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  زء ا*ولـالج

  ةة المضافــالقيم ىم علــالرس 
  

 الفصل ا*ول
 التطبيقال ـمج 

   :المضافةتخضع للرسم على القيمة  :ا*ولىالمادة   

التي تكتسي طابعا غير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة،  عمليات البيع واEعمال العقارية والخدمات من -  1
  . صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، ويتم انجازھا في الجزائر بصفة اعتيادية أو عرضية

  : م، أيا كانـبق ھذا الرسـويط 

اء جميع زالوضع القانوني لpشخاص الذين يتدخلون في انجاز اEعمال الخاضعة للضريبة أو وضعيتھم إ- 
  . الضرائب اEخرى

  . اصـتدخل ھؤ0ء اEشخ أو طبيعة شكـل - 

  .عمليات ا0ستيراد -  2

  القســم ا*ول

  للضريبة الخاضعة اتيالعمل 

  :وجوبـا العمليات الخاضعة للضريبة –أ 

   :المضافةلى القيمة عتخضع وجوبا للرسم   :  2المادة 

  .4 المبيعات والتسليمات التي يقوم بھا المنتجون، كما جاء تعريفھم في المادة-  1

  . اEشغال العقارية - 2 

من المنتوجات أو البضائع الخاضعة للضريبة والمستوردة   لى الحال اEصلي،عالمبيعات والتسليمات  -  3
  . والمنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين

  .   5المبيعات التي يقوم بھا تجار الجملة، كما جاء تعريفھم في المادة  -  4

  : سليمات Eنفسھم الت -  5

  . لعمليات تثبيت القيم المنقولة التي يقوم بھا الخاضعون للرسم -أ  

ير تلك المثبتة التي يقوم بھا الخاضعون للرسم، Eنفسھم، لتلبية حاجياتھم الخاصة أو حاجيات غاEم;ك  -ب  
 لى القيمةعمليات خاضعة للرسم عتستعمل ھذه اEم;ك 0 نجاز  أ0لى عالمختلفة، بموجب مستثمراتھم 

 .   9المضافة أو تكون معفاة طبقا للمادة 

المبيعات واEشغال  غير مليات ا*يجار وأداء الخدمات وأشغال الخدمات والبحث وجميع العمليات منع -  6
 (*).العقارية

، باسمھمبيوع العقارات أو المح;ت التجارية التي يمارسھا اEشخاص الذين يشترون ھذه اEم;ك  -أ -  7
  . ادة بيعھاعرضية، قصد إعادية أو عتيوذلك بصفة ا

  . قةبفي الفقرة السا إليھاالعمليات التي يقوم بھا الوسطاء لشراء أو بيع اEم;ك المشار  -ب  
Eجل البناء وبيعھا التي يقوم بھا م;ك القطع اEرضية، وفقا للشروط  عمليات تجزئة اEراضي -ج  

  .المنصوص عليھا في التشريع المعمول به

                                                 
 .1996لسنة  م.قمن  70معدلة بموجب المادة : 6-2المادة (*)
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ي أو عالسكني أو المخصصة *يواء النشاط المھني أو الصنا ا0ستعمالمليات بناء العمارات ذات ع -د 
  . كما ھو محدد في التشريع المعمول بهالتجاري وبيعھا إذا كانت منجزة في إطار نشاط الترقية العقارية، 

ير اEدوات، والمكونة كليا أو جزئيا من الب;تين أو الذھب أو غالمتاجرة في اEشياء المستعملة من  -  8
، من التعريفة   71 -  02و   71 -  01الفضة أو من أحجار كريمة طبيعية أو اEشياء المقيدة تحت الرقمين 

ات المقيدة تحت عالفنية اEصلية، واEدوات العتيقة واEشياء المشمولة في المجموالجمركية، وكذا التحف 
 .من التعريفة الجمركية   99- 07و 99-  06الرقمين

العمليات المحققة في إطار ممارسة المھنة الحرة التي يقوم بھا اEشخاص الطبيعيون والشركات،  -  9
  .الطبي والبيطريباستثناء العمليات ذات الطابع الطبي، وشبه 

لى القيمة عھا للرسم عوفيما يخص العمليات ذات الطابع الطبي، وشبه الطبي والبيطري، يؤجل إخضا 
ير أنه تبقى خاضعة للرسم ملى القيمة المضافة، الخدمات المتعلقة غ.   1997المضافة إلى أول يناير سنة 

  )1(. ير تلك الخاضعة للصحة العموميةغبا*يواء وا*طعام التي تقدمھا المؤسسات الع;جية من 
ھا التي ينظمھا أي من اEشخاص ولو تصرف تحت عبمختلف أنوا التسليات;ت الفنية واEلعاب فالح -10

  . ري به العملاستار الجمعيات الخاضعة للتشريع الج
  . البريد والمواص;ت إدارةالتي تؤديھا  والتيلكسالخدمات المتعلقة بالھاتف   -11
التجزئة باستثناء  تجارة وكذا المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة بھاتقوم مليات البيع التي ع-  12

   .نظام الجزافيللبالضريبة  الخاضعون المكلفون  التي يقوم بھا العمليات
لى عادة البيع المحققة وفق شروط البيع بالتجزئة والتي تتوفر عملية شراء وإعيقصد بالتجارة المتعددة  

   :اQتيةالشروط 
لى اEقل من التجارة المتعددة، وھذا مھما كان عيجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف  - 

  )2( ؛ دد المواد المعروضة للبيعع
  .بالخدمة الذاتية حيجب أن يكون المحل مھيئا بطريقة تسم - 

  )3( .العمليات التي تنجزھا البنوك وشركات التأمين -   13 
  :اختيارياالعمليات الخاضعة للضريبة  -ب  

تباريين الذين يقع نشاطھم خارج مجال تطبيق الرسم، أن عيجوز لpشخاص الطبيعيين أو ا0: 3 المادة
لى أن يزودوا بسلع على القيمة المضافة، عمنھم، 0كتساب صفة المكلفين بالرسم  حلى تصريعيختاروا، بناء 

  :خدماتأو 
   ؛للتصدير - 

   ؛ات البتروليةكلشرل -
  . مكلفين بالرسم، اQخرينلل -
  .  42المادة فيليه عالمنصوص  با*عفاءمؤسسات تتمتع بنظام المشتريات ل - 
  . الحقيقي حيخضع المعنيون وجوبا لنظام الرب 

 رقم تشية الرسوم علىفلى علم مإيجب أن ينھى ا0ختيار و يمكن طلب ا0ختيار، في أي وقت من السنة
بح نافذا اعتبارا من اليوم اEول من الشھر الذي يلي الشھر صاEعمال التي يتبع لھا مكان فرض الضريبة، وي

  . الذي يكتتب فيه ا0ختيار
  .ا منھاءأو جز تيمكن أن يشمل ا0ختيار كل العمليا 

يسمبر من السنة د 31يغطي ا0ختيار وجوبا فترة تنتھي في يوم  ،ما لم يحمل تنازل أو توقف عن النشاط 
  . الثالثة التي تلي السنة التي بدأ فيھا سريان ا0ختيار

  . فترة انقضاء كلھر، قبل أش دم في ظرف ث;ثةقريح، يص قصما لم يحمل ن ضمنيا،ا0ختيار  دويحد 
  سم الثانيقال 

  رسمـتعريف الخاضعين لل 
  :المنتجظ فبل يقصد:   4المادة  

1 - Eو ناعة المنتوجاتصراج أو خيسية أو ثانوية باستئر صفةمون بقوخاص أو الشركات الذين يشا 
ي أو ئكلھا النھاش إعطائھاد صنيع قصاولين في التقناعا أو مصتھم صفنيع أو التحويل بصيتعھدونھا بالت

 عمليات استلزمتلك سوا ء ذدم فيه للمستھلك لكي يستعملھا أو يستھلكھا ، وقالعرض التجاري الذي ت
  . أخرى أم 0 ددام، مواخحويل، استنيع أو التصالت

                                                 
 .1996م لسنة .من ق 70معدلة بموجب المادة : 9-2 المادة )1(
 .2001ت لسنة .م.من ق 10و  2001م لسنة .من ق 12معدلة بموجب   المادتين : 12-2المادة  )2(
 .1995م لسنة .من ق 38محدثة بموجب المادة : 13-2المادة  )3(
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2  - Eانعھا أو حتى خارجھا، بكل صيام، في مقانع للصخاص أو الشركات التي تحمل فع; محل الشا
 إيداعأو  وإرسالي، مثل الترزيم أو التعليب ئالتجاري النھاوتوضيبھا نع المنتوجات أصة بقاEعمال المتعل

  . مون بھذه العمليات أم 0قومن ي باسملك سوا ء أبيعت تحت ع;مة أو ذھذه المنتوجات، و
3  - Eأع;ه  2 و 1رتين فقفي ال إليھايام بالعمليات المشار قخاص أو الشركات الذين يسندون للغير، الشا .  

   :بالجملةيعتبر بيعا  :  5المادة  
   ؛0ستخدامھاالعاديون عادة نظرا لطبيعتھا أو  اEشخاصستعملھا يء 0 أشياعمليات التسليم المتضمنة  -
   ؛عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة - 
  )1( .عمليات تسليم منتوجات موجھة *عادة بيعھا مھما يكن حجم الكمية المسلمة-  
وم قتعد شركة فرعية، كل شركة تكون في تبعية شركة أخرى أو تحت إدارتھا بحكم أنھا ت :6 المادة 

  . ع أو عدة فروع من ھذه الشركةفرباستغ;ل 
كل شركة تملك فيھا الشركة المديرة، مباشرة أو  قبلھا،وتعد الشركة تابعة لشركة أخرى أو مدارة فع; من  

بية اEصوات التي يمكن التعبير عنھا في جمعيات الشركاء أو بواسطة أشخاص، إما معظم رأسمال وإما أغل
  . رارقالمساھمين أو تمارس وظائف تشمل سلطة ال

وكذلك اEمر، بالنسبة لشركة يكون فيھا لشركة أخرى، بمقتضى السلطة المباشرة أو غير المباشرة التي  
الذي تملك من رأسمالھا ، ء الجز الشركة اEولى، وبحكم إدارة س، مجل ءتملكھا ، حق تعيين أغلب أعضا

أو في اجتماعات  إدارة، كان ذلك في  ءمباشرة أو بواسطة أشخاص لھا في الواقع، سلطة اتخاذ القرار، سوا
  . مساھمي الشركة المذكورة سأو مجال

، وكذا اEجراء وموظفوھا ومدراؤھا إدارتھا سجلم ءمسيرو الشركة المديرة وأعضا ء،اصا وسطاخوبعد أش 
 إدارتھا س، مجالءوفروع وأزواج مسيري الشركات المتفرعة عن الشركة وأعضا ءوأمھات وأبنا ءآبا

  . ھايومدير
  الثالث  القســم 

 الضريبــة إقليمية
   :بالجزائرتعتبر العملية قد تمت  :  7المادة   
   ؛ص البيعخعندما تنجز وفقا لشروط تسليم البضاعة في الجزائر، فيما ي - 
المؤجر أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو يء دمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشختكون العندما  - 

      . تعلق اEمر بالعمليات اEخرى إذا استغلت بالجزائر،
  سم الرابعقال

  اHعــفاءات
 :الداخل التي تتم فيالعمليات   - أ
 :المضافةتستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة  :  8المادة   

  : عمليات البيع المتعلقة بما يأتي  -  1 
  ؛ مدةلمجالمنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء ا -أ   
  أس;خ الحيوانات الخاضعة للرسم  الصحي على اللحوم ولكن فيما يخص البيع اEول بعد الذبح فقط؛ -ب  

 كم�ا ھ�و الف�اخرة وھ�راتلمجا باس�تثناء ،والب;تين الخاضعة لرسم الضمانمصنوعات الذھب، والفضة  -ج 
   .المباشرة  غير الضرائب قانون من 359 المادة بموجب عليه منصوص

  .دج أو يساويه 30.000.000العمليات التي يقوم بھا اEشخاص الذين يقل رقم أعمالھم ا*جمالي عن  -  2
اEعمال ا*جمالي الذي يعتمد عليه كل سنة، ھو ذلك الذي تحقق خ;ل  ولتطبيق أحكام ھذه الفقرة، يكون رقم 

السنة السابقة، وإذا لم يمارس المعني نشاطه طيلة السنة كلھا ، يقدر المبلغ السنوي لرقم أعماله تناسبيا مع 
 )2(. رقم اEعمال المحقق طيلة فترة ا0ستغ;ل

مكرر من  138ة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة العمليات المنجزة بين الشركات اEعضاء التابع - 3
   .قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة:   9المادة   
المستعمل في صنع ھذا الخبز والحبوب المستعملة في  عمليات البيع الخاصة بالخبز ودقيق ا0ختباز -  1

  . صنع ھذا الدقيق، وكذا العمليات الخاصة بالسميد

                                                 
  .2005م لسنة .من ق 25معدلة بموجب المادة : 5المادة) 1(
ومعاد إحداثھا بموجب  1997من ق م لسنة  47وملغاة بموجب المادة  1996م لسنة .من ق 71عدلة بموجب المادة م: 8المادة  )2(

ت لسنة .م.من ق 2، 2007م لسنة .من ق 27، 2003م لسنة .من ق 39ومعدلة بموجب المواد  2001م لسنة . من ق 21المادة 
  .  2015لسنة . م.من ق 30و 2014 ت لسنة.م.من ق 15و 2007
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  : ب عمليات البيع المتعلقة  -  2
 -  01ت ج رقم (الحليب، قشدة الحليب غير المركزين وغير الممزوجين بالسكر أو المحليين بمواد أخرى  - 

04.(  
،  )  04 -   02ت ج رقم (ين أو الممزوجين بالسكر أو محليين بمواد أخرى الحليب وقشدة الحليب المركز -

  ).  19 -01رقم . ج. ت(بما في ذلك حليب اEطفال 
  )1(عمليات البيع الخاصة بالمنتوجات الصيد0نية الواردة في المدونة الوطنية لpدوية،  -  3
قديم وجبات بالمجان أو بأسعار معتدلة العمليات المحققة في إطار خدمات ھدفھا تنظيم مطاعم لت -  4

  . مخصصة للمحتاجين والطلبة، بشرط أن 0 يحقق استغ;ل ھذه المطاعم أي ربح
التي يكون ھدفھا الوحيد إقامة نصب تذكارية لشھدا ء ثورة التحرير الوطني، أو لشرف جيش  العمليات -  5

  . بصفة قانونية التحرير الوطني المبرمة مع جماعة عمومية أو مجموعة مؤسسة
سنوات على اEكثر التي 0 تفوق سعة أسطوانتھا  ) 03(السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقدمية ث;ث  - 6

سم  بالنسبة للسيارات   2500و) بنزين (بالنسبة للسيارات ذات  محرك بمكبس وإيقاد شرارة ( 3سم  2000
) 03(رات النفعية الجديدة أو ذات أقديمة ث;ث وكذا السيا) الديزال(ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس 

سنوات من  )5(كلغ أو يساويھا، المقتناة كل خمس  3500سنوات على اEكثر التي يقل وزن حمولتھا عن  
أو تساويھا وكذا السيارات السياحية %   60طرف معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تتعدى نسبة عطبھم 

، المقتناة من طرف المجاھدين 3سم  0025تي 0 تفوق سعة اسطوانتھا ال) 4X4( الصالحة لكل أرضية 
 60ومعطوبي حرب التحرير الوطني المقيمين في و0يات الجنوب الكبير الذين تساوي أو تفوق نسبة عطبھم 

  .% 
من تخفيض في الرسوم المستحقة يساوي %   60ويستفيد المعطوبون اQخرون الذين تقل نسبة عطبھم عن  

  . نسبة عطبھم
 2000سنوات على اEكثر، التي 0 تفوق سعة أسطوانتھا ) 3(السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقدمية ث;ث  

بالنسبة للسيارات ذات  3سم   2500و) بنزين (بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة   3سم  
سنوات من طرف أبناء الشھداء المعوقين   ) 5(، المقتناة كل خمس )الديزال(إيقاد بمكبس محرك بمكبس و

  . المصابين بمرض مزمن الحائزين منحة
غير أن ھذه اEحكام 0 تطبق على السيارات التي تتعدى سعة أسطواناتھا القيم المذكورة في المقاطع 

  )2(.أع;ه
ه، بعد إعادة دفع ا0متياز الجبائي الممنوح لھذه الفئة من يمكن التنازل عن السيارات المذكورة أع; 

  : المستفيدين ضمن الشروط اQتية
ابتداء   ) 02(إعادة دفع كل ا0متياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يقل عن سنتين  -أ  

  من تاريخ اقتنائھا، 
 )02(الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يزيد عن سنتين  إعادة دفع نصف ا0متياز الجبائي -ب  
  سنوات أو يساويه، ) 03(ويقل عن ث;ث  
  . سنوات  )03(0 يعاد دفع أي مبلغ بعد ث;ث  -ج  
عن السيارة والمذكورة أع;ه، خ;ل المدة التي 0 يجوز فيھا التنازل المشروط  غير أنه، في حالة وفاة المالك 

