  ا!ستيرادلما يتم تحصيله عند  - 

   
  الفصل الثاني

  (3)الرسم اEضافي إلى رسم الذبح 
  . ملغاة :  469المادة  
  . ملغاة :  470المادة 
 .ملغاة :  471المادة  
  . ملغاة :  472 المادة 
  : ملغاة :  473 المادة 
  . ملغاة :  474 المادة 

  . ملغاة :  475 لمادة
  

  العاشرالباب 
  (4)الرسم النوعي اEضافي لـدعم ا6سعار  

  

                                                           

(3)
 .2007ت لسنة  .م.من ق 5معدلة بموجب المادة :  464المادة    

 .1980من ق م   لسنة    64معدلة بموجب المادة :   467المادة   (1)
 .2007ت لسنة .م.من ق  5معدلة بموجب  المادة :  468المادة    (2)
 .1980م  لسنة  .من  ق  65ملغاة  بموجب المادة  : 475إلى   469المواد من   (3)
 . 1985 م لسنة .من ق 109ملغاة بموجب المادة : 485إلى  476المـواد من   (4)
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  . ملغاة :  476 المادة 
  .ملغاة :  477 المادة 
  .ملغاة :  478 المادة 
  .ملغاة :  479 المادة 
  .ملغاة :  480 المادة 
  .ملغاة :  481 المادة 
  .ملغاة :  482 المادة 
  .ملغاة :  483 المادة 
  .ملغاة :  484 المادة 
 .ملغاة :  485 المادة 

  الباب العاشر مكرر
  (1)رسم استعمال آ1ت ا1ستقبال اEذاعي و التلفزيوني 

  ا6ولالفصل 
  التعريفة و مجال التطبيق 

أجھزة البث اSذاعي  استعمالالمذكورة أدناه،  رسم عن  داويحصل وفق الكيفيات المحددة في الم:  مكرر 485 المادة 
  :يأتي على  ماوالتلفزي وتوابعھا،  يشتمل 

  (2):يأتويحدد كما ي بتوزيع الكھرباء والغاز،ة كلالمو شركاتت يفرض على كل مشترك  خاص لدى الرسم ثاب -1
  .كيلواط أو يساويه  190كيلواط  ويقل عن  70التيار الكھربائي المفوتر  استعمالدج عندما يفوق  25-
  .كيلواط أو يساويه 390كيلواط  ويقل عن   190دج ، عندما يفوق  إستھIك  التيار الكھربائي المفوتر  50-
  .كيلواط  390دج، عندما يفوق  إستھIك  التيار الكھربائي  المفوتر  100-

  :رسم  خاص  على  المواد  اiتية  -2
  

 قيمــة   الرســم المواد  الخاضعة للرسم
  :أجھزة البث اEذاعي مركبا كان أو غير مركب -أ 
  ................دج1000التي يقل سعرھا أو يساوي -
  ....د ج 3000و 1000التي يتراوح سعرھا ما بين -
  .. دج 10.000و 3001التي يتراوح سعرھا ما بين -
  ...................دج  10.000التي  يفوق سعرھا -

  :البث  التلفزي مركبا كان أو غير  مركب استقبالأجھزة  -ب
  .....................دج15.000عن  سعرھا التي يقل

  .....دج 35.000و15.000التي يتراوح سعرھا ما بين -
 .....................دج 35.000التي يفوق سعرھا -

  
  دج 50

  دج 100
  دج 300
  دج 500

  
  دج 200
  دج 300

 دج1000

  :الصوت والصورة وتحليل الرموزأجھزة التحكم في  -ج
  ....................دج 8000التي يقل  سعرھا عن -
  ..دج 30.000و 8000التي يتراوح سعرھا ما بين -
 ...................دج 30.000التي  يفوق  سعرھا -

  
  دج 300
  دج 500

 دج1000

  :يفھم  من سعر
  .القيمة في الجــمارك:  ا!ستيرادعند 

 .سعر الخروج من المصنع: عند التصدير
  (3) ).على قيمة  جميع الرسوم(على البطاريات الكھربائية %  20رسم بنسبة ) 3

  
  الفصـل الثــاني

  اEعـــفاء

                                                           

(1)
 .1978م  لسنة  .من ق  61محدث بموجب  المادة  ) : 7 مكرر 485مكرر إلى  485المواد (الباب العاشر مكرر  

(2)
  .2016لسنة . م.من ق 20ومعدلة بموجب المادة  1978م  لسنة  .من ق  61محدث بموجب  المادة  : مكرر  485المادة   

(3)
و  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   

 .2006ت لسنة .م.من ق 11و  2006م لسنة .من ق  33
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  .تعفى من الرسم النوعي ومن الرسم على القيمة، المنتوجات  المخصصة للتصدير: 3مكرر 485المادة 
  

  الفصــل الثالث
  ات الخاضعين للضريبةالعمل المنشئ وإلتزام –الوعاء 

  :يطبق الرسم النوعي والرسم المقاس على قيمة البطريات الكھربائية :4مكرر 485المادة 
  ،ا!ستيرادعلى  المنتوجات المنتھية المستوردة عند  -
  على المنتوجات المصنوعة محليا عند خروجھا من المصنع، -

  .الذاتي !ستعمالھم ا!عتباريينأو  الطبيعيينعلى المنتوجات المستوردة إتفاقيا من طرف اDشخاص -

  .فإن  الرسم يؤسس و يحصل  من طرف  إدارة الجمارك  كما  لو كان  اDمر  يتعلق بالمجال الجمركي  ا!ستيرادعند 

التي  تقع على الخاضعين للرسم النوعي  و الرسم على قيمة  البطاريات   ا!لتزاماتتحدد :  5مكرر 485المادة 
  :ائية كما يلي الكھرب

  :  التصريح المھــــني: أو1

  .تطبق أحكام المادة الرابعة من ھذا القانون على الخاضعين للرسم النوعي والرسم  على قـيمة البطاريات الكھربائية

  :مســك  الحسابات: ثانيا

ضمونه من قبل  إدارة  تمسك محاسبة  مادية،  حسب  كل نوع  من أنواع المواد الخاضعة للضريبة في سجل  ، يحدد م
  .الضرائب و يؤشره ويوقعه رئيس  مفتشية  الضرائب  غير  المباشرة  والرسم على  رقم  اDعمــال

  :ويتضمن  ھذا الســجل

  .إعادة تسجيل المخزن عند فتح الحساب أو ذلك المنبثق من جرد سابق-

  :لسنة المالية مع اSشارة إلىاالمدخو!ت خIل -

  .المنجزة  يوميا تاريخ العمليات* 

  .كمية المواد المصنوعة الخاضعة للضريبة*

  :ويطرح من ھذا الحساب

  :البيوعات مع اSشارة إلى -

 .تاريخ ورقم  الفاتــورة* 

  .المرسل إليه أو عنوانه التجاري اسم* 

  .تسمية المنتوج وكميته*

  .التعريفة و مبلغ الرسوم المطابقة* 

  :التصــريح الشھــري:  ثــالثا

الكھربائية ، أن يودعوا أو يرسلوا  قبل  اليوم   البطارياتيتعين على  الخاضعين للرسم النوعي،  والرسم على قيمة 
من الشھر الذي يلي شھر  البيع، تصريحا لدى  مفتشية الضرائب غير  المباشرة  والرسم  على رقم )  20(العشرين 

  :رائب و يتضمن البيانات التاليةاDعمال المعنية ، يحدد  نموذجه من قبل إدارة الض

  .واللقب أو العنوان التجــاري ا!سم-

  العنوان، -

  .عدد المنتوجات المبيعة -

  .التعريفة الخاصة بفرض  الضريبة -

  .المبلغ الكلي للرسوم المجبر إلى  الدنانير العشرة -



 70 

  .الضرائب المختلفة المختص  يجب أن تسدد قبل يوم الثIثين من الشھر الذي يلي البيع لدى المكتب قابض 

ھذا الرسم الثابت بموجب  إيراد جمع وتحويلب ،لكھرباء والغازبتوزيع اة موكلال اتتكلف الشرك: 6مكرر 485المادة  
  (1).الوعاء والتحصيل  المحددة بقرار من وزير المالية كيفيات تأسيس

  الفصل الرابع
  تخصيص ناتج  الرسم

مكرر أعIه في حساب التخصيص الخاص رقم  485الرسوم المشار إليھا في المادة يدفع حاصل : 7مكرر 485المادة 
  ".صندوق تخصيص الرسوم الممنوحة لمؤسسة السمعيات والمرئيـات" ه ناعنوذي ال 051-302

ات الموكلة بتوزيع لفائـدة الشرك% 2وتقتطع من مبلغ التحصيIت المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدير بنسبة 
 (2).ھرباء و الغازلكا

  الباب الحادي  عشـر

  التحصيل و المنازعات

  الفصل ا6ول

  التحصيل

  الفرع ا6ول

  سند  التـــحصيل

وبصفة عامة الضرائب والمبالغ من أي نوع كانت والتي يتوجب تحصيلھا  اDتاوىإن الحقوق والرسوم و: 486المادة 
عادة على إدارة الضرائب تكون، في حالة  عدم الدفع، موضوع سند تحصيل فردي أو جماعي يعده موظفو ھذه اSدارة 

  .ويعلن عن تنفيذه من قبل مدير الضرائب للو!ية لھذه اSدارة نفسھا

تنفيذية  مباشرة على الكشوفات أو  جداول  المنتجات أو بيانات الحقوق  وقت  تسليمھا إلى  ويمكن أن تعطي التأشيرة  ال
  .قابضي الضرائب المختلفة