  . ن تكون السيارات المشار إليھا أع;ه، محل إرث أو تنازل بعد ا*رث بدون دفع للرسوميمكن أ
من ھذه المادة بعد حادث أو بسبب   3و 1سنوات المشار إليه في أحكام الفقرتين   )05(0 يحتج بشرط خمس  

  .أخر، بعد إثبات عدم ص;حية السيارة من طرف المصالح التقنية المختصة
سنوات وذات قوة 0 تفوق سعة   ) 03(السيارات المھيأة خصيصا ، ذات أقدمية أقصاھا ث;ث  -  7

النسبة  3سم 2500و)  بنزين(بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة  3سم  2000أسطواناتھا 
طرف أشخاص سنوات من ) 05(، المقتناة كل خمس )ديزال( للسيارات ذات محرك  بمكبس وإيقاد بمكبس

مدنيين مصابين بالشلل أو بترت أطرافھم السفلى، وكذا المعوقين حركيا الحائزين على رخصة سياقة من 
  )2(. ومھما كان  الطرف أو اEطراف المعوقة" و"صنف 

آليات أخرى  المقاعد المتحركة، والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزين، بما فيھا تلك  المجھزة بمحرك أو - 8

                                                 
من  40و  2001ت  لسنة .م. من ق 11و  2001م لسنة . من ق 21و  1995م لسنة .من ق 41معدلة بموجب المواد :  9المادة  )1(
   .2008م لسنة .من ق 17و 2005م لسنة .من ق 26و 2003م  لسنة .ق
 2001ت لسنة .م.من ق 11و 2001م لسنة .من ق 21 و 1992من ق م ت  لسنة    39معدلة بموجب المواد :  6- 9المادة  ) 2(
  . 2018م لسنة .من ق 30و  2005لسنة . ت.م.من ق 26و
  .2005لسنة . ت.م.من ق 26و 2001ت لسنة .م.من ق 11و  2001م لسنة .من ق 21معدلة بموجب المواد  : 7-9المادة  ) 2(
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والدرجات النارية والدراجات ذات محرك إضافي، المھيأة  ) من التعريفة الجمركية 87-13رقم (للدفع 
  ).من التعريفة الجمركية  87 -12-00-90رقم  (خصيصا  للعاجزين 

أو  /و البحث  المتعلق بنشاطات التنظيم قائمتھا بموجب حددت التي اEشغال وكذا والخدمات المواد - 9
 المميع والموجھة البترول غازات الغاز وعزل وتمييع المحروقات أنابيب طريق عن النقل أو ا0ستغ;ل

 واEشغال  والخدمات المواد  وكذا  أع;ه  لpنشطة المذكورة حصرية بصورة  لتحويلھا و0ستعمالھا
أو   ناةالمقت  تلك  وكذلك " سونا طراك " مؤسسة تنجزھا  أو  تقتنيھا  التي منشآت التكرير، لبناء الموجھة
 ھذا في  يعملون  الباطن الذين  من  ومقاولوھا معھا  وكذا الشركات البترولية المشتركة  لحسابھا المنجزة
  )1(. القطاع

النظر عن كل حكم تشريعي مخالف، العمليات المحققة من طرف بنك الجزائر و المرتبطة  بغض -10
تحدد ھذه العمليات، عند الحاجـة، عن طريق .مباشرة بمھمته في إصدار النقود و كذا المھام التي يختص بھا

  )2(. التنظيم

ت أو مصالح الخدمات ذات السلع المرسلة على سبيل التبرعات للھ;ل اEحمر الجزائري و الجمعيا -11
الطابع ا*نساني، إذا كانت موجھة للتوزيع مجانا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من اEشخاص 
الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية وكذا التبرعات الموجھة على أي شكل  للمؤسسات 

  )3(. العمومية
  .ر عن طريق  التنظيمتحدد كيفيات تطبيق ھذا التدبي

التظاھرات الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وبصفة عامة كل الحف;ت المنظمة في إطار الحركات  -12
  .الوطنية أو الدولية للتعاون

 .يمنح ا*عفاء من الرسم على القيمة المضافة بموجب قرار يصدره المدير العام للضرائب    

مع مراعاة مبدأ المعاملة  بالمثل، عمليات اEشغال العقارية والخدمات المتعلقة با0تصا0ت السلكية  -13
وال;سلكية وبالمياه و الغاز والكھرباء و تأجير المح;ت المؤثثة أو غير المؤثثة المنجزة لحساب البعثات 

ا الدبلوماسيين أو القنصليين وكذا  مصاريف القنصلية  المعتمدة بالجزائر أو لصالح أعوانھ الدبلوماسية  أو
  .ا0ستقبال والحف;ت المدفوعة من قبل ھذه البعثات بمناسبة ا0حتفال بأعيادھا الوطنية

تستفيد كذلك من ھذا ا*عفاء مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، المواد المقتناة محليا من طرف البعثات 
  .دبلوماسيين أو القنصليينالدبلوماسية أو القنصلية أو أعوانھا ال

تحدد كيفيات منح ھذا ا*عفاء وكذا الحد اEدنى لسعر الوحدة لھذه المواد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين 
  )4(. المكلفين بالمالية و الشؤون الخارجية

لية و تسليم المواد المخصصة لتموين السفن الوطنية واEجنبية المجھزة للم;حة ما بين الموانئ الدو -14
  )5( .طائرات شركات الم;حة الجوية التي تقوم برح;ت على متن الخطوط الدولية 

  . عقود تأمين اEشخاص كما حددھا التشريع المتعلق بالتأمينات -  15

  . عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائ;ت من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية -  16

  )6(. ملغاة -  17

-90-00بيع المتعلقة بالجيوب الخاصة بأمراض المعدة ذات التعريفة الجمركية الفرعية رقم عمليات ال -18
21-90 .)7(  

 )8(.عمليات إعادة التأمين-19

                                                 
  .2011لسنة  . م.من ق  28و  2001م لسنة .من ق 21معدلة بموجب المادتين  :  9-9المادة   )1(
  2001م لسنة .من ق 21و  1992من ق م ت لسنة  29المادتينمعدلة بموجب :  10-9المادة   )2(
  . 2003لسنة . م.من ق 41و  2001م لسنة .من ق 21و  1992من ق م ت لسنة  30معدلة بموجب المواد   : 11-9المادة  ) 3(
  . 2008م لسنة .من ق 17و 2001م لسنة .من ق 21معدلة بموجب  المادتين  : 13-9المادة  ) 4(
  . 2018م لسنة .من ق 30و 2001م لسنة .من ق 21معدلة بموجب المادتين  14: -9المادة  ) 5(
  .2017م لسنة .من ق  23و   2001م لسنة .من ق 21و  1992من ق م ت لسنة  63معدلة بموجب  المواد  : 17-9المادة  )6(
  .  2001م لسنة .من ق 21و  1992من ق م ت لسنة  63معدلة بموجب  المواد  :   18-9المادة  )7(
  .2001م لسنة .من ق 21معدلة بموجب المادة  : 19-9المادة   ) )8(
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  )1(.  عقود التأمين المتعلقة بأخطار الكوارث الطبيعية - 20 

  )2(. ا*بل – 21

الناجمة عن تنفيذ صفقات عمومية مرھونة لصالح صندوق ضمان الصفقات  الفوائد التأخيرية -  22
  )3(. العمومية

عمليات ا0قتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات القــرض   –23
  )4(.ا*يجاري

 )5( .الجزائر في المصنوعة  الدراسة الحصادات  -24

القرار  في المحددة للمواصفات طبقا الكتب وطبع يات إنتاجلعمل حصرية بصورة الموجه الورق - 25
 )6( .المكلف بالثقافة والوزير بالمالية المكلف الوزير بين المشترك

 )6(.الرقمي الحامل على واEعمال الوطني للمؤلفات والنشر وا*نتاج ا*بداع عملية - 26

 بما والطويل المتوسط المدى على العقارية القروض عقود إطار في القروض بتسديد  المتعلق الجزء27 - 
  )7( .العقاري ا*يجاري بالقرض  المرتبطة تلك فيھا
،وكذا المواد 10-05و10-03 المدرجة على التوالي في الوضعيات التعريفيةى عمليات بيع الشعير والذر)28

   .Eغذية المواشيوالموجھة  23-09 و 23-03و 23 -02 والمنتجات المدرجة في الوضعيات التعريفية
  )8( .تحدد كيفيات تطبيق ھذا المقطع،  عند الحاجة، عن طريق التنظيم

  .العمليات التي تتم عند اAستيراد -ب
المعفى  بيعھا في  الداخل من  المنتوجات استيرادھاالقيمة المضافة  عند   لىعتعفى من الرسم :   10المادة  

  .وبنفس  التحفظات الرسم  المذكور، و ذلك  وفقا لنفس  الشروط 
  :  ا0ستيرادتعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة عند  :11المادة 

  :البضائع الموضوعة تحت أحد اEنظمة الموقفة للحقوق الجمركية التالية  - 1

 ر والمناقلة وا*يداع، وھذا دون ا*خ;ل  باEحكام الخاصة التي نصو القبول المؤقت والعبو ا0ستيداع
  .منـه 178المادة  مارك و0سيماجعليھا في ھذا المجال، قانون ال

للشروط المنصوص عليھا وفقا  الحقوق الجمركية، مع ا*عفاء مناستثنائي  قبولمن  البضائع التي تستفيد - 2
  .قانون   الجمارك من 213و 202و 197المواد  في
  .الطائرات المخصصة لمؤسسات الم;حة الجوية  - 3

صناعة وإعداد وتجھيز و إص;ح أو  في 0ستخدامھاالمواد والمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة  - 4
  .ومراكز التدريب المعتمدة مدارس الطيرانالسفن و ىالتحوي;ت التي أدخلت عل

  .والتحوي;ت التي  أدخلت  عليھا  في الخارج وإص;حھاية ئرترميمات السفن والطائرات الجزا - 5

، والنقود الذھبية ذات 71-08–20-00النقدي ذو التعريفة الجمركية  الفرعية رقم  ل;ستعمالالذھب  - 6
  . 71-18-90-10التعريفة الفرعية رقم 

  .بھما العمــل لتنظيم الجاريالتشريع و  المحددة في المقايضة وفقا للشروطإطار  المستوردة فيالبضائع  - 7

-05و 89-04و 89-02و 89-01الوضعيات رقم  فية اردالسفن الموجھة لشركات  الم;حة البحرية الو - 8
  )9(.من التعريفة  الجمركية ،89-08و 89-06و 89
ذاتھا،  ، إ0 المنتوجات11و 9المنصوص عليھا في المادتين  ا*عفاءات 0 يمكن أن  تستفيد من : 12دة االم

  .المذكورة على وجه التخصيص في  تطبيق التعريفة  الجمركية، باستثناء تلك المشابھة لھا

                                                 
  .2004م لسنة .من ق 17معدلة بموجب المادة  : 20-9المادة   )1(
   2005م لسنة .من ق 26معدلة بموجب المادة  : 21-9المادة   )2(
  2006م لسنة .من ق 24معدلة بموجب المادة   :22-9المادة   )3(
  .2008م لسنة .من ق 17معدلة بموجب المادة  : 23-9المادة   )4(
  .2009لسنة . ت.م.من ق 16محدثة بموجب المادة :  24-9المادة  )5(
  .2010لسنة . ت.م.من ق 14بموجب المادة  محدثة:  25-9المادة  )6(
 2010لسنة . ت.م.من ق 14ة بموجب الماد محدثة:  26 -9المادة  )6(
 .2015لسنة . ت.م.من ق 31بموجب المادة  محدثة:  27 -9المادة  )7(
 .2018لسنة . م.من ق 30بموجب المادة  محدثة:  28 -9المادة  )8(
من   27و  2001من ق م  لسنة   21و  2000 من ق م  لسنة 53و  1995من ق م   لسنة  39معدلة بموجب المواد : 11المادة  )9(

  .2014لسنة . م. من ق 16و 2011لسنة  . م.من ق 29و  2006ق م لسنة  
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  :العمليات التي تتم عند التصدير  -ج 
   :المضافةتعفى من الرسم على القيمة  :13المادة  
 Aأن ، شريطة ا*عفاءھذا  ويمنحعمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة،  - أو :  
 ليه في المادةعفي المحاسبة، وإذا تعذر ذلك في السجل المنصوص  ا*رسالياتأو الصانع /يقيد البائع و -أ  

أرقامھا  ;ماتھا وعددھا وعتسجيل الطرود و خمن ھذا القانون، حسب ترتيبھا الزمني، مع بيان تاري 72
  . اء أو البضائع وقيمتھا واتجاھھاياEش ونوع

;مات الطرود وأرقامھا في عالتسجيل في المحاسبة أو في السجل الذي يحل محلھا، وكذا  خيقيد تاري -ب  
، وأن تقيد مع ا*رساليةالتي ترافق ..) .ذلك غيرتذكرة النقل أو الحافظة أو ورقة البيع بالجملة أو (الوثيقة 

  . ائع للتصديرالجمركي من قبل الشخص المكلف بتقديم اEشياء أو البض حلى التصريعلقب المرسل 
ند خروج اEشياء أو عتجري كل التحقيقات ال;زمة . 0 يكون التصدير مخالفا للقوانين والتنظيمات -ج  

وان مصلحة الضرائب المختلفة، عة أو الصناع، من قبل أعالبضائع، من قبل مصلحة الجمارك، ولدى البا
بوليصات النقل  ;ه، وكذا وص;ت النقل وعأ الذين تقدم لھم وجوبا، السج;ت والوثائق المحددة في الفقرة

لك من الوثائق الكفيلة بإثبات المعلومات المقيدة في ذير غوسندات الشحن والكمبيا0ت والحسابات، و
  . السج;ت

الظروف والرزم والعلب، مصلحة  إيداععن طريق البريد، يمكن لموظفي البريد أن يدعوا عند  ل�رسالياتبالنسبة  
. بالتحقق من المحتوى وذلك بحضور المعني أو من ينوب عنهالقيام  إلىية أو مصلحة الضرائب، الجمارك المحل

   .الصانعيمسكه البائع أو  الذي ا*رسالوص;ت البريد بسجل  إلحاقوفي كل ا0فتراضات، يجب 
المح;ت التجارية  إلىضائع من مصدر وطني والمسلمة مليات البيع والصنع التي تتعلق بالبع - ثانيا 

  . ة تحت الرقابة الجمركية المؤسسة قانوناعالموضو
وتخضع للرسم ملى القيمة المضافة، بنفس المعد0ت ونفس الشروط  ا*عفاءير أنه، تقصى من ھذا غ - ثالثا 

قبل تجار اEثريات أو لحسابھم  خل التراب الوطني، المبيعات التي تتم بغرض التصدير منداالمعمول بھا 
والمتعلقة باEشياء الطريفة والتحف الفنية والكتب العتيقة واEثاث ومشمو0ت الجمع وكذا المبيعات المتعلقة 

النقشية والصور  باللوحات الفنية الزيتية والمائية والبطاقات البريدية والرسوم والمنحوتات اEصلية والصور
الطبيعة، واللوحات الفنية الزيتية والمائية والرسوم  خات تاريعات المتعلقة بمجموالمبيع باستثناءالرشمية 

لى قيد عن فنانين عوالبطاقات البريدية والمنحوتات اEصلية والصور النقشية والصور الرشمية الصادرة 
  . شرين سنةعالحياة أو ھلكوا منذ أقل من 

افة ،عمليات البيع المتعلق باEحجار الكريمة، الخام أو كما تقصى من ا*عفاء من الرسم على القيمة المض  
المقدودة و الجواھر الصافية و الحلي و المجوھرات و المصوغات و غيرھا من المصنوعات من المعادن 

 )1( .الثمينة ما لم ينص القانون على خ;ف ذلك
  ينالفصل الثا

  Aتهديس الرسم ومعسقواعد تأ 
  القسم ا*ول 

المنشـئ للرســمالحـدث     
   :منللرسم على القيمة المضافة  المنشئيتكون الحدث  :  14المادة  

  . بالنسبة للمبيعات، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة -أ 
الرسم على القيمة المضافة ئ غير أن المؤسسات التي توزع الماء الصالح للشرب، فإن الحدث الذي ينش 

  . ، يتكون من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا بصدده
العمومية،  إطار  اEسواقللرسم من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات المحققة في  المنشئيتكون الحدث  

التسليم  تاريخمن  ابتداءبعد أجل سنة  اEداءوفي غياب التحصيل، يصبح الرسم على القيمة المضافة مستحق 
 . القانوني أو المادي للبضاعة

 . بالنسبة لpشغال العقارية، من قبض الثمن كليا أو جزئيا -ب  
يتكون  ،بنشاطھمالخاص  ا*طارة في يرف مؤسسات الترقية العقارطبالنسبة لpشغال العقارية المنجزة من  

 . ستفيدالحدث المنشئ للضريبة بالتسليم القانوني أو المادي للملك إلى الم
غير أنه، فيما يتعلق بالمؤسسات اEجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقا عند انتھاء اEشغال، بعد 

  )2(. من ا0ست;م النھائي للمنشأة المنجزة المنشئالرسم المدفوع عند كل تحصيل، يتكون الحدث 
من  المنشئبالنسبة للتسليمات للذات من المنقو0ت المصنوعة ومن اEشغال العقارية، يتكون الحدث  -ج  

                                                 
  .  2008ت لسنة . م. من ق 19معدلة بموجب المادة : ثالثا  -  13المادة  )1(
  .2006ت لسنة  .م . من ق 6و 1998م  لسنة  . من ق 34و 1994م لسنة  . من ق 70معدلة  بموجب المواد :  14المادة   )2(
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  . التسليم
  . البضاعة عند الجمارك، والمدين بھذا الرسم ھو المصرح لدى الجمارك إدخالبالنسبة للواردات، من  -د  
ثالثا، من تقديمھا للجمارك،  -13الخاضعة للضريبة، بمقتضى المادة  بالنسبة للصادرات من المنتوجات -ھـ 

  . الرسم ھو المصرح لدى الجمارك والمدين بھذا
بمختلف  التسليات ،وفيما يتعلق بالحف;ت واEلعاب .كليابقبض الثمن جزئيا أو  عموما،بالنسبة للخدمات  -و  

  . ذر القبض، من تسليم التذكرةللرسم، إن تع المنشئأنواعھا ، يمكن أن يتكون الحدث 
غير أنه، يمكن أن يرخص لمقاولي اEشغال ومؤدي الخدمات بتبرئة ذمتھم حسب الخصوم، وفي ھذه الحالة،  

  .للرسم من الخصم ذاته المنشئيتكون الحدث 
  القسم الثاني

  تأسيــس الرســم
 :  الداخل ي ف -أ  
ثمن البضائع أو اEشغال أو الخدمات بما في ذلك كل يشمل رقم اEعمال الخاضع للرسم    :15المادة   

  .المصاريف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته
   (*):ويتكون 

  .  بالنسبة لعمليات البيع، من المبلغ ا*جمالي للمبيعات  - 1 
لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة للرسم، من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك  بالنسبة - 2

  . المستلمة، بزيادة معدل الفرق عند ا0قتضاء، وذلك بين يدي كل طرف في التبادل
ة على أع;ه، حقوق ا0ستھ;ك المفروض 2و 1وتدخل في مبلغ البيع والتبادل المشار إليھما في الفقرتين 

البضاعة، وذلك حتى لو لم تسدد بعد ھذه الحقوق، عند حدوث العملية التي ينشأ منھا وجوب أداء الرسم على 
  . القيمة المضافة

وفي حالة ما إذا تم البيع على يد شركة تكون فرعا لشركة خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو على يد  
س على ثمن بيع الشركة المدينة للشركة المشترية، وإنما شركة تكون أما لتلك، يؤسس الرسم المستحق لي

  . على ثمن البيع المطبق من قبل ھذه اEخيرة، سواء أكانت غير خاضعة للرسم على القيمة أم كانت معفاة منه
  . 6وتعتبر فروعا بمفھوم الفقرة أع;ه، الشركات التي جاء تعريفھا في المادة  
د شركة حيث يملك تاجر خاضع للرسم على القيمة المضافة جزءا من رأس وفي حالة ما إذا تم البيع على ي 

المال مباشرة أو بواسطة شخص، أو يمارس فيھا وظائف تخول له سلطة القرار، يؤسس الرسم المستحق 
ليس على ثمن بيع التاجر المدين للشركة المشترية، وإنما على ثمن البيع المطبق من قبل ھذه اEخيرة سواء 

  . ير خاضعة للرسم على القيمة المضافة أم كانت معفاة منهأكانت غ
وفي حالة ما إذا تم البيع على يد تاجر، يملك مباشرة أو بواسطة شخص آخر، جزءا من رأسمال شركة مدينة  

بالرسم على القيمة المضافة، أو يمارس فيھا وظائف تخول له سلطة القرار، يؤسس الرسم المستحق ليس 
ركة المدينة للتاجر المشتري، وإنما على ثمن البيع المطبق من قبل ھذا اEخير سواء أكان على ثمن بيع الش

  . غير خاضع للرسم على القيمة المضافة أم كان معفى منه
  : يمكن أن تخصم من المبلغ الخاضع للرسم على القيمة المضافة، وذلك حينما تفوتر للزبون  
  منوحة وحسوم القبض؛ التخفيضات وا*نقاصات والناقصات الم - 
  حقوق الطوابع الجبائية؛  - 
  . المبلغ المودع باEمانة على التغليفات التي يجب إعادتھا إلى البائع مقابل تسديد ھذا المبلغ - 
المدفوعات المترتبة على النقل الذي قام به المدين نفسه لتسليم البضائع الخاضعة للرسم، والتي تخضع  - 

 . قيمة المضافة الخاص بھا عندما تكون مفوترة  على حدةلمعدل الرسم على ال
ويمكن أن تخصم عند فرض الضريبة على المصنوعات من المعادن الثمينة المرصعة باEحجار الكريمة 

في التعريفة الجمركية الجزائرية، القيمة التي استعملت قاعدة لحساب الرسم  13-71المذكورة في الفصل 
  .وضع دمغة ضمان المعادن على القيمة المسددة لدى

  : بالنسبة للتسليمات للذات  - 3
لpموال المنقولة، من ثمن البيع بالجملة المنتوجات المماثلة، أو من ثمن التكلفة، يضاف إليه ربح  عادي  -أ  

  للمنتوج  المصنع؛
  . لpموال العقارية، من ثمن تكلفة ا0نجاز -ب  

  : بالنسبة لـ -  4

                                                 
 2010لسنة . ت.م. من ق 15و 2001لسنة . م. من ق 21و 1996لسنة . م. من ق 73من   40معدلة بموجب المواد : 15المادة  (*)

   .2017لسنة . م.من ق 25و
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وك;ء النقل و وسطاء العبور، ولو كانوا  يتعاملون بالجزافي، يتكون رقم أعمالھم من أجورھم   -أ 
ا*جمالية، أي من جميع المبالغ المقبوضة من قبلھم، بعد خصم المدفوعات المتعلقة بمصاريف النقل ذاته 

رية للنقل ذاته دون سواھا، ومصاريف الشحن والتفريغ والتحميل، عندما تكون ھذه اEعمال ضرو
  . وللتخليص الجمركي، على أن يثبت الدفع

تطبق أحكام ھذه الفقرة على وسطاء العبور، حتى ولو تمت عمليات التخليص الجمركي لحسابھم على يد أحد  
   .حرفائھم

  : بالنسبة Eصحاب ا0متيازات والملتزمين بالحقوق البلدية، يتكون المبلغ الخاضع للرسم من  -ب  
غ ا*يرادات المخصوم منھا مبلغ ا0لتزام المدفوع للبلدية، إن كان ھؤ0ء يقومون بتحصيل الحقوق مبل - 

  لحسابھم الخاص؛ 
  . اEجر الثابت أو النسبي، إذا كانت الحقوق تحصل لحساب البلدية - 
من الفارق بين  بالنسبة للفرازين وتجار اEم;ك العقارية والمتاجر، يتكون رقم أعمالھم الخاضع للرسم، -ج  

  . ثمن البيع وثمن الشراء، بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القيمة المضافة
  )1(. ملغى  -د
 )2(.ملغى - 5 
من ھذا القانون، فإنه يتكون من المبلغ  15 بالنسبة لpعمال التي لم يحدد وعاؤھا في المادة:  16 المادة 

  . المحصلة بأي صفة كانت، بمناسبة انجاز العمليات الخاضعة للرسم ا*يراداتلpجر المتقاضى أو  ا*جمالي
عندما يجمع الشخص الواحد بين العمليات المتعلقة بعدد من اEصناف المنصوص عليھا في  :17 المادة 

واد على كل واحدة من المواد السابقة، فإنه يتم تحديد رقم أعماله بتطبيق القواعد الواردة في تلك الم
  . التي يقوم بھا مجموعات العمليات

سبق وأن تم تحصيل الضريبة بمناسبة عمليات بيع أو أشغال أو خدمات، تم في وقت 0حق  إذا:  18المادة  
يتم خصم ھذه الضريبة من الضريبة المستحقة على اEعمال  فإماير مدفوعة، غأو بقيت  إبطالھافسخھا أو 

  . لم يعد الشخص الذي أداھا مكلفا بھا إذاھا غترد مبلال;حقة، أو يس
 خوللحصول على خصم الضريبة، يرسل المعني، مع أحد الكشوف الشھرية اEولى التي يقدمھا بعد تاري 

   :فيه، كشفا خاصا يبين ا*بطالأو  خالفس
  . طبيعة العملية اEصلية وكذا لقب وعنوان الشخص الذي أبرمت معه الصفقة - 1 

  . انجاز العملية ختاري - 2
.72 صفحة سجل المحاسبة حيث قيدت العملية أو السجل الخاص المنصوص عليه في المادة - 3   

.غير المحصل أوبلغ المسدد مقيمة ال - 4  
;ه، من المبالغ المقيدة على النحو المبين أع، بعد التصحيحات التي تتم خصمهتخصم قيمة المبلغ المطلوب 

 . تراضعا0 إيداعالمقدمة، بعد  اEولى الكشوففي 
ن طريق الخصم، وفقا لpحكام السالفة، فإنه 0 يتم ا0سترداد عندما 0 يتأتي القيام باسترداد مبلغ الضريبة عو 

 . ;هعالمذكورة أ ا*ثبـاتبجميع سندات  مرفقلى طلب خاص عإ0 بناء 
يمكن في أي حال من اEحوال أن يقبل طلب الخصم أو ا0سترداد، بعد انقضاء مدة أجلھا أربع سنوات  و0 

  . التحصيل خمنذ تاري
  :اAستيراد  عنــد –ب  
يتكون اEساس الخاضع للضريبة من القيمة المحددة لدى الجمارك، بما فيھا الحقوق والرسوم،   :19المادة  

  . لى القيمة المضافةعباستثناء الرسم 
  :ند التصدير ع -ج  
ند عالخاضعة للرسم، من قيمة البضائع  منتوجاتلليتكون اEساس الخاضع للضريبة، بالنسبة  : 20 المادة 

  . لى القيمة المضافةعبما فيھا الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم  التصدير، 
 القسم الثالث 

  المعدAت
     )3( .%19ادي عالمعدل الالقيمة المضافة بلى عيحصل الرسم  :21 المادة 

 )4(.ملغـاة  :  22المادة

                                                 
   .2017لسنة . م.من ق 25و 2015لسنة . م.من ق 31و 2010ت لسنة .م. من ق 15معدلة بموجب المواد :  4 - 15المادة  )1(
  . 2001لسنة . م. من ق 21وملغى بموجب  المادة    1996لسنة .  م. من ق 73محدث بموجب المادة :  5 -15لمادة ا )2(
من  38و 1997لسنة . م.من ق 49و 1996لسنة . م.من ق 74و 1995لسنة . م.من ق 84و 40معدلة بموجب المواد : 21المادة )3(
  .2017لسنة . م.من ق 26و. 2001سنة ل. م.من ق 21و 2000لسنة .  م.ق
  .2001لسنة . م.من ق 22ملغاة بموجب المادة : 22المادة  )4(
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  )1(%.  9المخفض للرسم على القيمة المضافة بـ يحدد المعدل  :23المادة 
  : ويطبق ھذا المعدل على المنتوجات والمواد واEشغال والعمليات والخدمات المبينة أدنـاه 

:أو مشتقاتھا المذكورة أدناه عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات - 1
)2(  

  
 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات

 01-01 . ا2حصنة والحمير والبغال والبغال الحية
 01-02 .حيوانات حية من س4لة البقر

 01-04 .حيوانات حية من س4لة الغنم والماعز
 0602.20.10.00 شتائل الكروم مطعمة أو مجذرة

 0602.90.20.00 .شتائل غابية فتية
 07-01 .بطاطا طازجة أو مبردة
 07-02 .طماطم طازجة أو مبردة

بصل وكراث أندلسي وثوم وكراث وخضر ثومية أخرى طازجة أو 
 مبردة

03-07 

كرنب وملفوف وكرنب مجمد وكرنب أفتي ومنتجات مماثلة وصالحة 
 . لEكل من صنف براسيكا، طازجة أو مبردة

04-07 

 07-05 .، طازجة أو مبردة)سيكوريوم(و ھندباء ) ساتيفاGكتوكا (خس 
جزر ولفت وشمندر السلطة ولحية التيس و كرفس لفتي وفجل و جذور 

 .أخرى مماثلة صالحة لEكل، طازجة أو مبردة
06-07 

 07-07 .خيار و خيار مخلل، طازج أو مبرد
 07-08 .بقول ذات قرون منزوعة أو غير منزوعة القرون ، طازجة أو مبردة

 07-09 .خضر أخرى، طازجة أو مبردة
بقول ذات قرون، جافة، منزوعة القرون، حتى إذا كانت مقشرة أو 

 .مكسرة
13-07 

 0804.10.50.00 .تمور طازجة، غيرھا
 10-04 .الخرطال

 10- 06 .أرز
 10 – 07 حبوب السورغوم

وإينولين و نشاء حبوب ودرنلت ) مالت(منتجات مطاحن وشعير ناشط 
 )جلوتين(ودابوق القمح 

 11الفـــصل 

مواد نباتية من ا2نواع المستخدمة أساسا في صناعة الس4ل أو نسج 
البوص الھندي والخيزران والقصب السمار والصفصاف (الحلفاء 

والرافيا وقش الحبوب المنظف والمبيض أو المصبوغ و لحاء الزيزفون، 
 ) مث4

01 – 14 

 1404.90.20.00 .حلفاء
 1404.90.30.00 .حلفاء ال4زبة والديس

 15 - 09 .زيت الزيتون و جزيئاته و إن كان مكررا، لكن غير معدل كيميائيا
 1901.10.10.00 .دقيق  باللبن  بما فيه المحلى، المحتوي على الكاكاو

 1901.10.20.00 .دقيق  باللبن  بما فيه المحلى، غير المحتوي على الكاكاو
 1902.11.10.00  السباغيتي والشعرية

 1902.11.20.00 المعكرونة

                                                 
م  لسنة  .من ق 38،  1998م لسنة  .من ق 36و   1997م لسنة .من ق 51، 1996م لسنة  .من ق  80و 79بموجب المواد   معدلة : 23المادة  )1(

 43و 42  2002من ق م ت لسنة  2و 2002من ق م لسنة  28 و 2001م ت لسنة من ق  12و  2001.م لسنة .من ق   21و   1999
من ق م لسنة  18و  2007م لسنة .من ق 30و  2006من ق م لسنة  25، 2004م لسنة .من  ق  18و 2003من ق م لسنة  44و

. م.من ق 27و  24و 2015لسنة  . م.من ق 32و. 2014من ق م لسنة  17 2011لسنة . م.من ق  30و  2009من ق م ت  لسنة  17و  2008
  .2018لسنة . م.من ق 30 و 2017لسنة  

  .2018لسنة . م.من ق 31بموجب المادة  معدلة : 1 – 23 المادة )2(
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 1902.11.90.00 غيرھا
 1902.19.10.00  السباغيتي والشعرية

 1902.19.20.00 المعكرونة
 1902.19.90.00 غيرھا
 1902.30.10.00 مجففة
 0.00 1902.30.9 غيرھا
  :كسكس

 1902.40.10.00 غير محضر
 1902.40.91.00 كغ 10المفتول باليد و المعلب في أكياس G يتعدى وزنھا  الكسكس  

 1902.40.99.00 غيرھا 
؛ كائنات مجھرية أخرى ميتة )حية فعالة أو ميتة غير فعالة( خمائر 

؛ مساحيق )30.02عدا اللقاحات الداخلة في البند (أخرى أحادية الخلية 
  .محضرة للتخمير

21.02 

 2201.90.90.00  غيرھا 
  2827.39.10.00  . كلوريد الكلس

  30الفصل   .المواد الصيدGنية ذات اGستعمال البيطري المحددة عن طريق التنظيم
مضادات القوارض ومبيدات الفطريات ومبيدات  مبيدات الحشرات و

ا2عشاب المحاربة Gنتشار البكتيريا و المنظمة لنمو النباتات ومطھرات 
ة معروضة في أشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو في طور و مواد مماثل

التحضير أو في شكل أدوات كا2شرطة  وخص4ت و شموع  مكبرتة و 
  . ورق قاتل للذباب ذات استعمال ف4حي

38.08  

  44.06  .عوارض من خشب للسكك الحديدية أو ما شابھھا
  48.01  .ورق الجرائد عل شكل لفائف أو على شكل ورق

  49.01  .كتب و كتيبات و مطبوعات مماثلة و إن كانت من أوراق منفصلة
  49.03  .ألبومات أو كتب الصور و ألبومات الرسم أو التلوين لEطفال

قضبان من حديد أو من صلب غير مخلوط غير مشغولة بأكثر من 
الطرق أو الترقيق باGسطوانات أو السحب أو البثق بالحرارة بما فيھا 

  .لمفتولة بعد الترقيق باGسطواناتالقضبان ا
  .قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط

  72.15و  72.14

أوعية للغاز المضغوط أو المميع من حديد صب أو حديد أو صلب 
محتوية على أجھزة تحكم أو ضبط أو قياس مخصصة لغاز البترول 

  .وقود و غاز طبيعي وقود/ (GPL) المميع 
73.11  

  8409.91.91.00  .(GPL/C)وقود  /بالنسبة لمحركات غاز البترول المميع 
  84.10  .عنفات و دواليب تعمل بقوة الماء ومنظماتھا