  :يبلغ السند التنفيذي:  487المادة 

  ،با!ستIمإما بواسطة رسالة  مسجلة مع إشعار  -

 .وإما بواسطة أعوان الضرائب -

أو جدول منتجات أو بيان  حقوق  عليه  مسبقا  التأشيرة   سند تحصيل أو كشفويتم التبليغ باختصار إذا كان اDمر يتعلق ب
  .التنفيذية

و يتضمن التبليغ  إنذار بدفع الحقوق  المطلوبة  من دون أجل،  وتكون تلك الحقوق  مستحقة على الفور، و يبقى السند 
  .اDصلي ومودعا في  قباضة الضرائب المختلفة

أو غياب المكلف بالضريبة   اختفاءتبليغ المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض على إثر  عندما ! يتم : 488المادة 
المذكورة  من سكنه أو محل إقامته أو مقره،  فيجدد التبليغ  ضمن  أوضاع القانون العام، واDمر كذلك في حالة ما إذا 

  .ت لهرفض المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض الرسالة الموصي  عليھا التي  قدم

  

  الفرع الثاني

  المعــارضة

  (3).ملغــاة :489المادة 

  )1(.ملغــاة :490المادة 

  الفرع الثالث

                                                           

  . 2016لسنة . م.من ق 21معدلة بموجب المادة : 6مكرر 485المادة   (1)
 .2016لسنة . م.من ق 22 و 1992م لسنة .من ق 52و  1988م لسنة .من ق 115معدلة بموجب المواد : 7مكرر 485المادة   (2)
(3)

 ).تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون ا&جراءات الجبائية( 2002م  لسنة  .من ق 200ملغتان  بموجب  المادة : 490و 489المادتان   
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 المPحــقات

إن المIحقات الناشئة عن السند التنفيذي يمكن مباشرتھا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ ھذا السند في حالة : 491المادة 
  .من ھذا القانون 489مع إيجاد الضمانات ضمن الشروط المنصوص عليھا في المادة  ا!عتراضعدم الدفع أو 

  .أعIه 490ويبدأ أجل خمسة عشر يوما ھذا في التواريخ المحددة في المادة  

  .وتجري المIحقات من قبل عون مؤھل لممارسة المIحقات بناء على طلب قابض   الضرائب المختلفة المختص

  .اSجراءات من الناحية الشكلية لقواعد القانون العاموتخضع ھذه  

من قانون  الضرائب  المباشرة و الرسوم   452و  450،  446، 444، 443، 442تطبق  المواد  :  492المادة  
والضرائب  المشار  إليھا في المادة   واDتاوىالمماثلة على  المIحقات الممارسة من أجل  تحصيل الحقوق والرسوم  

 .من ھذا  القانون  486

من قانون الضرائب المباشرة   450و المنصوص عليھا في المادة  وإن الغرامات والتعويضات الناتجة عن التأخير
  .من ھذا القانون 540والرسوم المماثلة، تجمع مع تعويض التأخير المنصوص  عليه في المادة 

  (1) .المادة،  تستوفي في جميع الحا!ت لصالح ميزانية الدولةوأن مختلف الغرامات والتعويضات المشار إليھا في ھذه  

  (2).ملغاة: 493المادة 

  .ملغاة  494المادة 

   .ملغاة: مكرر 494المادة 

  الفصــل  الثاني

 الضمـانات

و اDفضلية على جميع الدائنين على منقو!ت وأمتعة المكلفين    ا!متيازإن Sدارة الضرائب حق  :  495المادة 
النفقات  القضائية وما ھو  واجب  أداؤه  بالنسبة  لستة  أشھر من اSيجار  فقط    باستثناءبالضريبة  فيما  يخص  الرسوم  

  .بحبال وماعدا  المطالبة المقدمة قانونا من مالكي  السلع  التي مازالت في شكل  طرود  مربوطة

إن الصناع والتجار بالجملة  للمنتوجات الخاضعة للضريبة الذين دفعوا الرسوم  المفروضة على تلك  : 496المادة 
أعIه و ذلك من أجل    495الممنوح Sدارة الضرائب   بموجب  المادة   ا!متيازالمنتجات لحساب زبائنھم، يحلون محل  

  .تحصيل  ھذه الرسوم

  .إدارة  الضرائب وامتيازاتأن يضر بأي حال بحقوق  حIلاSو! يمكن لھذه  

إن  للخزينة رھنا قانونيا على جميع  اDموال العقارية التي  يملكھا المكلفون بالضريبة  وتعفى  من تسجيله : 497المادة 
إلى إدارة   في مكتب الرھون و ذلك من أجل  تحصيل  من أي نوع كانت والغرامات الجبائية التي  يعود  تحصيلھا 

  .الضرائب

من تاريخ إرسال  الكشوفات و سندات  التحصيل و جداول المنتجات من قبل   ابتداءو يأخذ ھذا الرھن تلقائيا مرتبته 
  .مصالح وعاء الضرائب إلى المحصلين المكلفين  بالتحصيل

له المدين شھادة براء الذمة من  بمبلغ من دون أن يقدم ا!لتزامو يحظر على محافظ  الرھون القيام  بتسجيل من أجل  
  .الضرائب

  الفـــصل الثالث

 في  موضوع الرسوم ا1عتراضات

 من المواد عليھا في المنصوص لdحكام وفقا الحقوق مضمون يخص فيما رفعھا يكن التي النزاعات تسوى :498المادة 
  (3).اSجراءات الجبائية قانون من 91 إلى 82 ومن 79 إلى 70

  

                                                           

جب المادة إن ا&حاCت لمواد النص القديم لقانون الضرائب المباشرة لم تعد مقبولة، باعتبار أن ھذا النص قدتم استبداله بنص جديد ُعنون بمو:492المادة   (1)
  .1994لسنة . م. من ق 93
 ).تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون ا&جراءات الجبائية( 2002من ق م  لسنة   200ملغاة بموجب  المادة : مكرر 494إلى  493المواد  (2)
 .2009م لسنة .من ق 34معدلة بموجب المادة : 498المادة  (3)
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  الرابعالفـصل 

  المنـازعات القمعية

  الفرع ا6ول

  البحث  عن  المخالفات

تجاه أشخاص خاضعين أو غير خاضعين للمراقبة القيام  ! يجوز Dعوان الضرائب، في حالة الشك بالغش: 499المادة 
  .المنازل إ! برخصة مكتوبة صادرة عن السلطة القضائية المختصة بزيارات داخل

تتم ھذه الزيارات إ! بأمر من مستخدم سام يقدم عرضا عن اDسباب إلى مدير الضرائب للو!ية غير أنه، ! يمكن أن 
  .المختص

أعIه، إلزامي بالنسبة لجميع  499إن اDمر بالزيارة المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة  :500المادة 
المستخدمين و ينبغي أن تذكر فيه بصورة  موجزة اDسباب التي أسست عليھا إدارة الضرائب شكھا بالغش وذالك  تحت 

 .طائلة البطIن

  . ن أساس للشك بالغشوإن اSبIغ عن طريق شخص مجھول، ! يمكن أن يكو 

وبجب أن يكون اDمر بالزيارة مؤشرا من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي يرافق اDعوان قبل القيام بأية زيارة، وينبغي  
وفي حالة . فضI عن ذلك وقبل القيام بأي  تفتيش أن يقرأ اDمر بالزيارة للمعني أو ممثله الذي يطلب منه التوقيع عليه

المعني أو ممثله للتوقيع على اDمر بالزيارة بصرف النظر عن ذلك ولكن تكتب عبارة الرفض في الرفض من قبل 
  . المحضر

  . وتقدم خIل ثIثة أيام نسخة من اDمر بالزيارة إلى المعني أو ممثله بناء على طلبھما 
ا وذلك بعد القيام بزيارات المنازل ينبغي على أعوان إدارة الضرائب أن يعيدوا ترتيب المحIت التي زاروھ: 501المادة  

  .أعIه  500والمادة  499المتممة ضمن الشروط المنصوص عليھا في المادة 
  . التي قد تثار في عقد معلل تعطى نسخة منه إلى المعني ا!عتراضاتويسجل ضابط الشرطة القضائية  
وان الضرائب من أجل ممارسة مھامھم كلما طلبوا الموجودة، العون والمساعدة والحماية Dع السلطاتتقدم : 502 المادة 

  . ذلك
إذا لم تتم المراقبة الجبائية بسبب فعل ناجم عن المكلف  بالضريبة أو الغير، فإنه يجرى التقدير الفوري   :503المادة  

  .Dسس فرض الضريبة
  الفرع الثاني 

  إثبات المخالفات ومتابعتھا 
 :اضر ا6عوان المؤھلون لتحرير المح -أو1 
إن جميع أعوان إدارة الضرائب المفوضين والمحلفين قانونا، مكلفون على الخصوص Sثبات المخالفات للقوانين : 504 المادة 

   .واDنظمة المتعلقة بالضرائب غير المباشرة
  : ويكونوا أيضا مؤھلين لتحرير المحاضر 

المالية وكذا مستخدمو الدرك الوطني وجميع أعوان مصالح  إدارةأعوان الجمارك وبصفة عامة جميع مستخدمي  - 1
  : الجسور والطرقات المأذون لھم بموجب القانون بتحرير المحاضر

  .فيما يخص صناعة الكحول خلسة مخالفة القوانين واDنظمة بالنسبة لنقل الكحول واDنابيق والمشروبات 
فيما يخص المخالفات : عبية البلدية ونوابھم ومحافظو الشرطة رؤساء المجالس الش: عونھا أي اSدارة البلدية أو -2

  المرتكبة من قبل البائعين المتجولين للمصنوعات من الذھب والفضة، 
   فيما يخص المخالفات ني مادة التبغ،: المندوبون الغابيون وأعوان الشرطة البلدية .  3 