  84.11  .عنفات نفاثة و عنفات دافعة و عنفات غازية أخرى
  8413.11.10.00  .(GPL)لتوزيع غاز البترول المميع 

  84.34  .ا2لبانآGت الحلب و آGت وأجھزة صناعة منتجات 
/ وقود و إلى الغاز الطبيعي/ معدات التحويل إلى غاز البترول المميع

  .وقود
8481.10.30.00  

  8526.10.10.00  .للطائرات
  8526.10.20.00  .للسفن أو البواخر

  8526.10.31.00  .رادارات رصد تجاوز السرعة
 8526.10.32.00  .رادارات المراقبة المرورية

 8526.10.33.00  .إلى الوراء رادارات الرجوع
 8526.10.39.00  غيرھا
 8526.10.90.00  غيرھا

 8526.91.10.00  .للطائرات
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 8526.91.20.00  .للسفن أو البواخر
 8526.91.90.00  غيرھا

 8608.00.10.00  معدات ثابتة خاصة بخطوط السكة الحديدية وما يماثلھا
 8608.00.21.00  أو ما يماثلھامن ا2نواع المستعملة لخطوط السكة الحديدية 
 8608.00.22.00  من ا2نواع المستعملة للطرق البرية أو النھرية

من ا2نواع المستعملة للمساحات أو حظائر الوقوف أو لمنشآت الموانئ 
  أو المطارات

8608.00.23.00 

 8704.21.91.20  (GPL/C)وقود /الشاحنات المخصصة لنقل غاز البترول المميع
 
ساعي / كيلواط 250بتوزيع الكھرباء والغاز الطبيعي فيما يخص استھ;كا يقل عن عمليات البيع المتعلقة   )2

   )1(؛رارية لكل ث;ثة أشھر بالنسبة للغاز الطبيعيحوحدة  2500بالنسبة للكھرباء و 
  (2). العمليات المنجزة من طرف ورشات بناء السفن والطائرات  - )3

وتجھيز وإص;ح أو تحويل   جات الخام أو المصنعة المعدة 0ستخدامھا في صناعة وإعداد المواد المنتو  -     
  . السفن البحرية

أعمال الطبع التي تقوم بھا المؤسسات الصحفية أو التي تنجز لصالحھا ، وكذا عمليات البيع المتعلقة  ) 4
  . بالجرائد واالنشريات والدوريات ونفايات الطباعة

  . أو بيع السكنات/عمليات البناء وإعادة التھيئة و ) 5

  .المنتوجات المتعلقة بأنشطة الحرف التقليدية التي تحدد قائمتھا عن طريق التنظيم ) 6

  (3). ملغاة)  7

  . إيجار المساكن ا0جتماعية المقبوض من طرف الھيئات المكلفة بتسييرھا ) 8

  .المھن الـطبية) 9 

  . عمليات ترميم اQثار واEماكن الخاصة بالتراث الثقافي ) 10

  . المخصصة للصناعات التركيبية للسيارات )SKD(و )CKD(مجمعات المركبات المفصلة   )11

  . بائعو اEم;ك وما شابھھا    )12

  . المستفيدون من الصفقات) 13

  )4(. التنظيم الوك;ء بالعمولة والسماسرة المحددة أنشطتھم عن طريق)  14
 . مستغلو سيارات اEجرة) 15

العروض المسرحية والبالي والحف;ت الموسيقية والسيرك والعروض والمنوعات واEلعاب والعروض ) 16
  .المسلية بمختلف أنواعھا

غاز أويل الثقيل والبوتان  والبروبان و خليطھما المستھلك على شكل غاز البترول المميع، / المازوت) 17
  )5( ).وقود/غاز البترول المميع(ما كوقود 0سي
  )6(. ملغى) 18
بما فيھا مؤسسات . خدمات التعليم والتربية المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة) 19

   )7( .التكوين والتعليم التحضيري
   )8( ؛  9019.10.12.00اEسرة المضادة للقرحات المذكورة في البند الفرعي التعريفي  ) 20
  . عمليات نقل المسافرين بالسكة الحديدية) 21
أدوات و أجھزة الجبارة، بما فيھا اEحزمة والضمادات الطبية الجراحية والعكاكيز وجبائر وموازيب ) 22

                                                 
  . 2017لسنة . م.من ق 27و 2016لسنة . م.من ق 14معدلة بموجب المادتين : 2 – 23 المادة )1(

  . 2014لسنة . م.من ق 17و. 2011لسنة .م.من ق 30و 2006لسنة .م.من ق 27معدلة بموجب المواد : 3 – 23المادة  (2)
  2003لسنة . م.من ق 44ملغاة بموجب المادة : 7 – 23المادة  (3)

  2014لسنة . م.من ق 17معدلة بموجب المادة :14 – 23 المادة )4(
  .2016لسنة . م.من ق 14و 2007لسنة . م.من ق 30معدلة بموجب المادتين  :17 – 23المادة  )5(
  .2017لسنة . م.من ق 27وملغاة بموجب المادة  2002لسنة . م.من ق 28محدثة بموجب المادة  : 18- 23المادة   )6(
  2007لسنة . م.من ق 30ومعدلة بموجب المادة  2002لسنة . م.من ق 28محدثة بموجب المادة  : 19  – 23المادة   )7(
من  27و 2008م لسنة .من ق 18و معدلة بموجب المادتين  2003لسنة . م.من ق 42محدثة بموجب المادة : 20- 23المادة  )8(
  2017لسنة . م.ق
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وأجھزة مخصصة لتسھيل  ،وأصناف وأجھزة أخرى خاصة بالكسور وأصناف وأجھزة الجراحة الترقيعية
لمقبوضة باليد والمحمولة على الجسم أو المزروعة فيه من أجل تعويض السمع للصم واEجھزة اEخرى ا

  )1(. 9021)التعريفة الجمركية رقم ( نقص أو عاھة
  )2( .البحر  الخدمات الع;جية المقدمة في المحطات ا*ستشفائية  المعدنية ومحطات الع;ج بمياه )  23

  .عمليات القرض بضمان الممنوح للعائ;ت )  24

 رقم التعريفة الجمركية(مكيفات الھواء التي تشتغل عن طريق امتصاص الغاز الطبيعي وغاز البروبان  ) 25
  )3(). )8415.82.99.00رقم 

   )4(.صصة لتوضيب الحليبلمخاEكياس الب;ستيكية المنتجة في الجزائر وا) 26
  )5( .الكتب المطبوعة والمنشورة في صيغة رقمية) 27

  . دجاج التسمين وبيض ا0ستھ;ك المنتجة محليا) 28
  .تحدث سلطة الضبط سوقا للحبوب الموجھة لتغذية الحيوانات
  .يحدد تنظيم ھذه الھيئة و سيرھا و مھامھا عن طريق التنظيم

الديوان الوطني المتعدد المھن للحبوب  في انتظار تنصيب ھذه الھيئة، يمكن الوزير المكلف بالف;حة تكليف
  .بمھمة ضبط سوق الحبوب الموجھة لتغذية الحيوانات

 )6( .تحدد كيفيات تطبيق ھذا ا*جراء عن طريق التنظيم
)11( (PUBRO)".العمليات المتعلقة بالبيبرو  ) 29

  

  
  )7(.اةلغم  :24المادة  

  عبارم ا لــــسقال
    على اAستھfك سم الداخلـي رال 

توجات نيؤسس رسم داخلي على ا0ستھ;ك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على الم:   25المادة 
  )8(: المبينة في الجدول، وحسب التعريفات الواردة أدناه 

  

  
  .تستند الحصة الثابتة إلى الوزن الصافي للتبغ المحتوى في المنتوج النھائي 

                                                 
  .2017لسنة . م.من ق 27و معدلة بموجب المادة  2008لسنة  . م.من ق 42محدثة بموجب المادة : 22 – 23المادة  )1(
  .2004لسنة . م.من ق 18محدثان بموجب المادة : 24و  23 - 23المادة   )2(
  ..2017لسنة . م.من ق 27و معدلة بموجب المادة  2006م لسنة .من ق 25محدثة بموجب المادة :   25-23المادة  )3(
  .2009ت لسنة .م.من ق 17المادة  محدثة بموجب:  26-  23المادة  )4(
  .2014لسنة . م. من ق 17محدثة بموجب المادة  27-23المادة  )5(
  .2015لسنة . م. من ق 32محدثة بموجب المادة : 28-23المادة  )6(
  .2017لسنة . م. من ق 24محدثة بموجب المادة : 29-23لمادة  )11(
  .1995لسنة من  ق م  48ملغاة بموجب المادة :  24المادة  )7(
م  .من ق 40، 1997م لسنة .من ق 52، 1996م  لسنة .من ق 81، 1995لسنة .م.ق 49معدلة بموجب المواد :  25المادة   )8(
 من 3و  2002م  لسنة  .من ق 29و 2001م ت لسنة .من ق 16و 2001م لسنة .ق 27و 2000م لسنة .من ق 44و 1999سنة ل

  2018لسنة . م.من ق 32و 2017لسنة  . م.من ق 28و 2015لسنة . م. من ق 33و 2007ت لسنة .م.ق

  التعريفة  المنتوجاتبيان 
Aھلتر/دج 3971   الجعة -أو  

  )على قيمة المنتج(النسبي المعدل   )كغ/دج(الحصة الثابتة   المنتوجات التبغية والكبريت   -ثانيا 

    السجائر - 1 
  10%  1.640  التبغ اEسود -أ

 10%  2.250  التبغ اEشقر - ب

 10%  2.600  السيجار - 2

 10%  682  )بما فيھا الشيشة(لتدخين اتبغ  - 3 

 10%  781  نشق والمضغللتبغ  - 4 

  %       20  الكبريت والقداحات - 5
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  .يستند المعدل النسبي إلى سعر البيع بدون احتساب الرسوم
  .بالنسبة للمواد المشكلة جزئيا من التبغ، يطبق الرسم الداخلي ل;ستھ;ك على المنتوج بأكمله

الية من التبغ، يطبق المعدل النسبي فقط على سعر البيع بدون بالنسبة للسجائر والمواد المعدة للتدخين الخ
 .احتساب الرسوم

بالنسبة للكبريت والقداحات، يؤسس الرسم الداخلي على ا0ستھ;ك المستحق على الثمن عند خروجھا من  
  . وعند ا0ستيراد، يطبق ھذا الرسم على القيمة المحددة لدى الجمارك. المصنع

  (*):الداخلي على ا0ستھ;ك، المنتوجات والسلع المبنية أدناه  تخضع أيضا إلى الرسم

                                                 
سنة م  ل.من ق 40، 1997م لسنة .من ق 52، 1996م  لسنة .من ق 81، 1995لسنة .م.ق 49معدلة بموجب المواد :  25المادة   (*)

ت .م.ق من 3و  2002م  لسنة  .من ق 29و 2001سنة م ت ل.من ق 16و 2001م لسنة .ق 27و 2000م لسنة .من ق 44و 1999
  .2018لسنة . م.من ق 32و 2017لسنة . م.من ق 28و 2015لسنة . م. من ق 33و 2007لسنة 

  

 % المعدل تعيين المنتوجات  رقم التعريفة الجمركية

 %30  سلمون  3م الفصل 
 % 30  موز طازج  90.10.00 .0803
 % 30  طازج أناناس  30.10.00 .0804
 % 30  كيوي  0810.50.00.00

 %10  غير منزوع منه الكافيين  0901.11
 %10  منزوع منه الكافيين  0901.12.00.00

 %10  غير منزوع منه الكافيين 0901.21
 %10 منزوع منه الكافيين 0901.22
 %10  غيرھا 0901.90

  % 30  كفيار و أبداله  16.04
مثلجات اGستھ4ك بما فيھا التي تحتوي   2105.00.10.00

  الكاكاو
30 % 

 % G  30 تحتوي الكاكاو مثلجات اGستھ4ك التي  2105.00.20.00
 % 30  ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة 63.09

 % 30  مصفحة  8703.23.92.31
 % 30  غيرھا   8703.23.92.39
ولكن تقل  3سم  2000ذات أسطوانة تفوق   8703.23.93.30

  3سم 3000عن 
30 % 

 % 30  مصفحة  8703.23.94.31
 30%  غيرھا  8703.23.94.39

 30%  مصفحة 8703.24.91.10
 30%  غيرھا  8703.24.91.90
  30%  مصفحة  8703.24.99.10
 30%  )متحركة ذاتيا(سيارات للتخييم من نوع كارفان  8703.24.99.91
 %30  غيرھا   8703.24.99.99
  % 30  مصفحة  8703.33.91.10
  % 30  غيرھا 8703.33.91.90
 30%  مصفحة 8703.33.99.10
 30%  )متحركة ذاتيا(من نوع كارفانسيارات للتخييم  8703.33.99.91
  30%  غيرھا 8703.33.99.99

 30%  دراجة رباعية الدفع  مع نظام الرجوع للوراء م 87.03
دراجة رباعية الدفع بدون نظام الرجوع  م 87.11

  للوراء
30% 
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  % 30  )جات سكي( دراجة مائية  89.03.99.91.00
  ٪30  يخوت و بواخر نزھة أخرى   89.03م 

  ٪30  جوز الب4ذر دون قشرة  0801.32.00.00
  ٪30  لوز مّر دون قشرة  ---  0802.12.10.00
  ٪30  لوز حلو دون قشرة ---  0802.12.20.00
 ٪30  عنب كورينث ---  0806.20.10.00
 ٪30  سلطانين ---  0806.20.20.00
 ٪30  غيرھا ---  0806.20.90.00
 ٪30  الخوخ المجفف -  0813.20.00.00
 ٪30  الفلفل ا2سود غير مھروس و غير مسحوق --  0904.11.00.00
بما فيھا تلك التي تحتوي على (حلوى  ---  1704.90.10.00

  )مستخلص الشعير
30٪ 

 ٪30  أقراص للحلق و حلوى ضد السعال ---  1704.90.20.00
 ٪30  كراميل ---  1704.90.30.00
 ٪30  حلوى لوز  ---  1704.90.40.00
 ٪30  محضرات تدعى الشوكوGطة البيضاء ---  1704.90.50.00
 ٪30  مستخلص عرق سوس بكل أشكاله ---  1704.90.60.00
لوز ملبس و مصنوعات سكرية مشابھة  ---  1704.90.70.00

  وملبسة
30٪ 

 ٪30  حلوى تركية ---  1704.90.80.00
 ٪30  عجينة سكرية محضرة بالسكروز   ----  1704.90.91.00
 ٪30  عجينة النوغا ----  1704.90.92.00
 ٪30  عجينة اللوز ----  1704.90.93.00
 ٪30  غيرھا ----  1704.90.99.00
محضرات أساسھا الخ4صات أو  ---  2101.12.10.00

الروحيات أو المركزات أو أساسھا القھوة 
  )سوائل(

30٪ 

أو  محضرات أخرى أساسھا الخ4صات ---  2101.12.90.00
  الروحيات أو المركزات أو أساسھا القھوة

30٪ 

أجھزة (معدGت الصوت ومحوGت  ----  8517.62.91.00
  )الموديم

30٪ 

 ٪30  أجھزة فك الترميز الرقمية ----  8517.62.92.00
أجھزة إرسال متعددة رقمية وأجھزة  ----  8517.62.93.00

  إرسال عكسية
30٪ 

 ٪30  غيرھا ----  8517.62.99.00
 ٪30  كاشف دخان ذو بطارية ----  8531.10.11.00
 ٪30  كاشفات دخان أخرى ----  8531.10.12.00
 ٪30  أجھزة أخرى للتنبيه من الحريق ----  8531.10.19.00
 ٪30  أجھزة تنبيه كھربائية، للحماية من السرقة ---  8531.10.20.00
 ٪30  غيرھا ---  8531.10.99.00
على وحدة معالجة مركزية واحدة تحتوي  ---  8471.49.10.00

  فقط و لوحة مفاتيح و فأرة و شاشة
30٪ 

 ٪30  غيرھا، مع طابعة أو كاشف ضوئي ---  8471.49.20.00
 ٪30  غيرھا ---  8471.49.90.00
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تسري على الرسم الداخلي على ا0ستھ;ك القواعد الخاصة بالتأسيس والتصفية والتحصيل  :26 المادة
  .والمنازعات، المطبقة على الرسم على القيمة المضافـة

لحساب التخصيص الخاص %   5يخصص ناتج الرسم الداخلي على ا0ستھ;ك بنسبة  :مكرر   26المادة  
   )1(" .الخاص لترقية الصادراتالصندوق "الذي عنوانه   084-302رقم 

 . يدمج الرسم الداخلي على ا0ستھ;ك في اEساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة :  27المادة  
وفي نفس الوقت الذي يكتتب المدينون بالرسم الداخلي على ا0ستھ;ك، قبل اليوم العشرين من كل شھر،  : 28المادة  

تصريحا شھريا يتضمن كميات المنتجات الخاضعة  بالرسم على القيمة المضافة،تقدم فيه البيانات المتعلقة 
  . للضريبة والمروجة ل;ستھ;ك

ويتبع ھذا التصريح بالدفع المتزامن للرسم الداخلي على ا0ستھ;ك، الذي قاموا بتصفيته وفقا للتعريفات  
   )2(. أع;ه 25المذكورة في المادة  

  الخامسقسم ال
  )3(البترولية  توجاتالمنم على سالر 

ة أو  يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لھا، المستورد :مكرر  28ة  الماد
  . المحصل عليھا في الجزائر، 0سيما في مصنع تحت المراقبـة الجمركية

  )4(: المذكورة في الجدول اQتي وفقا للمعد0ت اQتية  يطبق ھذا الرسم على المنتوجات 
 

رقم التعريفة 
 الجمركية

)ھكتلتر/دج(الرسم  تعيين المواد  

10 -27 . م  ...........................البنزين الممتاز   1400,00 

 
10 -27 . م  ............البنزين العادي   . 1300,00 

 
10 -27 . م  ....البنزين الخالي من الرصاص    1400,00 

 
10 -27 . م  ..........................غاز أويل  . 400,00 

 
11 -27 . م  .........الوقود / غاز البترول المميع    1,00 

 ملى الرسع بقةت المطعاد المنازعواقل وحصيوالت صفيةوالت ءاعتأسيس الو  تمدد قواعد: 1مكرر   28 المادة
  . يةالمنتوجات البتروللى ع مإلى الرس فةاضالم مةلى القيع

  )5( .ةملغا :2 مكرر  28المادة 

يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على المواد البترولية أن يكتتبوا حتى  :3مكرر   28لمادة ا
لرسم على القيمة المضافة، با0كتتاب المتعلق بالجداول الخاصة اكل شھر في نفس وقت  من  20 اليوم

  . تھ;كسيتضمن الكميات وقيم المواد الخاضعة للرسم والموجھة ل;تصريحا شھريا 

تبع ھذا التصريح بالتسديد التلقائي للرسم على المنتوجات البترولية الذي يؤدونه وفقا للمعد0ت الواردة في يو 
  .  مكرر أع;ه   28المادة 

البترولية، يجب على المدينين المنتجين ومعيدي بيع  في حالة ما إذا ارتفع الرسم على المنتوجات :  4مكرر  28المادة  

                                                 
     .2006م لسنة .من ق 28و معدلة بموجب المادة  2005م لسنة .من ق 27محدثة بموجب المادة : مكرر 26المادة  )1(
  . 2004م  لسنة  .من ق  32معدلة  بموجب  المادة   : 28المادة  )2(
  .1996م لسنة .من ق 82محدث  بموجب  المادة ) 6مكرر  28مكرر إلى  28المواد من ( القسم الخامس   )3(
 28، 2001م لسنة .من ق 28،  2000م لسنة  .من ق 45،  1997م  لسنة  .من ق 53معدلة   بموجب المواد : مكرر 28المادة  )4(

لسنة . م.من ق 29و 2016لسنة . م.من ق 15و 2007م  لسنة  .من ق  31و   2006م  لسنة  .من ق  29و   2005م  لسنة  .من ق
  .2018لسنة . م.من ق 33و 2017

  .2002م لسنة .من ق 30غاة بموجب المادة مل: 2مكرر  28المادة  )5(
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اEولى التي تتبع صدور  )10(زونھم في اEيام العشرة خالمنتوجات الخاضعة للرسم، أن يكتتبوا تصريحا خاصا بم
المعد0ت الجديدة وحسب شروط تحدد بمقرر من الوزير المكلف بالمالية، ويجب كذلك أن يسددوا باقي الضريبة 

   .الجبائي الجديد والعبءالجبائي القديم  العبءرق بين فالالخاصة ب
س الشروط فتيراد بنستحصل إدارة الجمارك الرسم على المنتوجات البترولية عند ا0 :  5مكرر  28المادة  

  . تھ;كسووفق نفس القواعد المطبقة على الحقوق الجمركية بناء على تصريح للعرض من أجل ا0
  . الموجھة للتصدير المنتوجات البترولية المنتوجات البتروليةى من الرسم على فتع 
لبيع لتعمال أو بيع أو وضع سمع مراعاة العقوبات المترتبة عن أحكام قانونية أو تنظيمية أخرى، فإن ا : 6مكرر   28 المادة 

للرسوم المطبقة على الوقود تعمال، يجعل ھذه المنتوجات خاضعة سالوقود المحترق السائل والذي لم يسمح ببيعه لھذا ا0
   .ي يحل محلھا ذال

  صل الثالثفال 
  الحسم تعمليا

 ،ا0ستيرادوثائق في أو البيانات أو  ،واتيرفالمذكور في ال ،يكون الرسم على القيمة المضافة :  29المادة  
على ھذه  والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة، قاب; للحسم من الرسم الواجب تطبيقه

  )1(.العملية
  )2(.ملغاة :مكرر  29 المادة  

عندما  يتم أن يمكن و0 .استحقاق أداء الرسم تم خ;له الذي الفصل أو الشھر بعنوان الخصم يتم 30: المادة
  .نقداللضريبة،  خاضعة عملية كل على )دج 100.000( دينار ألف مائة الفاتورة الذي يتجاوز مبلغ يدفع

ديسم�12من�السنة��20إ*ى�غاية��ةتسجيل�الرسم�الذي�لم�يخصم��ي��جل�ا�حدد�أع�ه،��ي�التصريحات�ال�حق�يمكن

يجب�أن�يسجل�الرسم�بكيفية�منفصلة�عن�الرسوم�القابلة�للخصم�ا�تعلقة�بالف1Cة�الجارية�موضوع�. ال:�9ت7ي�6غفال

  )3(. التصريح
الذين يجمعون أرقام أعمالھم على  مستوى مقرھم الرئيسي أن يقوموا يجوز للمدينين بالضريبة :  31المادة  

من قبل  مختلف وحداتھم أو  ةالمشتراللشروط نفسھا، بحسم الرسم الذي  أثقل المواد  أو الخدمات  وفقا
  .أو لحسابھا  استغ;0تھممؤسساتھم أو 

حساباتھم  يجمعون الذين بالرسم للمدينين أدناه، يمكن 32المادة  أحكام عن النظر بغض :مكرر 31المادة 
المباشرة  الضرائب قانون من مكرر 138لمادةا عليھا في المنصوص الشروط اوفق اEم الشركة مستوى على

والخدمات   السلع أثقل الذي القيمة المضافة على الشروط الرسم نفس حسب يخصموا المماثلة، أن والرسوم
 )4( .التجمع أعضاء مختلف شركات Eجل أو طرف من الشروط بنفس المقتناة
0 يكون الحسم مقبو0، إ0 إذا  استعملت المواد أو المنتوجات أو اEشياء أو الخدمات في عملية    : 32المادة 

  .خاضعة للرسم  فع;، بعد  تحويلھا أو بدون ذلك
  :غير أنه يمنح الحق في الحسم

 عمليات التصدير؛ -
  قطاع معفي أو مستفيد من نظام الشراء با*عفاء من الرسم؛ إلىعمليات تسليم السلع والخدمات  -
  )5(.عمليات بيع المنتوجات و الخدمات المعفاة التي تكون أسعارھا أو ھوامشھا محددة بموجب التنظيم -

يؤجل  للخصم القابل الرسم من أقل فصل أو شھر بعنوان حقلمستا الرسم كان إذا ما حالة في : 33المادة  
  )6(. الموالية الفصول أو اEشھر إلى الرسم من المتبقي المبلغ

0 يمكن أن يؤدي الحسم اQنف الذكر إلى استرداد ولو جزئي للرسم، باستثناء الحا0ت  :34المادة 
 )7(. من ھذا القانون 50المنصوص عليھا في المادة 

على لوازم وأشغال، ويقوم فيھا   عندما تكون مؤسستان مرتبطتين بعقد *نجاز صفقة تحتوي -1 : 35المادة 
 ،بشرائھا محليا كل اللوازم المنصوص عليھا في العقد أو جزء منھا أو باستيرادالخاص،  باسمهرب العمل 

                                                 
  .2014لسنة . م. من ق 18و 2011لسنة  . م.من ق 31و 2003م لسنة  .من ق 45معدلة بموجب المواد  :  29المادة  )1(
  .1995م لسنة .من ق 50ملغاة بموجب المادة : مكرر 29المادة  )2(
من  16و  2009م لسنة .من ق 24و  2008م لسنة .من ق 19و  2006م ت لسنة .من ق 7معدلة بموجب المواد : 30 المادة )3(
لسنة . م.من ق 34و. 2017لسنة  . م.من ق 30و 2015لسنة  . م. من ق 34و 2011لسنة  . م.من ق 32و 2010ت لسنة .م.ق

2018.  
  .2009ت لسنة . م.من ق 18محدثة بموجب المادة :   مكرر 31المادة  )4(
  .2017لسنة . م.من ق 31و 2006م ت لسنة .من ق 7معدلة بموجب المادتين :  32المادة  ) )5(
  .2009من ق م لسنة  25معدلة بموجب : 33المادة  )6(
  .2017م لسنة .من ق  31معدلة بموجب المادة : 34لمادة   )7(
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  .فإن  الرسم على القيمة المضافة يمنح الحق في الحسم لفائدة المؤسسة التي أنجزت العمل

ما، يحول الرسم على القيمة المضافة أو المبلغ  لمؤسسةالقانوني دمج أو تحويل الشكل  حالة حصر أوفي  - 2
  .الجديدةمنه، المدفوع بصدد المواد والبضائع الجديدة التي تخول الحق في الحسم إلى المؤسسة  المتبقي

فإنه يجب على  مقررة، من فترةمصدرھا  المنقول،قرض الرسوم  المخصومة و تستمد الرسومعندما  - 3
                                                                       .بية المناسبةسحاموالوثائق ال مبلغھا بتقديم المحاسبة أن يثبتوا القيمة المضافةعلى المدينين بالرسم 

تستفيد المؤسسات التي تتخذ وضعية تصبح بمقتضاھا خاضعة للرسم على القيمة المضافة إما :   36 المادة
ن، عند تاريخ خضوعھا لھذا ھذا القانو من 3و 2، وفق  الشروط المحددة في  المادتين اختياريا وجوبا أو

على مخزون المواد اEولية ووسائل التغليف و المنتجات التي تخول الحق في  جديد اعتماد، من الرسم
  .تستعمل بعد إلى ذلك التاريخلم  والتي ;كتل�ھالخصم وكذلك المواد الجديدة القابلة 

بتقديم فواتير أو بيانات لفواتير يحررھا الممونون و تحمل إشارة واضحة إلى  ا0عتمادھذا  ريجب أن يبر
 .الرسم الذي سدده فع; ھؤ0ء الممونون

ح الجمركي، وإن ييطالب *ثبات ھذه الفواتير، بنسخة من التصر هالمستوردة، فإن ما بخصوص المنتجاتأ
 .العبورر ذلك، بفاتورة وكيل ذتع

  .للضريبة عةاEعمال  الخاض *نجاز مبلغ المستحق تباعاالفي  هدراجإب ا0عتمادھذا  ويصفى
  :المخصوميجب إعادة دفع الرسم  :37المادة  
    )1( .ة قانونابتالقوة القاھرة المث في حا0تإ0  السلع، حالة اختفاءفي  -أ

  ؛خاضعة للضريبة فع; إذا كانت العملية غير  - ب
  ،بصفة نھائية غير مدفوعة إذا اعتبرت العملية -ج

أو الخدمات، أو تسليمھا للشركات  تصدير السلعأو   حالة بيع بخسارة،، في دفع الرسم غير أنه 0 يعاد
  .42 في المادةعليه  الشراء با*عفاء المنصوصمن نظام  ل;ستفادةكانت قابلة البترولية، أو إذا 

، يخصم الرسم على القيمة المضافة الذي  أثقل المواد القابلة 29مع مراعاة أحكام المادة  : 38المادة 
  :اQتية، ماعدا تلك المكتسبة من قبل الخاضعين للضريبة والتابعين للنظام الجزافي، وفقا للشروط  ;كتل�ھ

يجب أن تشترى المواد في حالة جديدة أو مجددة، بضمان، وأن تخصص 0نجاز عمليات خاضعة للرسم  -
قطاع  يستفيد من نظام الشراء  إلىقطاع معفي أو على القيمة المضافة، أو تخصص للتصدير أو إلى 

  )2(، .با*عفاء من الرسم أو موجھة لمنتوج أو خدمة معفية لھا الحق في الخصم
أن تسجل ھذه المواد في دفاتر الحسابات بسعر شراءھا أو سعر كلفتھا، بعد أن يطرح منھا الخصم يجب  - 

  . الذي كانت محله
  . يجب أن تحفظ في ذمة المؤسسة لمدة خمس سنوات، بعد تاريخ شراءھا أو إنشائھا - 
لرسم على القيمة في حالة عدم حفظ المواد التي منحت الحق في الخصم، أو التخلي عن صفة المدين با 

  .المضافة خ;ل اEجل السابق ذكره، تلزم المؤسسة بإعادة دفع الرسم على قدر عدد السنوات المتبقية
الذي تم  للشھر الموالي الفصل من أو الشھر من )20(العشرين  اليوم أقصاه أجل في الرسم دفع يعاد أن يجب
 .له المبرر الفعل خ;له

 قانونا، وكذا القاھرة المثبتة القوة حا0ت بسبب نھائية بصفة استعمال الملك توقف إذا تسوية أية تجرى 0
على  بالموافقة ا0ختيار حق رفع حالة في يجاريا* القرض شركات طرف من اEم;ك عن التنازل عمليات
   .الدائن المستأجر طرف من Eجل الشراء

الرسم القابل للخصم، بالنسبة للمدينين بالضريبة، الذين يدفعون الرسم على القيمة يخفض مبلغ  : 39المادة   
  : المضافة على كافة أعمالھم حسب نسبة ناتجة عن الع;قة بين

بسط الكسر، من جھة، أي رقم اEعمال خارج الرسوم الخاضع  للرسم على القيمة المضافة ورقم اEعمال  -
، ورقم اEعمال المتعلق بالتسليمات المتممة با*عفاء من دفع ت الخاضعة لھذا الرسمالمتعلق بالصادرات من المنتجا

  ذلك الرسم، و رقم اEعمال المتعلق بالمنتجات المعفاة التي لھا الحق في الخصم؛ 
رقم اEعمال  مع إضافةوبين القاسم المشترك من جھة أخرى، أي المبالغ المشار إليھا في الفقرة السابقة،  - 

مجال تطبيق الرسم خارج  التي ليس لھا الحق في الخصم و رقم اEعمال الواقعالناتج عن اEعمال المعفاة 
  )3(. على القيمة المضافة

                                                 
  .2005م لسنة . من ق 29معدلة بموجب المادة : 37المادة  )1(
  2017لسنة . م.من ق 31و. 2009م . من ق 26و  2006م لسنة .من ق  30معدلة بموجب المواد : 38المادة  )2(
  .2018لسنة . م.من ق 35و 2011لسنة . م.من ق 33معدلة بموجب المادتين : 39المادة  )3(
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وتكون أرقام اEعمال المعتمدة لتقرير نسبة الخصم المحددة أع;ه، بالنسبة لكل مؤسسة، تلك التي حققتھا  
  . المؤسسة على مجموع أنشطتھا

غير أنه، تستطيع ا*دارة بصفة استثنائية، أن ترخص للمدينين بالضريبة، الذين يغطون قطاعات مختلفة  
  . اEنشطة، بتحديد نسبة خصم متميزة لكل قطاع نشاط أو تلزمھم بذلك

  . في ھذه الحالة، يعتبر كل قطاع نشاط، كمؤسسة متميزة، بالنسبة لتطبيق ھذه اEحكام 
يوما، ) 15(ت التي تحدد نسبة مختلفة لكل نشاط، أن تقدم، في غضون خمسة عشرة يجب على المؤسسا 

  . تصريحا بذلك، إلى مصلحة الرسوم على رقم اEعمال التي تتبع لھا
على المؤسسات المدينة بالضريبة، أن تصرح وفقا لھذه الشروط نفسھا، بالتغيرات التي تؤدي إلى إنشاء 

  . قطاع معفى من الرسوم
ناتجة  ھييحدد المدينون بالرسم على القيمة المضافة نسبة الخصم كما  ،عند نھاية كل سنة مدنية : 40 المادة 

عن العمليات المنجزة خ;ل السنة ذاتھا، وعليھم أن يقدموا، في كل سنة قبل اليوم الخامس والعشرين من 
نسب الخصم التي يطبقونھا  نسبة أو ،مصلحة الرسوم على رقم اEعمال التي يتبعون لھا إلىشھر مارس، 

  . المعتمدة لتقديرھا ا*جماليةخ;ل السنة الجارية والعناصر 
تقل بأكثر من خمسة أجزاء من مائة عن النسبة اEصلية أو تزيد  الكيفية،النسبة المقدرة بھذه  أنإذا اتضح  

بتسوية  الموالية،لسنة ، توجب على المؤسسات القيام قبل اليوم الخامس والعشرين من شھر مارس من ااعنھ
 حسمه،دفع المبلغ الزائد عن الرسم الذي سبق  إعادةويترتب عن ھذه التسوية إما . على أساس النسبة الحقيقية