الغرض فيما يخص المخالفات في مادة الرسم الصحي على أعوان الشرطة واDعوان البلديون المؤھلون لھذا  -  4
   (1).اللحوم

  :المحاضر و الحجوز -ثانـيا 
  :أحكــــام عامــة -1

 مخالفات أحكام ھذا القانون، المتعلقة بالمراقبات و التحصيIت في الداخل المعھود بھا إلى إدارةإن : 505المادة 
المدير العام للضرائب وتؤكد أمام القاضي خIل الثIثة أيام من تاريخھا وذلك  ، تثبت في محاضر تقدم بناء على طلب من الضرائب

  (*).تحت طائلة البطIن

                                                           

 .2007لسنة   م.من ق  6المادة  معدلة بموجب:  504المادة  (1)
 .1991 م لسنة.من ق 74المادة  معدلة بموجب:  505المادة  (*)
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ويمكن أن تكون ھذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي ھذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إلى أن يثبت العكس  
  . زويرھا وعندما تكون محررة من قبل عونين تكون حجة إلى أن يطعن في ت

يذكر في المحاضر تاريخ اليوم الذي تم تحريرھا فيه ونوع المخالفة، وفي حالة الحجز، التصريح الذي قدم : 506المادة  
وصفة ومحل إقامة العون أو اDعوان الذين قاموا بتحرير المحاضر والشخص المكلف  واسمفي ھذا الشأن إلى المتھم، 

ياء المحجوزة وتقديراتھا التقريبية وحضور الطرف أثنا ء إعداد بيانھم الوصفي أو بالمتابعات ونوع ووزن أو قياس اDش
  . الرسمي الذي قدم له للحضور، واسم وصفة وقبول الحارس ومكان تحرير المحضر وساعة اختتامه اSخطار

عن طريق ظرف  وعندما ! يكون للمتھم محل إقامة معروفة في التراب الوطني، فإن التصريح الخاص بالمحضر يتم 
من إدارة البريد والمواصIت يرسل إلى آخر محل إقامة معروفة للمخالف ويجب  با!ستIمموصى عليه مع طلب إشعار 

  . تحرير المحضر وتاريخأن تحمل الرسالة بيان مكان 

لرخص والنسخ يبين المحضر في حالة ما إذا كان سبب الحجز مستندا على التزوير أو إتIف الدفاتر وا :507المادة  
وتبقى الوثائق المذكورة الموقعة . وغيرھا من الوثائق المقررة بموجب التنظيم، نوع التزوير أو اSتIف أو التحوير

   .هوالمؤشر عليھا ، مرفقة بالمحضر الذي يضم اSبIغ الرسمي المقدم الى الطرف لكي يؤشر عليھا وجواب

عليه وأعطيت له نسخة  قرئالمحضر قد  إذا كان المتھم حاضرا أثناء تحرير المحضر، فإنه يذكر فيه بأن :   508المادة
  . منه

وفي حالة غياب المتھم، إذا كان له محل إقامة معروفة ،إما في مكان الحجز، وإما في مكان تحرير العقد، فإن المحضر  
وفي حالة العكس يعلق المحضر خIل نفس اDجل على باب دار البلدية . ما!ختتايبلغ له خIل الثمانية وأربعين ساعة من 

  . التابعة إما لمكان الحجز وإما لمكان تحرير العقد

كل اقتراح يتعلق بالزيادة يقدم أثناء مراقبة جبائية يكون باطI إذا لم يبين بأن للمكلف بالضريبة له الحق بأن :   509المادة  
 و لمناقشة يساعده مستشار يختاره ھ

  . أو لfجابة عليه ا!قتراحھذا 

تحقيقات في المحاسبة، مستشار يختارونه وينبغي أن يعلموا بھذا الحق  إجراءويمكن للمكلفين بالضريبة أن يساعدھم خIل  
  . تحت طائلة بطIن اDجراء

معايرة جديدة، بمحضر  إجراءطلب كل شخص ينازع في نتيجة معايرة قام بھا أعوان الضرائب ،يمكنه أن ي :  510لمادة ا 
ويمكن Sدارة الضرائب أن تجري تحقيقا عن العملية . موظف عمومي، من قبل خبير يعينه القاضي ويحلف اليمين أمامه

بواسطة خبير ثان يعينه رئيس المحكمة التابعة لمقر الو!ية، وان النفقات المتعلقة بأحد التحقيقات تكون على عاتق الطرف 
  . المنازعة بدون سببالذي رفع 

أدناه، والتي تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل    525إن اDشياء ووسائل الغش المبينة في المادة  :  511المادة  
  . المخالفين، تحجز لزوما من قبل اDعوان المحررين للمحاضر

حالة اSرسال المتعذر تطبيقه ولكن عندما ! يحدد الحجز بالنسبة للبراميل التي ثبتت اختIفاتھا وذلك في :   512المادة  
  . ينازع في ھوية الحمولة

  . وإن السلع التي تكون جزءا من الحمولة وغير مھربة ترد إلى مالكھا 

اقتضى الحال في حظيرة  إنتودع اDشياء المحجوزة في مكتب الضرائب القريب جدا، ويمكن وضعھا :   513المادة  
  . المحجوزات

إذا لم يقدم الطرف الذي وقع عليه الحجز خIل مھلة عشرة أيام اعتراضا عن البيع، فإن ھذا البيع يقوم به :   514لمادة ا 
 اDماكنقابض الضرائب المختلفة خمسة أيام بعد وضع إعIن موقع من قبله ومن دون أية إجراءات على باب البلدية وفي 

  .اDخرى المعتادة

إلى غاية اليوم المبين للبيع المذكور، ويكون  ا!عتراضياء المحجوزة، فإنه يمكن تقديم إذا تأخر بيع اDش:   515المادة 
معلI ومحتويا على تكليف بالحضور أمام المجلس القضائي مع اختيار موطن في المكان الذي يوجد فيه  ا!عتراض

  . المجلس القضائي، و! يمكن أن يتجاوز أجل التكليف بالحضور ثIثة أشھر

يمكن أن يؤذن بالبيع قبل حلول اiجال المحددة أعIه بمجرد أمر من القاضي بناء على تقديم عريضة وذلك  :  516ة الماد 
  . في حالة ما إذا كانت اDشياء المحجوزة موضوع تلف

فية إن مصادرة اDشياء المحجوزة تستوجب في حالة بطIن المحضر وإذا كانت المخالفة قائمة بصفة كا:   517المادة  
  . بموجب أدلة أخرى أو تحقيق

  : أحكام خاصة  -  2

إن تأكيد المحاضر، يمكن أن يتم أمام أحد القضاة التابعين !ختصاص المحكمة التي يتبعھا مكان ارتكاب :   518لمادةا 
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  . المخالفة

يعد في الحين ومن دون تنقل، فيما يخص الضمان، محضر الحجز وأسبابه الذي يتضمن أقوال كل اDطراف :   519المادة 
  . المعنيين ويوقع من قبلھم

مستخدمي مكتب الضمان الحاضرين وختم الشخص  أختامأن الدمغات والمصنوعات أو اDشياء المحجوزة، توضع تحت  
  . الذي تم الحجز لديه، وتوضع بكتابة ضبط المحكمة إذا كان اDمر يتعلق بجريمة

  : متابعة المخالفات  -ا ثثال 

إن الدعوى الناجمة من المحاضر والمسائل التي يمكن أن تصدر من دفاع المتھم، ھي من اختصاص :   520المادة 
  . المحكمة فقط

  . إن مدير الضرائب للو!ية المختص يحقق ويدافع فيما يخص الدعاوى التي ترفع أمام المجالس القضائية:   521المادة 

للكحول، فإن إدارة الضرائب ھي وحدھا  ا!قتصاديوفي حالة المخالفة التي تمس في آن واحد النظام الجبائي والنظام  
  . المكلفة بالمتابعات

  .  تكاليف بالحضور في نھاية الحكم، يمكن أن يتم عن طريق أعوان الضرائبإن ال:   522المادة 

  الفرع الثالث

  العقوبات الجبائية

  :العقوبة الثابتة -أو1  

دون اSخIل بالعقوبات المنصوص عليھا في القانون العام، !سيما بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن :   523المادة 
من قانون الضرائب غير المباشرة، يعاقب    527إلى   524المنصوص عليھا في المواد من  كاماDحالثمينة، ومع مراعاة 

  5.000على جميع المخالفات لdحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة بغرامة جبائية من
  (1). دج   25.000إلى 

أدناه   2 -  530يخص المخالفات المنصوص عليھا في المادةغير أن ھذه الغرامة تقرر حسب المعد!ت القصوى فيما  
  ).الكحول المغيرة(

  :العقوبة النسبية -ثانيا  

أعIه، في حالة التملص من الحقوق، بغرامة جبائية    523يعاقب على المخالفات المذكورة في المادة    )1-أ :  524المادة 
الذي كان تحصيله محل شبھة نتيجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظيمي،  الرسممساوية لمبلغ الضريبة غير المسددة أو 

  . دج  25.000دون أن يقل مبلغ ھذه الغرامة عن  

، ومھما كان مبلغ الحقوق موضوع الغش وكذا في الحالة المنصوص عليھا في المادة احتياليةطرق  استعمالفي حالة )   2
أعIه، بضعف الحقوق موضوع 1/د الغرامة المنصوص عليھا في الفقرة أتحد) أنواع كحول مغيرة(أدناه   2 - 530

  . دج   50.000الغش، على أ! تقل عن

في حالة حيازة أو بيع الصانع أو التاجر أو المستورد لمصنوعات من البIتين أو الذھب أو الفضة، المستوردة مخالفة )  3
أعIه، تحدد بأربعة أضعاف الحقوق  1-امة الواردة في الفقرة أمن ھذا القانون، فإن الغر 378و D359حكام المادتين 

  (2). دج 100.000المتملص منھا دون أن تقل عن مبلغ 

وفيما يخص الضرائب المترتبة على ا!ستھIك أو الصناعة أو النقل التي تتضمن معا رسما نوعيا ورسما قيميا في / ب 
ن مبلغ الرسوم الذي يستعمل كأساس لحساب الغرامة يحدد طبقا تقدير الصحيح، فإالحالة عدم وجود عناصر تسمح ب

  . للقواعد المنصوص عليھا فيما، يخص فرض الضريبة على النواقص 

  :المصادرة - ثالثا 

، تؤدي   أعI ه   524و    523إن المخالفات التي يتم قمعھا ضمن الشروط المنصوص عليھا في المادتين :   525المادة 
اDجھزة أو أجزاء  وتصادر أيضا.  الحا!ت، إلى مصادرة اDشياء ووسائل التزوير المحددة في المقطع أدناهفي جميع 

من ھذا  66و  64اDجھزة المخصصة للتقطير وغير المدموغة أو التي تكون حيازتھا غير شرعية طبقا Dحكام المادتين 
 . القانون

Dواني  شياء الخاصة بالتزوير، ولكن كذلكوتعتبر كأشياء أو وسائل للتزوير، ليس فقط اDليات واiوعية واDجھزة واDا
غير المصرح بھا والمستعملة في كميات الصنع أو الحيازة وكذلك العربات أو الوسائل اDخرى المستعملة في نقل اDشياء 

                                                           

 .2003م  سنة .من ق  54معدلة بموجب المادة :  523المادة   (1)
 .2015لسنة . م.من ق 41و  2003م  لسنة .من ق 55معدلة بموجب المادتين  :  524المادة   (2)
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  . المحجوزة
  الفرع الرابع

  العقوبات الخاصة

 :ا6نابيق  -أو1   

حيازة جھاز أو جزء جھاز تقطير خIفا Dحكام ھذا القانون، يعاقب عليھا مع عدم اSخIل بالعقوبات إن :   526المادة  
   :اDخرى المنصوص عليھا في ھذا القانون

  دج،    10.000بغرامة جبائية قدرھا  -  1

  .بمصادرة أو إتIف الجھاز المذكور أو جزء الجھاز حسب اختيار إدارة الضرائب  -  2

  :زراعة التبــغ –ثائيا  

  : إن كل زراعة للتبغ غير مطابقة Dحكام ھذا القانون يعاقب عليھا:   527المادة 

دج عن كل غرسة مزروعة بصفة غير قانونية، دون أن تكون ھذه الغرامة تقل عن الحد   0,50بغرامة جبائية قدرھا -  1
   أعIه،  523دج والمنصوص مليه في المادة   500اDدنى الذي قدره 

  . بمصادرة أو إتIف التبغ المذكور، حسب اختيار إدارة الضرائب -  2

وفي الحالة اDخيرة، فإن التبغ المغروس بصفة غير قانونية وكذلك التبغ الذي تم جنيه والسيقان والجداول المحتفظ بھا،  
يتھا والتي يرفع لھا لھذا يتلف من دون أجل وبمحضر أعوان الضرائب وذلك بناء على أمر السلطة البلدية وتحت رعا

  . الغرض طلب من المحرر الرئيسي للمحاضر، أو في عدم وجوده، بناء على اDمر الذي يعطيه له رئيس الدائرة

  :الوقــود –ثالثا  

إن استعمال وقود البنزين والمازوت المخصص للفIحة والمقبول حسب التعريفة المخفضة لرسوم المرور  :  528المادة 
بة تستعمل الوقود الذي ھي غير مرخصة باستعماله بموجب أحكام ھذا القانون، يعاقب عنه من دون المساس في كل مرك

  : بالعقوبات اDخرى المقررة بما يلي

  من قانون العقوبات،    53يوما حبس من دون تطبيق المادة   15:المركبة  سائقفيما يخص  -  1

  .دفع غرامة قدرھا ألف دينار: مدنيا فيما يخص الشخص المسؤول عن المركبة  -  2

تسحب البطاقة الرمادية على الفور مقابل إعطاء وصل بذلك ويجري حجز المركبة إذا لم يتم دفع الغرامة ) أ - 3
  من تاريخ إثبات المخالفة؛  ابتداءوالغرامات اSضافية في أجل شھر 

  (*).المركبة من قبل إدارة الضرائب وفضI عن ذلك، وفي حالة حجز المركبة، فيمكن القيام ببيع) ب 

  

  الفرع الخامس 

 مسؤولية  الغيـر

من ھذا    527إلى   523يكون اDشخاص اiتي بيانھم مسؤولين عن المخالفات المشار إليھا في المواد من:   529المادة 
  : القانون ومكلفين، بھذه الصفة، بالرسوم والغرامات المالية والمصاريف

  مالكو البضائع فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانھم أو مندوبيھم،  - أ 

  اDب أو اDم أو الوصي، فيما يخص أفعال أو!دھم القصر غير الراشدين والساكنين عندھم،  -ب  

ائنھم المالكون أو المستأجرون الرئيسيون، فيما يخص كل غش مرتكب في دورھم وفي بساتينھم المسورة وجن  -ج 
  واDماكن اDخرى التي يشغلونھا شخصيا، 

  . الناقلون، فيما يخص البضائع المنقولة بصفة غير قانونية -د 

                                                           

، أحكام ھذه  المادة تصبح  غير نافدة نتيجة إخضاع الوقود للضريبة على  المنتوجات البترولية  1996م  .من ق 109معدلة  بموجب  المادة  :  528المادة    (*)
 .1996م  لسنة  .من ق 82المؤسسة بموجب المادة 
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غير أن ھؤ!ء يكونون مسؤولين عندما يجعلون اSدارة قادرة على القيام بمتابعات فعالة تجاه مرتكبي الغش أو مخالفة  
  . الشركة الذين تم التحويل لحسابه القانون وذلك عن طريق التعيين الصحيح للشخص أو

 . ويجب أن يتم ھذا التعيين أثناء المعاينات نفسھا أو قبل اختتام الدعوى لدى المجلس القضائي 

  الفرع السادس 

 العقوبات الجزائية

  : تعاقب بالحبس من ستة أيام إلى ستة أشھر المخالفات المبينة أدناه:   530المادة 

لكحول، والغش في المشروبات الروحية عن طريق التصعيد أو الدھليز وبواسطة السIح أو الصناعة المغشوشة ل -  1
بواسطة آ!ت مخصصة Sخفائھا والتسليم والحيازة من أجل البيع ونقل الكحول من أي نوع مصنوع أو مستورد بدون 

   216و   215ام المادتين ش والمخالفات Dحكغتصريح ونقل الكحول بواسطة رسالة مزيفة محصل عليھا عن طريق ال
  . من ھذا القانون والمتعلقة بتغليف المشروبات الروحية المباعة في زجاجات خIفا للتي ھي تحت سندات اSعفاء بكفالة

إنعاش أو محاولة إنعاش الكحول المغيرة والمناورات التي تھدف إما !ختIس الكحول المغيرة أو المقدمة للتغيير وإما  - 2 
ى قبول تغيير الكحول التي ھي مغيرة بعد، واستعمال المواد المغيرة غير المطابقة للنماذج الرسمية وبيع العمل عل

يلي والمنتوجات ثكحول مغيرة أو إخIط من الكحول اS تحضيرھاالمشروبات الروحية أو حيازتھا والتي أدخلت في 
  . المماثلة من ناحية الجباية

  . بيق أو جزء من اDنبيق من دون الحصول على رخصة استعمال أنبيق غير مصرح بهصناعة ونقل وبيع وحيازة أن - 3 

من ھذا القانون التقطيرات التي تتم في جميع اDماكن بواسطة أنابيق غير مجھزة بعدادات  78و  77في حالة تطبيق أحكام المادتين -   4
  . قانونية والمناورات التي تھدف إلى تزوير بيانات العدادات عن قصد أو إلحاق ضرر بسيرھا المنتظم بأي وسيلة كانت

كثافة مياه الحياة أو الخIصات الكحولية وتحضير وحيازة وبيع ونقل اDخIط الممنوعة الفساد عن طريق الغش ل - 5 
  . المقطع اDخير من ھذا القانون 52بموجب المادة 

  . الغش في معامل التقطير بواسطة الدھاليز أو أي وسيلة أخرى للتوصيل بالقنوات أو النقل الخفي للكحول - 6 

  . ازة من أجل بيع التطورالصناعة أو النقل أو الحي -7 

حيازة أو بيع من صانع المصنوعات من البIتين أو الذھب أو الفضة المعلمة إما عIمة بدمغة مزورة قديمة وإما  -8
بعIمات قديمة أو سارية تكون غائرة أو ملحمة أو مسحوبة بالعكس، وإما بعIمات دمغة الزينة مقلدة لدمغات قديمة أو 

 .سارية

أو المخصص للحرب وحمل ي العاد  من الخارج والصناعة غير المشروعة Dي كمية من البارود  البارود  استيراد - 9 
المھرب من قبل بائع بالتجزئة موكل وحيازة كمية   ون ترخيص وحيازة أو بيع البارود  النار من د  النار وبيع بارود  بارود

المخصص للحرب والخراطيش   وحيازة أي كمية من البارود ون ترخيص،  النار تزيا عن كيلوغرامين من د  من بارود
النار تزيد عن   والمتفجرات وحيازة كمية من بارود الديناميتوحيازة وبيع  وصناعة واستيراد . والذخائر الحربية