  . إجراءه الذي سبقللخصم  إضافيتطبيق خصم  وإما
الممنوحة عن المواد والخدمات المكتسبة  الخصم،أساسا لحساب الحقوق في  الحقيقية،ويجب أن تعتمد النسبة  

   .نقاط0 تتعدى خمس  السنة،وتصبح نھائية إذا كانت نسبة التغيير عند نھاية  التالية،خ;ل السنة 
إلى نسبة خصم مؤقتة تطبق  بھا،فإنھا تحدد على أساس تقديرات ا0ستغ;ل الخاصة  الجديدة،أما المؤسسات  

  . المؤسسة إنشاء، ةنھاية السنة الموالية لسن غاية
الذي  أعمالھاللكشف عن رقم  إثباتا أع;ه،وعلى المؤسسات أن تصرح بالنسبة المؤقتة المنصوص عليھا  

  . بحساب شھر إنشائھا أو اتخاذھا وضعية المدين بالضريبة تودعه،
0 تختلف بأكثر من  المعتبرة،إذا كانت النسبة المسجلة على مدى الفترة  نھائيا،وتعتمد ھذه النسبة اعتمادا  

  . ذلك عند تاريخ انقضا ء اEجلالمؤقتة وخمسة أجزاء من المائة عن النسبة 
وفي أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرين من  الحقيقية،تسوى الوضعية على أساس النسبة  العكس،وفي حالة  

  .شھر مارس من السنة التالية
   :أثقلالذي  المضافة،الرسم على القيمة  الخصم،يستثنى من الحق في  :41المادة

 ذاالسلع والخدمات والمواد والعقارات والمح;ت غير المستعملة لحاجيات استغ;ل النشاط الخاضع لھ - 1 
  )1(. الرسم

الرئيسية 0ستغ;ل المؤسسة الخاضعة  اEداةالسيارات السياحية وعربات نقل اEشخاص التي 0 تشكل  -  2
  .مة المضافةللرسم على القي

  )2(. ىملغ -  3
  . ىملغ -  4
  . المنتوجات والخدمات المقدمة كھدايا وتبرعات -  5

  . الخدمات وقطع الغيار واللوازم المستعملة لتصليح اEم;ك، المستثناة من الحق في الخصم - 6 
كل العمليات التي تنجزھا  عامة،وبصفة  والمراقص،العمليات التي تنجزھا الم;ھي وقاعات الموسيقى  - 7 

  .مؤسسات الرقص والتي تقدم فيھا مواد ل;ستھ;ك بأسعار مرتفعة
  ، بائعو اEم;ك وما شابھھم -  8 

  . المستفيدون من الصفقات -  9
  . الوك;ء بالعمولة والسماسرة -  10
  . مستغلو سيارات اEجرة - 11

والسيرك والعروض والمنوعات واEلعاب والعروض  العروض المسرحية والبالي والحف;ت الموسيقية -12 
   .أنواعھاالمسلية بمختلف 

 . التظاھرات الرياضية بكل أنواعھا  -13
  

                                                 
  .و  2001ت   لسنة  .م.من ق 14و   2001م   لسنة .من  ق  23معدلة بموجب المادتين :  41المادة  )1(
  .2007م  لسنة .من ق  32ملغيان  بموجب  المادة  :  4و  3 - 41المادة   )2(
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  )1(.ملغى -14

  الفصل  الرابع
  واAسترجاعاHعفاء 

  القسم  ا*ول
  عمليات الشراء باHعفـاء

يمكن أن يستفيد من ا*عفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد من  : 42المادة  
  )2(: من ھذا القانون 49إلى  43

أو  /و البحث المتعلق بنشاطات التنظيم قائمتھا بموجب حددت التي اEشغال وكذا والخدمات المواد - 1 
من  المميع المقتناة البترول غازات الغاز وعزل وتمييعنابيب للمحروقات اE طريق عن أوالنقل ا0ستغ;ل

طرف موردي الشركات والموجھة  لتحويلھا  بصورة  حصرية  لpنشطة  المذكورة أع;ه وكذا  المواد  
 .والخدمات  واEشغال الموجھة  لبناء  منشآت التكرير

في العمليات الداخلة  في إطار  وتطبق في حالة عدم ا0ستعمال الحصري لھذه المواد والخدمات واEشغال 
  . من ھذا القانون، حسب الحالة 39المادة  أو 30النشاطات  المذكورة أع;ه، أحكام المادة 

المشتريات أو البضائع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة إما للتصدير أو *عادة  -  2
دير وتكوينھا وتوضبيھا وتغليفھا وكذلك تصديرھا على حالھا أو *دخالھا في صنع السلع المعدة للتص

  . الخدمات المتعلقة مباشرة بعملية التصدير
    )3( .ملغى - 3 
التوسيع  مباشرة  في  إنجاز  ا0ستثمار  الخاص  با*نشاء  أو مقتنيات التجھيزات  والخدمات التي  تدخل - 4 

الخاضعون لھذا الرسم المؤھلون  ل;ستفادة  أنجزھا المستثمرون  عندما  تقوم  بھا  مؤسسات  تمارس أنشطة
" الصندوق  الوطني  لدعم  القرض  المصغر  "أو  "الصندوق  الوطني  لدعم  تشغيل  الشباب "إعانة  من
 ".الصندوق  الوطني    للتأمين  على  البطالة" أو

  . ة للنشاطإذا كانت تشكل اEداة الرئيسي 0 تستفيد السيارات السياحية من ھذا التدبير إ0
المنصوص عليھا أع;ه،  0 تستفيد مقتنيات السلع أو البضائع أو  4إلى  1دون المساس بأحكام الفقرات من 

ويترتب عن . المواد والخدمات المحددة قائمتھا بقرار من الوزير المكلف بالمالية، من حق ا*عفاء من الرسم
 . دفع الرسم ومراقبة وجھة ھذه المقتنيات، تسديد الرسم

  )4(. تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا في حالة ا*عفاء الممنوح بمقتضى قانون المالية أو قانون خاص
تستفيد كذلك من ا*عفاء من الرسم على القيمة المضافة، المواد والخدمات المقتناة في  :مكرر  42المادة  

مساس بأحكام الالجبائي الساري،  ودون إطار صفقة مبرمة بين مؤسسة أجنبية 0 تملك بموجب التشريع 
  )5(.الجبائية الدولية، منشاة مھنية دائمة في الجزائر، مع متعاقد شريك يستفيد من ا*عفاء من الرسم ا0تفاقيات

 42والمادة  2و 1- 42من أحكام المادة  ل;ستفادةيجب أن يكون المدينون بالضريبة، القابلون  : 43المادة  
  )6( .ي للضرائب المختص إقليمياو0ئبموجب مقرر يتخذه المدير ال اعتمادھممكرر، قد تحصلوا على 

0 ، با*عفاء من الرسم على القيمة المضافة لحصة سنوية ا0ستيرادراء أو شتسلم رخصة ال : 44لمادة ا
، التي تخضع عادة للرسم على القيمة المضافةللسلع ، الرسم دونإما قيمة البيع من ، يمكن أن يتعدى مبلغھا

، المنتوجاتوإما مبلغ ، من قبل المستفيد من الرخصة خ;ل السنة المالية السابقة، المسلمة لنفس التخصيص
  . %15مضاعف بنسبة  ،خ;ل السنة المنصرمة، من المنتوجات من نفس النوع، من دون الرسم

الضرائب  بسعي من مدير ،المعفاة من الرسم على القيمة المضافة سنويا المشترياتتعد رخص  : 45المادة  
  .المراكزلھذه علي مستوى الو0ية أو رئيس مركز الضرائب بالنسبة للمدينين بالضريبة التابعين 

ائق الكفيلة ثء على تقديم كل الو، بنابمقتضى قرار من مدير الضرائب بالو0ية ،ترفع الحصة العادية أنيمكن 
  . بات ضرورة الزيادة المطلوبةإثب

                                                 
  .2015م لسنة .من ق 35و ملغاة  بموجب المادة  2005من ق م لسنة  25محدثة بموجب المادة : 14 - 41المادة  ) 1(
م .من ق 31و  2004م لسنة .من ق 21، 2001م لسنة .من ق 24و  1997م لسنة .من ق 54معدلة بموجب المواد :  42المادة  )2(

. م. من ق 22و  19و . 2011ت لسنة .م.من ق 10و  2011لسنة . م.من ق  34و 2006ت لسنة .م.من ق 8و  2006من سنة 
  . 2015لسنة . م.من ق 36و . 2014لسنة 

   .2014لسنة . م. من ق  19ملغى بموجب المادة :  3-  42المادة  )3(
  . 2015لسنة . م.من ق 36و  2014لسنة . م. من ق 22بموجب المادتين  عدلةم:   4 - 42المادة  )4(
  .2004م لسنة .من ق 20محدثة بموجب المادة : مكرر 42المادة  )5(
من   16و 2014 لسنة. م. من ق 20و 2004م لسنة  .من ق22و  1999م لسنة .من ق 41معدلة بموجب المواد : 43المادة  )6(
  .2016لسنة . م.ق
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و ، أيمكن أن يمنح مدير الضرائب على مستوي الو0ية، في بداية السنة المدنية وقبل تجديد الرخصة السنوية
  )1(. حصة السنة السابقة عرئيس مركز الضرائب حصة مؤقتة تحدد برب

وتراجع فيما  ، ة أشھرث;ثEجل تمنح لھا حصة مؤقتة  ، ةشأمن قبل مؤسسة حديثة الن ا0عتمادعندما يطلب  
با*عفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى نھاية السنة  مشترياته الحصة لتحديد الحد اEقصى من الذبعد ھ

  . المدنية
  : على  ا0عتماديتوقف منح :  46المادة  
   ؛نيكل القانوشمسك المؤسسة المستفيدة لدفاتر حسابية على ال - 
فع التي منحتھا ا*دارة جال الدآوتقديم نسخ من سج;ت الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب والرسوم المستحقة أو  -  

  .  ا0عتمادعند تاريخ إيداع طلب  ،الجبائية
من طرف  ،راء با*عفاء من الرسمشعند تسليم الرخصة السنوية لل ،ء اEخير في كل سنةا*جرا ھذا يطالب ب 

  . مدير الضرائب على مستوى الو0ية
 أوبناء على تقديم المستفيد إلى البائع  ،من الرسم على القيمة المضافة با*عفاءتريات شتتم الم : 47المادة  

الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم (عليھا مصلحة الضرائب  أشرتشھادة ، إلى مصلحة الجمارك
جله أمنح من  الذي المنتوجات لغير التخصيص  استعمالفي حالة ، بدفع الضريبةتتضمن التزام ، )اEعمال
  : ھاداتشتبين ال أنيجب . ا*عفاء

   ؛تحديد دقيق لصاحب الرخصة - 
   ؛رقم التعريف الجبائي للمؤسسة - 
   ؛ءراء با*عفاشورخصة ال ا0عتمادإشارة إلى رقمي  - 
   ؛تعريف دقيق للمستفيد من شھادة ورقم تعريفه الجبائي - 
روط شإلى ال استناداذا وھ،  فاء من الرسم على القيمة المضافةبا*ع ةالمشتراوجھة المنتوجات أو السلع  - 

  ؛35 الخاصة المحددة في المادة
   ؛القيمة المضافةمن دون الرسم على ھادة، شمولة في الشء الماء المنتوجات أو اEشيقيمة شرا - 
يتعرض لھا عند  والعقوبات المالية التي، ھادة لدفع مبلغ الرسم على القيمة المضافةشخضوع المستفيد من ال - 

السلع واستعمالھا لغير اEغراض التي يقتصر عليھا ا*عفاء بصفة  ذهفي حالة إعادة بيع ھ، ا0قتضاء
     )2(.دةمحد

في نھاية  ،أن يودعوا ،راء با*عفاء من الرسم على القيمة المضافةشيجب على المستفيدين من ال : 48المادة  
يتبعونه تحت طائلة الذي لدى مكتب الرسوم على رقم اEعمال  ،اEكثرجانفي على  15السنة المالية وفي يوم 

من  المخزوناتمفص; يبين نوع وقيمة  شفاك ،)دج 00.0001(دينار ألفغرامة جبائية قدرھا مائة 
ول أخ يوالباقية في حوزتھم عند تار الضريبة،ء من با*عفا ،أشتروھاو السلع التي أء او اEشيأالمنتوجات 

  .جانفي في منتصف الليل
،  يقبل أن يحدد مبلغ  ھذه منتوجات أو اEشياء أو السلعال حسب نوع وقيمة ھذهإذا  تعذر وضع جرد مفصل 

المسلمة طبقا لتخصيصھا خ;ل السنة  أوالمصدرة السلع شراء المخزونات  تحديدا إجماليا، على أساس ثمن  
  )3( .المالية المنصرمة

إن المخالفات لpحكام المتعلقة برخص الشراء با*عفاء من الرسم على القيمة المضافة،  :  49المادة 
حددة في ھذه المادة، يترتب عنھا فض; عن العقوبات المالية المسلمة تطبيقا لھذا القانون، ووفق الشروط  الم

من ھذا القانون، السحب المؤقت أو النھائي  150و 149و 139إلى  116المنصوص  عليھا في المواد من 
  .ل;عتماد، بناء على قرار من المدير الجھوي للضرائب المختص إقليميا

لو0ئي للضرائب المختص إقليميا مؤھ; *صدار قرار في حالة محاو0ت غش مثبتة صراحة، يكون المدير ا
  )4(.سحب ا0عتماد

  
  القسم الثاني

  استرجاع الرسم
ضمن الشروط المذكورة في المادة  إذا تعذر الحسم الكلي  للرسم على القيمة المضافة القابل للخصم،:  50المادة 

  :يسدد المبلغ المتبقي كله، في الحا0ت اQتيةالمضافة المستحق  دفعه، وما يليھا، من الرسم على القيمة  29

                                                 
  .2004م لسنة .من ق 23معدلة بموجب المادة : 45المادة  )1(
  .2002لسنة .م.من ق 31معدلة بموجب المادة : 47المادة  )2(
  .2006ت لسنة .م.من ق 9معدلة بموجب المادة :  48المادة  )3(
  .2017م لسنة .من ق 32معدلة بموجب المادة : 49المادة ) 4(
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  : العمليات المعفاة و المبينة أدناه - 1
    عمليات التصدير؛ -
عمليات تسويق البضائع والسلع والخدمات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة، التي لھا الحق  -

       )1(في الخصم؛
إلى قطاع معفى أو مستفيد من نظام الترخيص بالشراء مع  عمليات تسليم بضائع و أشغال وسلع وخدمات -

  .ا*عفاء من الرسم
غير أنه، يحدد استرجاع قرض الرسم على القيمة المضافة بعد تسوية الوضعية . التوقف عن النشاط -2 

 58و 38 ا*جمالية للمدين بالرسم، 0 سيما فيما يتعلق بإعادة دفع الخصومات اEولية، وفقا للمادتينالجبائية 
  .من ھذا القانون

الفارق في نسبة الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدل العادي على اقتناء المواد والبضائع  - 3
   .واEموال القابلة ل;ھت;ك والخدمات والنسب المخفضة على العمليات الخاضعة للرسم

  :المضافة بالشروط اQتيةمنح استرداد الرسم على القيمة يرتبط  :1مكرر 50المادة 
  مسك  محاسبة  بالشكل القانوني؛  -
 استظھار مستخلص من الجداول؛ -
 بيان الدفع المسبق على الحساب في التصريحات الشھرية المكتتبة من طرف المستفيد؛ -
المؤسسات  على القيمة المضافة، حسب الحالة، أمام مدير كبريات م طلبات استرداد قروض الرسمييجب قد -

من ) 20(رئيس مركز الضرائب المختص كأقصى أجل في اليوم العشرين  أو المدير الو0ئي للضرائب أو
  )2(.للشھر الموالي للفصل المعني با0سترداد المطلوب

المشتريات المخصومة /يجب أن يتشكل قرض الرسم على القيمة المضافة من الرسم على القيمة المضافة -
  من ھذا القانون؛ 30طبيقا Eحكام المادة قانونا، 0 سيما ت

0 يمكن أن يخصم قرض الرسم الذي طلب استرداده، ويجب أن يلغى من طرف المدين بالرسم فور تقديم  -
  طلبه المتعلق با0سترداد؛  

ا0سترداد،  طلب حرر بِشأنه الذي الرسم المعاين في نھاية الفصل المدني، قرض يجب أن يكون مبلغ -
بالنسبة للمدينين جزئيا، الذين تكون طلباتھم فيما يخص ). دج1.000.000( مليون دينار يفوق يساوي أو

  .ا0سترداد سنوية، لم يتم تحديد أي شرط يتعلق بالمبلغ
يقتصر تسديد مبالغ الرسم على القيمة المضافة،  غير القابلة للحسم بالنسبة للمدينين    :2مكرر  50المادة 

 المنصوص عليھاللقواعد الخاصة  للخصم تبعاالقابل  القيمة المضافةعلى قسط الرسم على   جزئيا،بالرسم 
  .على رقم اEعمالم وقانون الرس من 39المادة في 

عند تحديد عبئا قاب; للخصم  و في ھذه الحالة،  يعتبر قسط الرسم على القيمة المضافة غير القابل للخصم
  )3(.للضريبةالربح الخاضع 