 فجارلIنون ترخيص وصناعة واستعمال متفجرات أو مركبات كمياوية   قابلة  كيلوغرامين أساسھا النتروغليسيرين من د
  .من جديد  في أشغال المناجم

الحيازة في أن واحد لdجھزة أو اDواني المخالفة للقانون المخصصة للصنع وأوراق التبغ أو التبغ الذي ھو بصدد  -  10
  . الصنع والتبغ المصنوع الذي ! يحمل الطوابع مھما كانت الكمية

زئة للتبغ غير المعبأة في صناديق أو غIفات أو أكياس أو الحيازة والعرض من أجل البيع من قبل البائعين بالتج - 11
  . عامة كل بيع لغاية المنزل أو التحميل وبصفةعلب تحمل الطوابع القانونية 

غير القانوني للكبريت الكيماوي وكذلك مجرد حيازة العجين الفسفوري المخصص لصناعة  ا!ستيرادالصناعة أو  -  12
  . الكبريت الكيمياوي

ازة أو بيع من صانع أو بائع أو مستورد لمصنوعات من البIتين أو الذھب أو الغضة مستوردة مخالفة Dحكام حي - 13 
  (1). من قانون الضرائب غير المباشرة 378و 359المادتين 

إن استعمال طوابع مزورة أو مستعملة من قبل وكذلك بيع التبغ وعليه تلك الطوابع يمكن أن يؤدي إلى  :531المادة  
  . من قانون العقوبات  210و   209تطبيق العقوبات المنصوص عليھا في المادتين  

                                                           

 .2005م  لسنة .من ق 36 معدCن بموجب المادة :  13و 8 - 530المادة  (1)
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  الفرع السابع 

  قمع  الغــش

 :ووسائل العنــف ا1حتيالطرق  -  1

يعاقب كل من يستخدم طرقا احتيالية للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضريبة أو : 532المادة 
دج وبالحبس من  200.000دج إلى  50.000التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم التي ھو خاضع لھا ، بغرامة من 

  . سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط

المبلغ الخاضع للضريبة أو )  1/10(كم ! يطبق في حالة اSخفاء، إ! إذا كان ھذا اDخير يتجاوز عشر غير أن ھذا الح 
    (2).دج10.000مبلغ 

  : يلي  تعتبر طرقا احتيالية من أجل تطبيق أحكام المادة المذكورة أعIه، ما  : 533المادة  

من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق عليھا الضرائب أو الرسوم التي ھي  ءاSخفاء أو محاولة اSخفا -  1
  . مفروضة عليه

تقديم اDوراق المزورة أو غير الصحيحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إما على تخفيف الضرائب أو  - 2 
منافع الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من ال ا!ستفادةالرسوم أو تخفيضھا أو اSعفاء منھا أو إرجاعھا ، وإما على 

  . من المكلفين بالضريبة

الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة المزورة أو التي قد تم استعمالھا بعد، من أجل دفع جميع الضرائب،  استعمال - 3 
  .وكذلك البيع أو محاولة بيع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع

عن قصد لنقل أو العمل على نقـل الكتابات غير الصحيحة أو الصورية في دفتر اليومية أو في دفتر الجرود اSغفال  -  4
بالنسبة  إ!و! يطبق ھذا التدبير . من قانون التجارة أو في الوثائق التي تقوم مقامه  10و   9المنصوص عليھا في المادتين

  . ت كتاباتھالعدم صحة السنوات المالية التي اختتم

القيام بأي وسيلة كانت لجعل اDعوان المؤھلين Sثبات المخالفات لdحكام القانونية أو التنظيمية التي تضبط الضرائب  - 5 
  . على تأدية مھامھم غير المباشرة، غير قادرين

الضريبة أو الرسم الذي ھو أو رفع العراقيل بطرق أخرى لتحميل كل   القيام من قبل مكلف بالضريبة بتنظيم أسعار - 6 
  .مكلف به

أعIه، بھدف تطبيق العقوبات الجزائية، وفقا للشروط  532المشار إليھا في المادة تتابع المخالفات  :534المادة  
  (3).من قانون اSجراءات الجبائية 104المنصوص عليھا في المادة 

عمال وسائل العنف الذي يكونون ھدفا له وتطبق على يعد محضر من قبل اDعوان المؤھلين في حالة است: 535المادة  
  . مرتكبي العنف العقوبات المنصوص عليھا في قانون العقوبات تجاه الذين يقاومون بعنف ممارسة المھام العمومية

  

  :الرفض الجماعي لدفع الضريبة -2 

التي تقمع المس  بالعقوباتيعاقب كل من نظم، بأي طريقة كانت، أو حاول تنظيم رفض جماعي للضريبة، : 536المادة  
  . الوطني با!قتصاد

، على كل من يحرض الجمھور على الرفض أو التأخر في دفع  أعIه 532وتطبق العقوبات المنصوص عليھا في المادة  
  . الضريبة

  :عرقلة المراقبة الجبائبة  - 3 

Sثبات المخالفات لتشريع الضرائب، غير قادرين  يعاقب كل من يجعل، بأي وسيلة كانت، اDعوان المؤھلين: 537المادة  
  . دج   100.000إلى   10.000على تأدية وظائفھم، بغرامة جبائية من 

تعتبر الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات اDخرى المنصوص عليھا في النصوص السارية المفعول كلما أمكن تقدير  
  . ا!حتيالأھمية 

                                                           

 .2003م  لسنة .من ق 56معدلة بموجب المادة :  532المادة  (2)
 .2012م لسنة .من ق 29معدلة بموجب المادة : 534المادة  (3)
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  (1).إلى سنة) 02(، فضI عن ذلك أن تقرر عقوبة حبس تتراوح من شھرين وفي حالة العود، يمكن للحكمة 

وإذا كان ھناك اعتراض جماعي على تأسيس وعاء الضريبة فتطبق العقوبات المنصوص عليھا في قانون العقوبات والتي 
  . تقمع المس بالسير الحسن لfقتصاد الوطني

  رفـض  تقديـم  الوثائــق -4

كل شخص أو شركة ترفض تقديم وثائق يوجب عليھا تنظيم أو إتIف ھذه الوثائق قبل انقضاء اiجال  :  538المادة  
  . دج  10.000إلى   1.000المحددة لحفظھا، تعاقب بغرامة جبائية من

ضر من تاريخ المح يبتدئدج على اDقل من كل يوم تأخير    50ويترتب أيضا على ھذه المخالفة تطبيق إكراه مالي قدره  
ون مؤھل في أحد دفاتر المعني بأن عالمحرر من أجل إثبات الرفض وينتھي في اليوم الذي يثبت فيه بيان مكتوب من قبل 

  .اSدارة قد مكنت للحصول على الوثائق المقررة

  :سرية فرض الضريبة  -  5

ي عليھم المحافظة عليه بموجب كل مخالفة لdحكام المتعلقة بالسر المھني ترتكب من قبل أشخاص ينبغ :  539المادة  
تنظيم الضرائب أو الرسوم عند تأسيسھا أو تحصيلھا أو مراقبتھا أو في المنازعات التي يشاركونھا فيھا، يعاقب عنھا 

  . من قانون العقوبات  301بالعقوبات المنصوص عليھا في المادة 

  الفرع الثامن 

 التأخر في دفع الضريبـة 

من قانون الضرائب غير المباشرة، يترتب على التأخر في دفع الضريبة،  532بأحكام المادة  دون المساس :  540المادة 
من مبلغ الحقوق المتأخر دفعھا، %  10وبعد توفر كل ا!لتزامات القانونية أو التنظيمية، تحصيل غرامة جبائية تحدد ب 

 .وتستحق من اليوم اDول الذي يلي تاريخ استحقاق تلك الحقوق

من قانون  93صورة استثنائية، أن تسقط كل ھذه الغرامة أو جزء منھا و!ئيا من قبل اSدارة طبقا Dحكام المادة ويجوز ب
 (2) .اSجراءات الجبائية

  . عاتق المكلفين بالضريبة اSضافية للمتابعات على تكون جميع النفقات:  541 المادة 

  الفرع التاسع

  ركة لمـختلف العقوباتتالقواعد المش 

 :التواطؤ -  1

تطبق على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي ھذه المخالفات من دون اSخIل،  :  542المادة 
 544حق الموظفين واDعوان العموميين وذلك مع مراعاة أحكام المادة  في، بالعقوبات التأديبية المقررة ا!قتضاءعند 
  . أدناه

من قانون العقوبات يطبق على الشركاء في    42عريف الشركاء في الجرائم والجنح المحدد في المادة إن ت:   543المادة 
  . أعIه  542المخالفات المشار إليھا في المادة 

إن المساھمة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات معروفة بأنھا غير صحيحة من قبل كل رجل أعمال :   544المادة 
بصفة عامة، كل شخص أو شركة مھنتھا مسك الكتابات الحسابية لعدة زبائن أو المساعدة في مسكھا، تعاقب أو خبير أو 

  :بغرامة جبائية تحدد بـ

  دج بالنسبة للمخالفة اDولى المبينة في حقه؛   1.000 - 

  دج بالنسبة للمخالفة الثانية؛   2.000 - 

دج في مبلغ  الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جديدة من   1.000واليك مع زيادة دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وھكذا د  3.000 - 
من قبل واحد أو عدة مكلفين بالضريبة إما بالتتابع وإما  ارتكبتدون أن يكون ھناك تمييز فيما إذا كانت ھذه المخالفة قد 

  . في آن واحد

                                                           