 القيم�ة عل�ى للرس�م ال�دفع المس�بق 0س�ترجاع طلب�ات ق�دمت الت�ي للمؤسس�ات يمك�ن:  3مكlرر  50 المlادة
 1404ش�وال ع�ام  8 ف�ي الم�ؤرخ 17-84 رق�م الق�انون م�ن 53 الم�ادة أحك�ام بموج�ب تس�تفيد أن المض�افة،

والتأك�د م�ن ص�حة الطل�ب  بع�د إي�داع م�الي تس�بيق من المالية، بقوانين والمتعلق 1984 يوليو سنة  7الموافق
 .الوثائق والمستندات المقدمة

 في عليھا المنصوص للشروط المستوفية تلك في ا*جراء ھذا من ل;ستفادة المؤھلة المؤسسات تتمثل
 .اEعمال رقم على الرسوم قانون من مكرر 50و 50المادتين 

للملف  المسيرة المصلحة طرف من رسميا المثبت المسبق  الدفع مبلغ من  50% المالي بمعدل التسبيق يحدد
 .وتحت مسؤوليتھا

 على مبدأ الحفاظ يفرضھا التي للضمانات وفقا الضرائب، قابض طرف من التسبيق ھذا يدفع أن يجب
 )4(. للطلب المستمرة للمراقبة الخزينة،  تبعا  مصالح

المعمقة  للدراسة تبعا استرداده، قبول تم الذي ا*جمالي المبلغ تحديد بعد إ0 المتبقى المبلغ دفع يتم أن يمكن 0
 .للطلب
 .المالية وزير من بقرار الحاجة،  عند اEحكام، ھذه تطبيق كيفيات توضح

                                                 
م .من ق 30، 2003م لسنة  .من ق 46، 2001م لسنة .من ق 24، 1998م لسنة .من ق 37معدلة بموجب المواد : 50المادة  )1(

  . 2015لسنة . م.من ق 37و  2012م لسنة .من ق 23و  2009م لسنة .من ق  27و 2005لسنة 
  28و 2006م لسنة .من ق  32موجب  المواد  و معدلة ب 2005م لسنة  .من ق 31محدثة بموجب  المادة :  1مكرر  50المادة  )2(

  2017لسنة . م.من ق 33و. 2015لسنة . م.من ق 38و 2012م لسنة .من ق 24و  2009من ق م لسنة 
  .2008م  لسنة .من ق  20محدثة بموجب  المادة :   2مكرر  50المادة  )3(
  .2015لسنة . م.من ق 39و  2013لسنة . م.من ق 8محدثة بموجب المادة : 3مكرر  50المادة   )4(
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  الفصل الخامس

  ينين بالضريبة والمراقبةدالم التزامات 

  القسم ا*ول
  ينين بالضريبةدلتزامات المإ 

  : التصريح بالوجود   -وAأ
القيمة المضافة، أن يكتتب، خ;ل  يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على : 51 المادة

من بدء عملياته، لدى مفتشية الرسوم على رقم  اEعمال التي يتبع لھا، تصريحا مطابقا يوما ) 30(ث;ثين 
  )1(: ارة، يذكر فيه على وجه الخصوص الذي  تقدمه  ا*د للنموذج

  ؛عنوانھا ،شركةبإذا تعلق اEمر ولقبه وعنوانه، و اسمه -
 ؛رقم التعريف ا*حصائي للمؤسسة -
  ؛على القيمة المضافةخاضعا للرسم  العمليات التي تجعلهطبيعة  -
 ؛موقع المؤسسة أو المؤسسات التي يستغلھا -
 ؛إذا كان ينتج بواسطة الغير عنوانه،و وكذلك اسمه المصنع،مؤسسات  المؤسسة أوموقع  -
 ؛وقع محل أو مح;ت البيع التي يملكھـام -
  ؛طبيعة السلع أو المواد أو اEشياء التي ينتجھا أو  يتاجر فيھا -
 إحدى الحا0تعنوان اEشخاص الذين يكون إزائھم في لقب وعنوان ومقر الشركات، وكذلك اسم و  -

  .6المادة  المذكورة في
 اEساسي،قانونھا  من عليھا،مطابقة ومصادق  التصريح بنسخةيرافق  يجب أن يخص الشركات،فيما  :52المادة 

بنسخة مطابقة   اEساسي، في القانون امعدم النص عليھوفي حالة  المدير، للمسير أو المصادق عليهوبا*مضاء 
 .أو مجلس  المساھمين الذي  عينھما  مجلس ا*دارةلمداولة   عليھا،ومصادق 

أن   ،وكاAت فعليةا  أو عدة  عجانب مؤسسته الرئيسية ، فرلى ريبة يملك إإذا  كان الخاضع  للض: 53المادة 
،  الفرع  أو  اختصاصھا; لدى  المفتشية  التي  يوجد  بدائرة  حدة منھا،  تصريحا  مماثوايكتتب لكل  

  .الوكالة المعتبرة
ھذا التصريح لكل من وحداتھا لدى المفتشية المختصة  اكتتاب ا0قتصاديةويتعين على المؤسسات العمومية 

 .إقليميا
  )2( .ملغـاة  :54لمادة ا

ھا ، في حالة عرض عالتسليات بمختلف أنوا ;ت الفنية، واEلعاب وفيجب على منظمي الح :  55ة دالما
ارة، تصريحا بطبيعة المؤسسة د، أن يقدموا قبل العرض اEول وعلى نموذج تسلمه لھم ا*  دأو منفر استثنائي
ة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم اEعمال، المختصة شيأو العرض، إلي مفت ا0جتماعأو نوع 
  . إقليميا 

يتعين على اEشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الذين 0 يتوفرون على مؤسسة مستقرة في :  56ة  دالما 
ة العامة را دا* المساعدة التقنية، لحساب المؤسسات العمومية واط الدراسة أو شالجزائر، ويمارسون ن

ھر الموالي للتوقيع ش، خ;ل ال أع;ه ار إليه شالمد أن يكتتبوا التصريح بالوجو الخ، ...والجماعات المحلية
  . على عقد الدراسة أو المساعدة التقنية

الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم  شاEشخاص، أن يبلغوا مفت ءومن ناحية أخرى، يجب على ھؤ0 
ة من العقد خ;ل خ، نسبا0ست;معليھا مرفقة بإشعار  صىاEعمال، لمكان فرض الضريبة، في رسالة مو

  . ھر الذي يلي إقامتھم بالجزائرشال
  .راجهدرة الموالية *شبأي حكم إضافي أو تعديل للعقد الرئيسي، خ;ل اEيام الع شيجب أن يعلم المفت 

، التي تقوم من الخارج بعمليات اEجنبية، المؤسسات   دالتصريح بالوجو 0لتزامو0  ا0لتزام0 تخضع لھذا 
  .السابعة من ھذا القانون دةروط المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من الماشخاضعة للضريبة، وفقا لل

المحتملة،  ا*ضافيةيقوم في محلھا، شريكھا الجزائري الزبون، بإرسال نسخة من العقد الرئيسي والعقود 
  . وفقا لpشكال واQجال نفسھا

  :التصريح بالتوقف  -ثانيا  
يجب على كل شخص، أو شركة خاضعة للرسم على القيمة المضافة، التي تنقطع عن ممارسة  :57 المادة 

                                                 
  .2002م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة :  51المادة  )1(
  .1996م لسنة .من ق 83ملغاة بموجب المادة :  54المادة  )2(
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عن صناعتھا أو تجارتھا، وكذلك التي تصير مالكة، أن تقدم خ;ل اEيام العشرة التي تلي  مھنتھا أو تتنازل
  . ھذا التوقف أو التنازل أو الحيازة، التصريح إلى مكتب التفتيش الذي تلقى التصريح المنصوص عليه أع;ه

 التصريح،دون أن يقدم ھذا  للرسم،وعندما يتوقف مدين بالضريبة عن ممارسة النشاط الذي يجعله خاضعا  
محضر  يعلن تلقائيا، مدير الضرائب على مستوى الو0ية، عن التوقف عن ممارسة النشاط، وذلك بناء على

  )1(.  ذاتھامعلل، يحرره أعوان المصلحة 
ھم عخضو انتھى;ه، الذين عأ  57ليھم في المادة على اEشخاص أو الشركات المنصوص عيجب :   58المادة 

لى القيمة المضافة، أن يرفقوا تصريحھم بجدول مفصل لمخزون البضائع الموجودة في حوزتھم، عللرسم 
  . اتھمعلى مستوى مصانعھم، أو مخازنھم أو مستودع

ادة دفع الرسم الخاص بالبضائع الموجودة في المخزن، والتي على ھؤ0ء اEشخاص أو الشركات، إعويتعين  
  )2( .تم إدراجھا

يھا في المادة لعالة وجود مبلغ زائد، يسدد ھذا المبلغ إلى ذوي الحقوق، وفق الشروط المنصوص وفي ح 
50.  

، أو المشاركة أو التحويل في الشكل ا0نقسام، أو ا*دماجادة دفع الرسم في حالة عير أنه، 0 يطالب بإغ 
القانوني للمؤسسة، شريطة أن تلتزم الشركات الجديدة بالوفاء بالرسم المطابق، بحسب العمليات الخاضعة 

  . للرسم
مال الذي يتبع له على رقم اEع;ه، لدى مكتب مفتشية الرسوم عويجب أن تكتتب التصريحات المشار إليھا أ 

  . المعنيون باEمر
مالھم ا*جمالي المصرح به خ;ل السنة السابقة، على المدينين بالضريبة الذين لم يبلغ رقم أع :  59ادةالم 

ليھا في المقطعين الثاني والثالث من المادة الثامنة، أن يقدموا تصريحا بذلك عاEرقام القصوى المنصوص 
  . من السنة الجارية يناير  15قبل يوم 

  : اصةخال اAلتزامات –ثالثا  
على اEشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بأعمال خاضعة للرسم على القيمة  :60 المادة 

لوحة ا رئيسيــا أو جزئيا،  المضافة، أن يضعوا بصفة جلية عند مدخل المبنى الذين يمارسون فيه  نشاط
لى وسائل تعريف أخرى مثل عما لم يتوفروا تحمل  إسمھم  ولقبھم، أو  عنوان المؤسسة  وطبيعة نشاطھم  

  . ال;فتات
   :عقاريةيجب على اEشخاص أو الشركات الذين ينجزون أشغا0 :  61 المادة

أن يضعوا بطريقة جلية أمام كل ورشة بناء يمارسون فيھا نشاطھم، وطوال مدة ھذا النشاط، معلقة، تبرز  -  1
   :التاليةالمعلومات 

   ؛ولقبھم، أو عنوان شركتھم، وعنوان المقاول العام إسمھم - 
   ؛طبيعة اEشغال - 
   .سم صاحب المشروعإ - 

وا قبل نھاية الشھر الذي يلي ع، في ممارسة نشاطھم، إلى مقاولين من الباطن، أن يوديلجئونندما ع -   2
مال والضرائب المباشرة للدائرة التي على رقم اEعمال المقاولة من الباطن، لدى مفتشيات الرسوم عبداية أ

  : ة يلى المعلومات التالعيتبعونھا، تصريحا يحتوي 
   ؛إسمھم ولقبھم أو عنوان الشركة وعنوان المقاولين من الباطن - 
   ؛طبيعة أشغال المقاولة من الباطن - 
  .عنوان ورشة البناء التي يعمل فيھا المقاولون من الباطن - 

  )3( .ة ملغا:   62المادة  
  :ا*جنبيـة الـمؤسسات -رابعـا 

، يجب على كل شخص ليست له إقامة بالجزائر،  83ناء اEشخاص المذكورين في المادة ثباست : 63المادة  
ل مقيم بالجزائر لدى ا*دارة المكلفة ثويقوم بأعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يقوم باعتماد مم

ل بتطبيق ا*جراءات التي يخضع لھا المدينون بالضريبة، ودفع ھذا ثھذا المم بتحصيل ھذا الرسم، ويتعھد
  . الرسم في مكان الشخص المذكور

، العقوبات المتعلقة به، من قبل الشخص الزبون، لحساب ا0قتضاءوإن تعذر ذلك يدفع الرسم، وعند  
  . الشخص الذي ليس له مؤسسة في الجزائر

                                                 
  .1996م  لسنـة  .من ق  83معدلة بموجب  المادة  : 57المادة  )1(
  .2012م  لسنـة  .من ق  25معدلة بموجب  المادة  : 58المادة  )2(
  .2001م  لسنة  .من ق  29وملغاة بموجب المادة    1996م  لسنة .من ق 84معدلة بموجب المادة :  62المادة  )3(
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  : رة الرسمـفوت –خامسا  
يتعين على كل مدين بالرسم على القيمة المضافة، يسلم أموا0 أو يقدم خدمات إلى مدين آخر، أن  :  64ادة الم 

  . يسلم له فاتورة أو وثيقة تحل محلھا
يمة المضافة قة متميزة، مبلغ الرسم على الصفـب محلھا،واتير أو الوثائق التي تحل فويجب أن تذكر ال

  . رج في السعردزيادة على السعر أو الم المطالب به
ة صفيا عنه، سوا ء أكان له ص، بينما ھو غير مدفوع فع;، مسؤو0 شخ كل شخص، يذكر ھذا الرسم يعتبر 

  . يمة المضافة أم 0قع للرسم على الضالخا
لى عالرسم  اتيرھم،فوي فأن يذكروا  ، الوحيدة  الضريبة الجزافيةام ـظنابعين لتبالرسم، ال نينوز للمديج0 ي 

   )1(.1  14ي المادةف المنصوص عليھابات قوليھم العع طبقتوإ0  المضافـة،يمة قال
  :ةالحسابي اAلتزامات –سادسا  

أن يمسك  المضافة،يمة قاضعة للرسم على الخ وم بعملياتقيتعين على كل شخص معنوي ي :65المادة  
   .بھماا للتشريع والتنظيم المعمول قديد رقم أعماله، وفجمحاسبة تسمح بت

يمة المضافة و0 يمسك عادة قعة للرسم على الضوم بعمليات خاقخص طبيعي يشكل ى يتعين عل :  66المادة  
مرقمة صفحات  ذي أن يمسك سج;ت القانونفي ھذا د كما ھو محدمحاسبة تسمح بتحديد رقم أعماله، 

طب، مبلغ كل شون بياض أو ديد فيه يوما بيوم، قيتبع لھا، يب التي ئلحة الضراصوموقع عليھا من قبل م
  . عة للضريبة وغيرھاض، بين العمليات الخاا0قتضاءعملية من عملياته، مع التمييز عند 

ياء المباعة أو إلى العملية الخاضعة للضريبة، شييد إلى التاريخ، والتسمية الموجزة لpقويجب أن يشير كل ت 
دمة في السجل قمبلغ العمليات الم يقفل. ء، وعلى العموم كل ثمن أو مكافأة تم قبضھاالبيع أو الشرا وكذا سعر

  . ھرشعند نھاية كل 
يجب أن تعلل عمليات البيع أو العمليات المحققة با*عفاء أو  تلك التي تمت وفق الشراء با*عفاء : 67لمادة ا

يمكن تحميل نموذجھا إلكترونيا من طرف الخاضع  بواسطة شھادات ،من الرسم على القيمة المضافة
  .للضريبة المستفيد من ا*عفاء أو من شھادة الشراء با*عفاء من الرسم على القيمة المضافة

  .                المستفيد لمورده أو لمصالح الجمارك أثناء القيام بالشراء أو بالعمليةالمحملة من طرف تُسلم الشھادة
كمرحلة انتقالية و إلى غاية وضع ھذا ا*جراء حيز التنفيذ، تسلم المصلحة المسيرة للملف الجبائي شھادات 

  )2( .الممنوحة ظرفياً تلك ا ذا*عفاء وك

  )3(.ملغاة :68المادة  
نية المدينين بالرسم، أن يمسكوا بالنسبة لكل مؤسسة من فال الحف;تيتعين على منظمي : 96المادة  

طب، بعد شون بياض أو د فيه، يقيد الضريبة،ء لحة وعاصرقمته ووقعت عليه مخاصا ھم، سج; تمؤسسا
   :عرضأو  حفلةكل 

ة بالمشروبات وبيع المواد الغذائية أو ق، تلك المتعلا0قتضاء ة بمداخيل الدخول، وعندقبلغ ا*يرادات المتعلم - 
  البضائع أو اللوازم أو اEشياء، 

  ..والبرنامج الخبس الم; ابل ا*يجار وحجرة تغييرقة مضبوقالم ا*يرادات -

  . ھرشل عند نھاية كل قفيدة في السجل كل يوم ويقالم يجمع مبلغ ا*يرادات 

  )4(. ملغاة :70المادة  

بغض  يقوموا،أن  سابقا،  7-2عليھم في المادة  المنصوصيتعين على اEشخاص أو الشركات  : 71 المادة 
   :يليبما  العام،ات الطابع ذالنظر عن اEحكام 

رتھم العمليات المشار إليھا أع;ه، شاعتبارا من تاريخ مبا واحد،ھر شمن أجل قدره ض تصريح،ديم قت - 1 
 فروعھم أو فرع من، لدى مكتب تسجيل كل ا0قتضاءلدى مكتب التسجيل الذي يتبع له مكان إقامتھم، وعند 