 .2003م  لسنـة  .من ق 57معدلة  بموجب المادة :  537المادة   (1)
 .2012م لسنة .من ق 30و  2009م لسنة .من ق 35و 1996 م  لسنة .من ق 69و   1983م  لسنة  .من ق  76معدلة  بموجب  المواد  :   540المادة   (2)
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د موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من أي نوع، وعندما يكون المخالفون واثقين بأنھم أعدوا أو ساعدوا على إعدا 
قدمت من أجل تحديد الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنھم، يمكن أن يعاقبوا، فضI عن ذلك بالعقوبات المنصوص 

  . من ھذا القانون   532عليھا في المادة 

فإن العقوبة المقررة بمقتضى المقطع السابق الذكر،  وفي حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم أو عدة أحكام، 
تؤدى بحكم القانون إلى منع مزاولة مھن رجل أعمال أو مستشار جبائي أو خبير محاسب و لو بصفة مسير أو مستخدم 

  .وعند ا!قتضاء غلق المؤسسة

أو محاسب حتى بصفة مسير أو كل مخالفة للمنع من ممارسة مھن رجل أعمال أو مستشار  جبائي أو خبير : 545المادة 
في إعداد  موازنات و جرود وحسابات ووثائق مزورة من أي  نوع   اتھامھم تبثمستخدم، المقرر في حق اDشخاص  الم

  .دج10.000إلى  1.000قدمت من أجل  تحديد الضرائب  أو الرسوم المترتبة على زبائنھم يعاقب  بغرامة جبائية من 

  :ودالع -2

أدناه، تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة الغرامات الجبائية والجزافية  547إن العود المحدد في المادة : 546المادة  
مثل الحبس، العزل (المقررة بالنسبة للمخالفة اDولى وذلك  اSخIل بالعقوبات الخاصة المنصوص عليھا في أماكن أخرى 

  ...).خمن الوظيفة، المنع من مزاولة المھنة، غلق المؤسسة إل

أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة التملص من الرسوم فإن الغرامة  المستحقة تساوي دائما ثIث أضعاف ھذه  غير
  .دج 5.000الرسوم من دون أن تكون أقل من 

  .وتضاعف عقوبات الحبس التي من المحتمل إقرارھا بالنسبة  للمخالفة اDولى 

بھما في جميع الحا!ت المنصوص عليھا في ھذه المادة،  ضمن الشروط المحددة في  وإن لصق إعIن الحكم ونشره يؤمر
  .أدناه 550المادة 

يعتبر في حالة العود، كل  شخص أو شركة يكون  قد عوقب  بإحدى العقوبات المنصوص عليھا في ھذا : 547المادة 
  .يھا  نفس العقوبةفي أجل خمس  سنوات بعد حكم اSدانة  مخالفة تطبق عل وارتكبالقانون 

  :الظروف المخففة -3

من قانون   العقوبات، على العقوبات المقررة في مادة  53أحكام المادة  ! تطبق بأي حال من اDحوال: 548المادة 
 من المادةالعقوبات المنصوص عليھا في المقطع الرابع  باستثناءالعقوبات الجزائية  فيما يخص ويمكن تطبيقھا. الجباية
  .أدناه 550أعIه، وفي المادة  540

  :جـــمع العقوبات-4

  .تجمع العقوبات فيما يخص قمع المخالفات في المادة الجباية مھما كان نوعھا:  549المادة 

  :نشر  ا6حكـام-5

أو جزائية، أن تأمر بأن ينشر الحكم بتمامه  طيع المحكمة، فيما يخص المخالفات المتبوعة بعقوباتتتس: 550المادة 
  .على نفقة المحكوم عليه بتلخيص في الجرائد التي تعنيھا ويعلق في اDماكن التي تعينھا والكل

  :التضامـن-6

ات المالية بعليھم بنفس المخالفة، ينبغي عليھم أن يدفعوا بالتضامن العقو إن اDشخاص أو الشركات المحكوم: 551المادة 
  .المقررة

  :دفــع الرســوم -7

حكم أو قرار يحكم على مخالف بدفع الغرامة المنصوص عليھا  في ھذا القانون يجب أن يتضمن  أيضا  كل: 552المادة 
  .الحكم بدفع الرسوم التي  من المحتمل أن  تكون مزورة  أو  متفق عليھا

  :اEكــراه البدنــي-8

ما يليھا من و 601بيق أحكام الموادإن العقوبات المالية  المنصوص عليھا في ھذا القانون، ينتج  عنھا  تط: 553المادة 
  .قانون اSجراءات الجزائية والمتعلقة  باSكراه البدنــي

  .برسم الغرامات و الديون الجبائيةسبة للمجموع  المبالغ  المستحقة بالنبدني العقوبة يحدد مدة اSكراه ال وإن الحكم أو قرار
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  :اتالشركات المرتكبـة من قبل المخالف-9

عندما  ترتكب المخالفات  من قبل شركة أو شخص  معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس  : 554المادة  
  .مجالس اSدارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونين للشركة   أعضاءالمستوجبة و كذلك العقوبات الIحقة  تقررعلى 

وعلى  القانونيين على أعضاء مجالس اSدارة أو الممثلين الشرعيين أوالغرامات الجزائية المستوجبة في آن واحد  وتقرر
  .الشخص المعنوي، واDمر كذلك بالنسبة للعقوبات المالية المطبقة

  :الحاتاEعفاءات والمص-10

تخفيض الغرامات الجبائية المنصوص عليھا بموجب ھذا   القانون وفقا  للشروط والقواعد المنصوص  يجوز: 555المادة 
  .أعIه 540عليھا في المادة 

على  الغرامة المحكوم بھا يضغير أن المصالحات أو اSعفاءات التي تقبل بھا اSدارة، ! ينبغي  أن يكون من آثارھا تخف
  (*) .من ھذا  القانون 540عويض التأخير الذي يكون واجب اDداء لو طبقت أحكام المادة المخالف إلى رقم يقل عن مبلغ  ت

  :الحقوق والرسوم المقبوضة كما ھو الشأن في مادة الجمارك-11

الشأن  ! تطبق اDحكام الموجودة في ھذا الباب على المخالفات المتعلقة بالحقوق والرسوم المقبوضة كما ھو: 556المادة  
  .السابقة الذكر 555اDحكام موضوع المادة   باستثناءة الجمارك من قبل إدارة  الجمارك و ذلك في ماد

 :تخصيص حصيلة العقوبات-12

الضرائب المختلفة إلى ميزانية الدولة  فيما يخصتدفع الحصيلة الصافية للغرامات والعقوبات والمصادرات : 557المادة 
  .مع مراعاة اDحكام الخاصة

  

  الخامسالفــصل 
  التقــادم

  الفرع ا6ول
  الحقوق استرداددعوى 

 :أحكام عامة -أو1 

المبالغ المحصلة بI  حق  و بصفة غير  قانونية نظرا لخطأ اDطراف أو اSدارة ، تتقادم  استردادإن دعوى : 558المادة 
  .من يوم  الدفع ابتداءبمرور أجل أربع  سنوات 

!حق لدفعھا، فإن بدء التقادم المنصوص عليه في المادة  بسبب حدث لIستردادعندما تصبح الحقوق قابلة : 559المادة 
  .أعIه ، يؤجل  إلى اليوم الذي  وقع  فيه ھذا الحدث 558

  .يحق ويحكم فيھا تبعا لfجراءات الخاصة بكل إدارة معنية ا!ستردادإن الطلبات في : 560المادة 

  .المبالغ استرجاعنقطع التقادم عن طريق طلبات يتم تبليغھا بعد فتح الحق  في ي:   561المادة 

سطة رسالة االضرائب للو!ية المختص بو إلى مدير المكلف بالضريبة طريق طلب مسبب يقدمهوينقطع التقادم أيضا عن  
  .إشعار با!ستIمعليھا مع  موصى

  :سندات اEعفاء  بكفــالة  –ثانيــا 

أعIه ، فإن  متعھدي سندات اSعفاء  بكفالة، إذا أعادوا خIل أجل سنة بعد  558خIفا Dحكام المادة :  562المادة 
اiجال المحددة بموجب التعھد، شھادة المخالصة طبقا لdصول المسلمة في الوقت المناسب، فإن المبالغ التي   انقضاء

دفعوھا ترجع لھم، وبعد مرور سنة فI تقبل أي مطالبة والمبالغ تدخل  الخزينة كتحصيل عام لغاية  مبلغ الضريبة  
  .الداخلية والفائض برسم الغرامة

                                                           

  .1983م لسنة .من ق 77 المادة معدلة بموجب:  555المادة   (*)
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  الفــرع الثاني
  اEدارة دعوى

 :أحكام عامة –أو1 

أدناه، وذلك مع مراعاة  567إلى غاية  564تتقادم دعوى اSدارة طبقا للقواعد المحددة في المواد من : 563المادة 
  .أدناه 568الخاصة المنصوص عليھا في المادة  اDحكام

و المبالغ المالية  و   واDتاوىلرسوم من أجل  تأسيس  و تحصيل ا ا!قتصاديةوتطبق  ھذه اDحكام في ميدان  القوانين 
  .غيرھا من الضرائب ومن أجل المخالفات للقوانين واDنظمة  التي  تضبط ھذه  الضرائب  والرسوم

  :اDجل الذي بموجبة تتقادم دعوى اSدارة، يحدد بأربعة أعوامإن : 564المادة 

  .من أجل تأسيس وتحصيل الضرائب والرسوم -1

 .والرسوم واDنظمة التي تضبط ھذه الضرائب للقوانينأجل قمع المخالفات  من -2

 ابتداءالتبليغ من أجل الحكـم أمام المحكمة المختصة، يجب أن يتم في أجل شھر  غير أنه عندما يكون المخالف موقوفا فإن
  .المحضر اختتاممن يوم 

  :يجرى أجل التقادم: 565المادة 

  أدناه، 2الحقوق من أجل تأسيسھا وتحصيلھا وذلك مع مراعاة اDحكام المنصوص عليھا في  استحقاقمن  ابتداء-1

تطبق عليھا عندما تكون المخالفات  فيه المخالفات فيما يخص قمعھا ووعاء الرسوم التي ارتكبتمن اليوم الذي  ابتداء -2
  .المذكورة !حقة لتاريخ إستحقاق الضريبة

ستحقاقية الرسوم أو أي مخالفة أخرى، فإن التقادم ان قبل  مكلف بالضريبة وكان الغرض منه م ا!حتيالغير أنه في حالة 
  .ستحقاقية الرسوم أو المخالفاتامن اليوم الذي يكون فيه مندوبو اSدارة قادرين على إثبات  ابتداء! يجري إ! 

  :ـينقــطع التقادم ب: 566المادة 

  الطلبات المبلغــة،) أ

  التسبيقات،دفع ) ب

  المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة مختصة بإعداد المحاضر،) ج

  المخالفات  الموقعة من قبل المخالفين، بارتكاب ا!عترافات) د

  إيداع طلب قصد الحصول على تخفيض العقوبات،) ھ

  .كل عمل آخر قاطع تابع للقانون العام) و

من ھذا القانون،  يقطع أيضا التقادم الجاري ضد اSدارة ويحل محله  487إليه في المادة إن تبليغ السند التنفيذي المشار 
  .التقادم التابع للقانون العام

ري ضد اSدارة يكون امن ھذا القانون، فإن التقادم الج  488وعلى الرغم من المخالفات المنصوص عليھا في المادة 
ا في المادة  المذكورة عند تاريخ أول  تقديم للرسالة الموصى عليھا أو لسند منقطعا بصفة صحيحة في الحا!ت المشار إليھ

  .التنفيذي، إما للعنوان اDخير للمكلف بالضريبة المعروف من قبل اSدارة وإما للمكلف بالضريبة نفسه أو كيله المفوض

من تاريخ  ابتداءر خمس سنوات كاملة إن الجزاءات التي تتضمنھا القرارات واDحكام المصدرة تتقادم بمرو :567المادة 
القرار أو الحكم  اكتسابمن يوم  ابتداءالقرار أو الحكم الصادر بالدرجة النھائية و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم 

  .بقوة القضية المقضية

 :سنــدات اEعفـاء  بكفالة  –نيا ثا

أجل النقل المحدد بموجب  انقضاءسقاط، خIل السنة التي تلي يباشر في رفع دعوى اSدارة، تحت طائلة اS: 568المادة 
  .التعھد و ذلك في حالة عدم تقديم شھادة  المخالصة القانونية لسند اSعفاء بكفالة

 انقضاءوينبغي على المتعھدين وضامنيھم أن يقدموا شھادة المخالصة لسندات اSعفاء بكفالة  خIل الثIثة أشھر التي تلي  
لكامل المدة التي توفق خIلھا نقل الحمولة ضمن الشروط  ا!قتضاء محدد من أجل النقل، ويمدد ھذا اDجل، عنداDجل ال

 .المنصوص عليھا في ھذا القانون
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  الفـصل الســادس

  أحكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلية و الضرائب

 غير  المباشرة المقبوضة كما  ھو  الشأن  في مادة الجمارك

إن الضرائب المحلية المنصوص عليھا في ھذا القانون، مع مراعاة اDحكام الخاصة لھا، تخضع لقواعد : 569المادة 
  .التصفية والتحصيل والمراقبة و المنازعة والتقادم المطبقة على الضرائب غير المباشرة المحصلة لصالح ميزانية الدولة

ممنوح للضرائب غير المباشرة المحصلة لصالح الدولة وتأتي فورا رتبة ال ا!متيازإن تحصيل ھذه الضرائب يتمتع بنفس 
  .بعد الرتبة الممنوحة للضر ائب غير المباشرة ا!متيازھذا 

وتIحق و تقمع حسب القواعد الخاصة  توإن المخالفات لdحكام القانونية و التنظيمية فيما يخص ھذه الضرائب، تثب
  .حصيلة الصافية للغرامات واSجراءات ، لميزانية الدولةبالضرائب غير المباشرة، و تدفع ال

عندما تقبض الضرائب غير المباشرة كما ھو الشأن في مادة الجمارك، فإنھا تخضع لقواعد التصفية : 570المادة 
  .والتحصيل والمراقبة والمنازعة والتقادم المطبقة في ھذه المادة

نونية أو التنظيمية المتعلقة بالضرائب المذكورة، تثبت وتIحق وتقمع كما ھو وفي ھذه الحالة، فإن المخالفات لdحكام القا
  .الشأن في مادة الجمارك

  الفــصل السابع

 السندات المضمونة

مكفولة قبل شھرين أو ثIثة أو  التزاماتيمكن للخاضعين لرسم المرور أن يدفعوا ھذا الرسم عن طريق : 571المادة 
  .حقاقا!ستأربعة  أشھر من أجال 

وفي حالة عدم الدفع في أجال %.  1/3يترتب عن ھذا القرض للرسم، دفع فائدة القرض و تخفيض يقدر بالثلث بالمائة     
من   ابتداء، يحصل المحاسب رسوم الضمان و فوائد القرض زيادة على  الفائدة المترتبة عن التأخير تحسب ا!ستحقاق

  .حتى نھاية يوم الدفع ا!ستحقاقاليوم الثاني من أجل 

يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، نسب فائدة القرض و الفائدة المترتبة عن التأخير وكيفيات توزيع التخفيض الخاص 
  (*) .بين المحاسب العام الذي منح القرض  الخزينة

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .1996م لسنة .من ق 109و 1985م  لسنة  .من ق 65  و معدلة بموجب المادتين 1986م لسنة .من ق 105محدثة بموجب المادة :  571المادة  (*)
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 موضوع الحكم

 المراجع
 المواد قانون المالية سنة

ديسمبر  سنة  23مؤرخ في  06-2000قانون رقم 
 2001ضمن قانون المالية لسنة مت 2000

 32 2001/م.ق

ديسمبر سنة    28المؤرخ في   22- 03قانون رقم 
  .4200يتضمن قانون المالية لسنة  2003

  2004/م.ق
  

27 
  

ديسمبر سنة   29المؤرخ في   21-04قانون رقم 
  .  2005متضمن قانون المالية لسنة ي  2004

  43  2005/م.ق

جويلية سنة  24المؤرخ في   02-08قانون رقم 
  2008/ت.م.ق  .2008المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2008

27 
  

 2009ديسمبر  30مؤرخ في  09-09قانون رقم 
  .2010يتضمن قانون المالية لسنة 

  2010/م.ق
  

43  
  

  1433عام   صفر في  مؤرخ 11 - 16  رقم  قانون
 قانون  يتضمن    ،2011سنة   ديسمبر 28  الموافق

  .2012السنة   المالية 

  2012/م.ق
  

48-70 
  

صفر  عام    27مؤرخ  في    13 - 08قانون  رقم  
يتضمن  ،  2013ديسمبر  سنة   30وافق   لما  1435

  2014  لسنة  اليةلمقانون  ا

 2014/.م.ق

  
24 
  

ربيع  ا�ول  عام   28مؤرخ في  14-16قانون رقم 
يتضمن   2016ديسمبر  سنة   28الموافق   1437

  2017قانون المالية  لسنة 

 2017/.م.ق

  
67  

 عام الثاني ربيع8 في  مؤرخ 11-17  رقم قانون
يتضمن  ، 2017سنة ديسمبر 27 افقالمو 1439
  2018 لسنة المالية قانون

  69-68  2018./م.ق
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  2001يتضمن قانون المالية لسنة  2000ديسمبر سنة    23المؤرخ في    06-2000قانون رقم  

 

من قانون الضرائب غير المباشرة، يمكن ل�شخاص المعنويين الحائزين على  268دون ا&خ@ل بأحكام المادة :  32المادة 
  .إستيراد التبغ المصنع ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم" صانع تبغ "اعتماد بصفة 

  

 2004يتضمن قانون المالية لسنة  2003ديسمبر سنة    28المؤرخ في    22-03قانون رقم  

  

   1968سنةس مار  21المؤرخ في    68-68من ا�مر رقم    02من جدول المادة ) و(و ) ھ(تعدل الصور  :   27المادة 
المتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من الب@تين والذھب والفضة كما 

  : يأتي

رأس ثعبان الجانب اDيسر، في إطار دائري، ويوضع في الميناء العلوي ): ذھب(الضمانة الصغرى ) :  ھ(الصورة  
بالعربية، والميزة الفارقة .)  ج.ج(اiيسر من مساحة اSطار فوقن الرأس، الحرفان اDو!ن من الجمھورية الجزاترية 

  . عنقعلى الميناء السفلي اDيسر من مساحة اSطار تحت ال

رأس ثعبان الجانب اDيمن، في إطار له ثماني زوايا، مع الميزة الفارقة في الجزء العلوي اDيمن : النقثن ) : و(الصورة  
في الجزء السفلي اDيمن من اSطار تحت .) ج.ج(من اSطار فوق الرأس، والحرفان اDو!ن من الجمھورية الجزائرية 

  . العنق
  

  .  2005المتضمن قانون المالية لسنة   2004ديسمبر سنة   29رخ في المؤ  21-04قانون رقم  

 1968مارس سنة   27المؤرخ في  68  - 68من ا�مر رقم    92من جدول المادة ) و(و) ھ(تعدل الصورتان :   43المادة  
المتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من الب@تين والذھب والفضة كما  
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  : يأتي

رأس ثعبان الجانب اDيسر، في إطار دائري، ويوضع في الميناء السفلي اDيسر ): ذھب(الضمانة الصغرى ) : ھ( رةالصو 
  بالعربية، .) ج.ج(رية ئلفارقة والحرفان اDو!ن من الجمھورية الجزامن مساحة اSطار تحت العنق، الميزة ا

رأس ثعبان الجانب اDيمن، في إطار له ثماني زوايا، في الجزء السفلي اDيمن من اSطار تحت : النقش ) : و(ة رالصو 
  . )ج.ج(العنقن، الميزة الفارقة والحرفان اDو!ن من الجمھورية الجزائرية 

   

 يتضمن 2008جويلية  24مؤرخ في  02-08أمر رقم 

 2008قانون المالية التكميلي لسنة 

 

  :وتحرركما يلي   1968مارس  21المؤرخ في  68 – 68من ا�مر رقم  2تعدل أحكام المادة   :27لمادة ا

مارس  21في المؤرخ  68 – 68من ا�مر رقم  2من الجدول الوارد في المادة ) د(و )ج( ،)ب(تعدل الصور :   2المادة "
و المتضمن تغيير العيار و الضمانة و سندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من الب@تين ،الذھب و الفضة  1968

  .على نحو ا�تي

رأس الثعبان ، المظھر الجانبي موجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة ا�على : 1العيار ) ب(الشكل 
&طار ، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة ا�دنى ا�يسر من وجه ا&طار ، ا�يسر من وجه ا

  .1أمام عنق الثعبان، رقم " ج"وتحت الحرف ) ج ج(الحرفان ا�وCن من الجمھورية الجزائرية 

، في ربع محيط الدائرة ا�على رأس الثعبان، المظھر الجانبي موجه إلى اليسار، داخل إطار دائري:  2العيار ) ج(الشكل 
ا�يسر من وجه ا&طار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة ا�دنى ا�يسر من وجه ا&طار، الحرفان 

  .2أمام عنق الثعبان  ، رقم " ج"وتحت الحرف ) ج ج(ا�وCن من الجمھورية الجزائرية 

مظھر الجانبي موجه إلى اليسار ، داخل إطار دائري ، في ربع محيط الدائرة ا�على رأس الثعبان ، ال:  3العيار ) د(الشكل 
ا�يسر من وجه ا&طار ، فوق رأس الثعبان ، الرمز المميز ، و في ربع محيط الدائرة ا�دنى ا�يسر من وجه ا&طار ، 

  ". 3عبان ، رقم أمام عنق الث" ج"وتحت الحرف ) ج ج(الحرفان ا�وCن من الجمھورية الجزائرية 

  
 2010 لسنة المالية قانون يتضمن 2009 ديسمبر 30 في مؤرخ 09-09 رقم قانون

  2001سنة  ديسمبر 22  في  المؤرخ  01 - 21  رقم  القانون  من 36  أحكام المادة  وتتمم  تعدل  43 :  لمادةا
 2003   سنة ديسمبر 28 في المؤرخ 03 - 22 رقم القانون من 54 بالمادة المعدلة  ،2002 لسنة  المالية والمتضمن قانون
   :يأتي كما وتحرر 2004 لسنة المالية والمتضمن قانون

 كل  عن  دج 9 بـ  مبلغه  إضافي على المواد التبغية الموضوعة ل@ستھ@ك  في الجزائر ، يحدد  رسم  ينشأ 36 : المادة "
  الداخلي  المواد التبغية حسب نفس الشروط المطبقة على  الرسمعلى   ا&ضافي  يحصل الرسم. كيس  أو علبة  أو  رزمة 

 .اCستھ@ك  على

  : يأتي  كما  التبغية المنتوجات  على  ا&ضافي  الرسم  ناتج  يوزع

 ، الطبية  الع@جات  ونشاطات  باCستعجاCت الخاص  الصندوق  لفائدة  دج  6 -   

 ، الوطني  التضامن  صندوق  لفائدة  دج 1 -   

للضمان   الوطني  الصندوق  " عنوانه  الذي  133 - 302  رقم  الخاص  التخصيص  حساب  لفائدة  دج  2 -   
 ".اCجتماعي
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 ". التنظيم  طريق  عن  الحكم  ھذا  تطبيق  كيفيات  تحدد

  
السنة   المالية  قانون  يتضمن ،2011سنة   ديسمبر 28  موافقال  1433عام   صفر في  مؤرخ 11 - 16  رقم  قانون

2012.  

 في  المنتوجات المذكورة على  ويطبق  الكحول  على المرور  رسم  من  5% بنسبة  يحّدد إضافي  رسم ينشأ 48:  المادة
 . المباشرة  غير  الضرائب  قانون  من  47   المادة  في  عليه المنصوص  الجدول من 6  و 5 و 4 و3

  ".مكافحة السرطان صندوق"عنوانه  الذي 138-302 رقم الخاص التخصيص حساب في الرسم ھذا ناتج يخصص

 2001سنة  ديسمبر  22  في  المؤرخ  01 - 21  رقم  القانون  من  36  المادة  أحكام  وتتمم  تعدل 70:  المادة
 سنة  ديسمبر  28  في  المؤرخ  03 - 22  رقم  القانون  من 54 بالمادة  المعدلة ،2002لسنة   المالية قانون  والمتضمن

  30  في  المؤرخ  09 - 09  رقم  القانون  من  43  بالمادة  المعدلة  2004   لسنة  المالية  قانون  والمتضمن 2003
  : يأتي  كما  وتحرر  2010  لسنة  المالية  قانون  والمتضمن   2009  ديسمبر سنة

  عن  دج 11 بـ  مبلغه  لموضوعة ل@ستھ@ك  في الجزائر، يحددإضافي على المواد التبغية ا  رسم  ينشأ  36 :  المادة"
  الداخلي  على المواد التبغية حسب نفس الشروط المطبقة على  الرسم ا&ضافي يحصل الرسم كيس أو  أو علبة رزمة كل

 .اCستھ@ك  على

  : يأتي  كما  التبغية المنتوجات  على ا&ضافي الرسم  ناتج  يوزع
 الطبية،  الع@جات  ونشاطات  باCستعجاCت الخاص  الصندوق  لفائدة  دج- 6 
 الوطني،  التضامن  صندوق  لفائدة  دج- 1 
 ،" للضمان اCجتماعي  الوطني  الصندوق " عنوانه الذي 133 - 302 رقم الخاص التخصيص حساب  لفائدة دج- 2 
 ". السرطان مكافحة  صندوق " عنوانه  الذي 138 - 302 رقم الخاص التخصيص حساب لفائدة  دج- 2 
  .التنظيم  طريق  عن  الحكم  ھذا  تطبيق  كيفيات  تحدد

يتضمن  قانون  ،  2013ديسمبر  سنة   30وافق   لما  1435صفر  عام    27مؤرخ  في    13 - 08قانون  رقم  
  .2014  الية  لسنةلما

  

ابتwداء  ،أشwھر) 3( أجل ثIثة ،عتمدون من قبلالم ين،صنعلموغير ا ينصنعلمك مستوردو الذھب والفضة ايمل : 24ادة لما
 .من تاريخ نشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية ليشرعوا في رفع رأسمالھم

 

يتضمن  قانون المالية   2016ديسمبر  سنة   28الموافق   1437ربيع  ا"ول  عام   28مؤرخ في  14-16قانون رقم 
 2017لسنة 

  
� 	عبارة :67ا�ادة 	التصريح"  تستبدل 	استمارة 	الجبائية 	0دارة 	" تقدم 	تسليمها	" بعبارة 	ا;مكن 	التصريح 	استمارة 	الجبائية 	0دارة تقدم

�ونيا	N" إلك	الجبائية	ن�  ._ي	ا;واد	ذات	الصلة	_ي	مختلف	القوان

  

 قانونيتضمن  ، 2017سنة ديسمبر 27 افقالمو 1439 عام الثاني ربيع8 في  مؤرخ 11- 17  رقم قانون
  2018 لسنة المالية
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يطبق على عمليات بيع المنتجات التبغية المحققة من طرف بائعي التبغ ℅ 3ينشأ رسم جزافي محرر بنسبة : 68المادة 
 .بالتجزئة

يقتطع ھذا الرسم من قبل منتجي التبغ بعنوان كل عملية و يسدد شھريا لقابض الضرائب المختص إقليميا خIل العشرين 
  .اDولى من الشھر الموالي لIقتطاعيوما 

  . ! يدخل مبلغ ھذا الرسم الجزافي ضمن رقم اDعمال الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة

والمتضمن قانون  2011ديسمبر سنة  28المؤرخ في  16-11من القانون رقم  48تعدل أحكام المادة :  69لمادة ا
 :و تحرر كما يأتي 2012المالية لسنة 

من رسم المرور على الكحول و الخمور، يطبق على المنتوجات   %5ينشأ رسم إضافي يحدد بنسبة  :48المادة «
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 176و المادة  47من الجدول المنصوص عليه في المادة  6و5و4و 3المذكورة في 

من  47جدول المنصوص عليه في المادة من ال 6و  5و 4و3يخصص ناتج ھذا الرسم الناجم عن المنتجات المذكورة في 
  ".صندوق مكافحة السرطان"الذي عنوانه  302-138قانون الضرائب غير المباشرة لحساب التخصيص الخاص رقم 

إلى حساب ميزانية من قانون الضرائب غير المباشرة  176المذكورة في المادة يخصص ناتج ھذا الرسم للمنتجات 
 . »الدولة

 