  . وكا0تھم وكالة من
يد قكلھما عن طريق التشريع المعمول به، ويشعين للطابع، يحدد ضأعمدة، غير خامسك دفترين ذي  -  2

ز بين سطرين، وحسب ترتيب اEرقام كل الحوا0ت والوعود بالشراء ففيھما يوما بيوم، دون بياض و0 ق

                                                 
  .2007م لسنة .من ق 32معدلة بموجب المادة : 64المادة  )1(
  .2018لسنة . م.من ق 36و 2017لسنة . م.من ق 34و 1998م  لسنة  .من ق 38معدلة  بموجب  المواد :   67المادة  )2(
  .1996م  لسنة  .من ق  85ملغاة  بموجب  المادة  :   68المادة   )3(
  ).تنتقل  ھذه ا2حكام  إلى  قانون اiجراءات الجبائية(  2002م لسنة .من ق 200ملغاة  بموجب المادة  : 70المادة  )4(
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 صصتھم كم;ك، ويخصفأو ب ود المرتبطة بمھنتھم كوسيطقة عامة، كل العصف، وب ود الناقلة للملكيةقوالع
   .للعمليات  المحققة بصفة  مالكأحد الدفترين لعمليات الوساطة والثاني 

وص عليه في قانون الطابع، صريح المنصخاص المشار إليھم أع;ه، الذين قدموا التشعلى اE :72 المادة 
الطابع، أن يدفعوا  حقوق وصخصانون بقوص عليه في ھذا الصي، المنئمن النظام الجبا ا0ستفادةمن أجل 
ى مؤقتا حسب سعر البيع، صفل ھذا الرسم المصا لحاقد إعادة البيع، مبلغا مطابصء قمون بشراقوعندما ي

  . د البيعقيمة المضافة، حين تسجيل عقة على مبلغ ھذا الرسم على القكتسبي

ھذا اEجل،  انقضاءن م ھرشن صوفي غ. عملية إعادة البيع في أجل مدته سنتين، يلزم الشاري وإذا تعذرت 
  . ةقالسابفقرة لل طبقاالمدفوعة بيقة ة أثناء عملية الشراء، بعد طرح التسلصغير المح التحويلقوق بالوفاء بح

   .فرزھايعاد بيعھا بعد  يعندما يتعلق اEمر بأراض سنوات،ويمدد اEجل من سنتين إلى خمس  

كان محل وعد بالبيع من جانب واحد، وذلك بمسعى من  سيم، مبنىقة أو التئعندما يباع بالتجز : 37المادة  
وعلى سعر  يمة المضافة على مبلغ المبيعاتقيد من الوعد، يلزم ھذا اEخير بالوفاء بالرسم على الفالمست

بل، 0 يترتب عن ھذه قاوبالم ،ادة من الوعد بالبيع، الذي دفعه مشتري كل قسم أو جزءفالتنازل عن ا*ست
  . ق التسجيلقويل لحق من حصة، أي تحاEخير التناز0ت

  نــيسم الثاقال 

  حق اHطfع
  )1( .ملغاة :74المادة  

   .ملغاة :75المادة  

  الفصل السادس

  ات التصريح والدفعيفيك 

  ا*ولالقسم 

  النظام العام 
 قبل يرسل أن أو يسلم أن المضافة، القيمة على للرسم خاضعة بعمليات يقوم شخص كل على -1: 76 المادة

 اختصاصه، كشفا دائرة في الرئيسية إقامته أو مقره يوجد الذي الضرائب إلى قابض شھر كل من يوما  (20)العشرين
  .مؤسساته خ;ل الشھر السابق مجمل طرف من المحققة العمليات مبلغ فيه يبين

في حالة القيام . المنصوص عليھا أع;ه، يمكن أن 0 يتم بتاريخ إيداع التصريح اإن دفع الضريبة المستحقة الواجب أداؤھ
من  402بعمليات دفع تتجاوز اQجال المقررة، فإنه يتم تطبيق غرامات التأخر عن الدفع المنصوص عليھا في المادة 

  )2( .يه من المفروض واجبة اEداءقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، تحتسب ابتداء من التاريخ  الذي كانت ف
حسابيا مركزا، بإيداع كشف لرقم اEعمال لكل واحدة تسيرا غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة، الذين 0 يملكون  -  2

طع اEول قجال واEشكال المحددة في الم ا للقوھذا طب. ة، المختص إقليميافب المختلئراھم، لدى قابض الضتمن وحدا
  . من ھذه المادة

جال المحددة، Qسال في اإريام بتسليم أو بقب، الئيجب على المدينين بالضريبة، التابعية لمراكز الضرا -  3
 تياا يظھر مبلغ العملفيسية، كشئھم أو إقامتھم الررقم اختصاصهرة ئاالذي يوجد في د الضرائبإلى مركز 

  . ة حسب ھذا الكشفقالوقت، الضريبة المستح نفسة، وبتسديد، في نققالمح
   .هيمل يلعاEجل يؤجل إلى أول يوم  فإنانونية، قطلة عي يوم فريح تصأجل إيداع القضى إذا ان -  4

   )3( . اةغمل :77المادة  

  )4( . .ملغاة 78: المادة 

  )5(.ملغاة :مكرر 78المادة  
الذي يتعين تسليمه أيضا  انونلقمن ھذا ا 76ص عليه في المادة والمنص الكشفيجب أن يشير  :79المادة 

                                                 
  ).لجبائيةاتنتقل  ھذه ا2حكام إلى قانون اiجراءات  ( 2002م لسنة  .من ق 200ملغيتان بموجب المادة :  75و 74 المادتان) 1(
  .2016لسنة . م.من ق 17و. 2003م لسنة  .من ق  47و 1996م لسنة .من ق 83و 1995م لسنة .من ق 62معدلة بموجب المواد : 76المادة  )2(
  . 2007م لسنة .من ق 33لمادة ملغاة  بموجب ا: 77المادة  )3(
وملغاة بموجب المادة  2009م لسنة  .من ق 29و  2007م لسنة  . من ق 34و  1995م  لسنة .من ق 62و  51معدلة بموجب المواد :  78المادة  )4(

  .2017لسنة . م.من ق 35
و ملغاة  2007م لسنة .من ق 35دة و معدلة بموجب الما 2003م لسنة .من ق 48محدثة بموجب المادة :  مكرر 78المادة  )5(

  .2009م لسنة .من ق 30بموجب المادة 
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  )1(:إلىعلى حامل معلوماتي 
   ؛الذي يوجه له صيلتحديد إسم مكتب التح - 
   ؛يئف الجبايرقم التعر - 
   ؛الشھر أو الث;ثي الذي يتعلق به - 
   ؛ع للرسمضعنوان الخاو اسم - 
   ؛التي تخول الحق في الضريبة العملياتطبيعة الصناعة أو التجارة أو  - 
بين اEعمال  ا0قتضاء،أو الث;ثي، مع التمييز، عند  ة للرسم المنجزة خ;ل الشھرضعمبلغ العمليات الخا - 

   ؛قـةوق المطابقة، ومعدل أو معد0ت فرض الضريبة ومبلغ الحفة للضريبة بمعد0ته مختلضعالخا
   ؛ابل ل;سترجاعقمبلغ الرسم ال - 
  . ابل للترحيلقال ا0عتماد، ا0قتضاءمبلغ الرسم الواجب دفعه، أو عند  - 
ع قلى البيان ويؤرخه ويوعانونا، ق صوكيله المرخ ريبة، أوضأن يشھد المدين بال بجلك، يذلى ع;وة عو 

  . ليهع
ھا قيجوز تطبياريف التي ص، يجب أن يشير البيان إلى المبلغ ا*جمالي للعمليات، ومبلغ الما0قتضاءوعند  

  . فرض الضريبةل اعتمادهالواجب  افي للعملياتصعليھا قانونا، والمبلغ ال
ه يا لم ينجز المكلف بالضريبة، خ;ل شھر واحد أية عملية تخول الحق في الرسوم على رقم اEعمال، فعلذوإ 

    ".0  شيء "حمل الع;مة ي دم للعون المختص، بياناقأن ي
البيان  حسبريبة، ضام بھا المدين بالق مال التيعلى اEع حقةريبة المستضالمبلغ الكلي للع فيد :  80المادة 

  . ه لھذا البيان أو إرساله لهعه، حين إيداعالذي أود
وق المثبتة تتطابق مع قيمة المضافة والحقإن قواعد جبر اEسس الخاضعة للرسم على ال :مكرر  80المادة  

  )2(.ن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةم  324 ص عليھا في المادةوتلك المنص
دا، وإما بواسطة صك، أو حوالة بريدية أو قـيستطيع المدين بالضريبة، أن يدفع ما عليه، إما ن : 81المادة  

  . ب المؤھل، ويرسل إليه أو بطريق التحويل إلى حسابه البريديئقابض الضرا لفائدةبشكل بطاقة تصدر 
، وفق الشروط ضرائبهدم، لدفع قج، فبإمكان المدين بالضريبة أن يد  10ا كان التحويل يتعدى مبلغ ذوإ 

ي لھذا المحاسب صالشخ اللقبكر ذون دالمحاسب المعني باEمر،  فائدةدر أو يظھر لصكا يص، واQجال
  . "الجزائريالمركزي البنــك "تب بين السطرين عبارة تكويسطر و

يمكن للمدينين بالضريبة الذين يدفعون الضريبة حسب حجم مشترياتھم أو مبيعاتھم أن يؤدوا الضريبة 
  . المحددة اQجالھر من شھرين أو ث;ثة أو أربعة أشمضمونة قبل  اكتتاباتبواسطة التزامات أو 

م عدحالة  فيو) ٪ 3/1( ةئي المابثلث ف لقرض وتخفيض يقدردة ائافع دفللرسم  ھذا القرضلى عرتب تي و 
، من اليوم الذي يلي ابتداءسب حخير تتأن الع فائدةيل حصت بمتابعةب ساحوم المقددة، يحالم اQجالي فع فالد

  .القرضد ئوافونة ومم المضوالرس عن تحصيل; فضلك الدفع وذنھاية يوم حتى جال Qا ھذه
الخاص بين المحاسب العمومي الذي  التخفيضتوزيع كيفيات  د التأخير وكذا ئد الديون وفوائنسب فوا دتحد 

  )3(. رار من الوزير المكلف بالماليةقزينة بخرض والقوافق على ال
، تدفع الضريبة استثنائيرد أو فوكذا لكل عرض من المتنقلةنية ففي جميع مؤسسات العروض ال :  82المادة  

العرض  على أساس بيان يتضمن جميع إيرادات بتحصيلھا،عند نھاية كل عرض إلى العون المكلف 
  . المذكور

  )4(ني االثسم قال
  نظام التصفية اpلية   -
  من المصدر اAقتطاع -

تأدية الخدمات، عندما تنجز عمليات  المستفيد منطرف المقتني أو  ويدفع منيصفى الرسم آليا  :83المادة  
 .الجزائرمكلف بالضريبة مقيم خارج  من طرفأو تأدية الخدمات  تسليم المواد

  )5(.الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية عند تحدد كيفيات ھذه التصفية اQلية،

                                                 
  .2011لسنة . م.من ق 35و 2002م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادتين :  79المادة  )1(
  .1996م لسنة .من ق 86محدثة بموجب المادة : مكرر 80المادة  )2(
  .1995 م لسنة.من ق 52معدلة بموجب المادة : 81المادة  )3(
   .2011م لسنة .من ق 36محدث بموجب المادة : القسم الثاني )4(
  .2011م لسنة .من ق 36و معاد إحداثھا بموجب المادة  2001م لسنة .من ق 25ملغاة بموجب المادة :  83المادة  )5(
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عندما يقوم المكلف بالرسم بإعادة بيع السلع المنقولة المستعملة وما شابھھا ويسلمھا، فإن  :مكرر 83المادة 
الرسم يصفى من ھامش الربح المحدد بين فارق سعر البيع المتضمن جميع الرسوم وسعر الشراء المتضمن 

  :جميع الرسوم، على أن يتم اقتناء ھذه السلع لدى 
 أفراد، -
 أنشطة معفاة غير قابلة للحسم،خاضعين للضريبة يمارسون  -
مستعملين خاضعين للضريبة يتنازلون عن سلع غير قابلة للحسم Eشخاص غير خاضعين للضريبة  -

 .يمارسون نشاطا 0 يخضع لمجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة
  (1).تجار السلع المستعملة الخاضعين للضريبة وفق نظام ھامش الربح -

  )2( .اةغمل :84المادة  

  )2( .اةغمل :85المادة  

  )2( .اةغمل :86المادة  

  )2( .غاةمل :  87المادة 

الرھان  شبكــاتعو ئيمة المضافة المستحق على العمو0ت التي يحملھا باقتطع الرسم على القي  :  88المادة
ة فالمختلب ائفعه إلى الخزينة من قبل ھذه الھيئة، لدى مكتب قابض الضرد دري، ويعائـي الجزاضـالريا

وفي أجل العشرين يوما من الشھر أو  84من الشروط المحددة في المادة ض ذلكرھا ، وقالذي يتبع له م
  )3(.الث;ثي الموالي

  .  51عليھا في المادة وص صالمن ا0لتزاماتالرھان من  بائعو شبكات يعفى 

  سم الثالثقـال 

  )4( النظام الجزافي

   .ملغاة :89المادة  

   .ملغاة :90المادة  

  .ملغاة :91المادة  

  .ملغاة :92المادة  

  .ملغاة :93المادة  

   .ةاملغ :94المادة  

  .ملغاة :95المادة  

  .ملغاة:96المادة  

  .ملغاة: 97المادة  

  .ملغاة :98المادة  

  .ملغاة :99 المادة 

    .ملغاة :100 المادة 

   .ملغاة:101 المادة 

                                                 
  .2017لسنة  . م.من ق 36محدثة بموجب  المادة  : مكرر  83المادة  (1)

  .2001م لسنة .من ق 25ملغاة بموجب المادة : 87إلى  84المواد من   )2(
  .1995م لسنة .من ق 62معدلة بموجب المادة :  88المادة  )3(
  .2007لسنة  .م . من ق 36ملغاة  بموجب  المادة  ) 101إلى  89المواد من ( القسم  الثالث   )4(
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  سم الرابعقال 

  نظام ا*قساط الوقتية

لذين يمارسون نشاطاتھم منذ ين بالضريبة الذين يملكون إقامة دائمة وانييمكن الترخيص للمد:    102 المادة 
أشھر على اEقل بأن يسددوا الضريبة بناء على طلب منھم، طبقا لنظام دفع أقساط مسبقة على  )6(ستة 

  . الضريبة
ر ھذا اEخير صالحا للسنة المالية بأكملھا، باستثناء حالتي التنازل تبويجب تقديم الطلب قبل أول فبراير، ويع 

  . ضمنيا ا0ختيارويجدد ھذا . عن المؤسسة أو التوقف عن النشاط
  : على المدينين بالضريبة الذين اختاروا نظام اEقساط الوقتية، القيام بما يلي :  103المادة  

، يبين فيه، بوضوح، ولكل نسبة رقم أعمال  76 في المادةإيداع، كل شھر، التصريح المنصوص عليه  -  1
  خاضع للضريبة يساوي الجزء الثاني عشر لرقم اEعمال المحقق خ;ل السنة السابقة، 

دفع الرسوم المطابقة، بعد خصم الرسوم منھا القابلة للحسم، المذكورة على فواتير المشتريات أو  -  2
  ي، الخدمات، وذلك نظرا للفارق القانون

من  لسنة السابقةل هيبين فيه رقم أعمالمن نسختين من كل سنة، تصريح  أبريل 20 في أجل أقصاهإيداع  -  3
لpحكام  طبقاتتمة الضريبة الناتجة عن المقارنة بين الحقوق المستحقة فع; واEقساط المدفوعة، ودفع ، جھة

  )1( .، إذا اقتضى اEمر ذلكالواردة أع;ه
حالة وجود مبلغ زائد، يخصم ھذا المبلغ من اEقساط، التي تستحق في وقت 0حق، أو يرد إلى المدين  في 

  . بالضريبة، إذا توقف خضوعه للضريبة
نظام اEقساط الوقتية، والذين سجلوا، خ;ل السداسي  اختاروايمكن للمدينين بالضريبة الذين  :  104 المادة

لى ع ءمال المسجل خ;ل السنة السابقة، أن يتحصلوا بناعن ثلث رقم اEع مال يقلعاEول من السنة، رقم أ
Eع اعتمادابه، وذلك  حمال المصرح به أو الواجب التصريعمراجعة حساب رقم اEمال على ضعف رقم ا

  . المسجل خ;ل السداسي اEول
مالھم، خ;ل السداسي اEول من السنة يزيد من ثلثي الرقم المحقق في السنة السابقة، فإنه عوإذا كان رقم أ 

لى أساس عمالھم المصرح بھا، عجويلية، وتتم مراجعة أرقام أ  25قبليح لى المدينين، القيام بالتصرعيجب 
Eول السداسيمال المحقق خ;ل عضعف رقم اEا.   

  القسم الخامس 
  اAستيراد القيمة المضافة عند على الرسم تحصيل

  . كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركية ا0ستيراديحصل الرسم على القيمة المضافة عند  : 105 المادة 
  القسم السادس 

  التصديـرالقيمة المضافة عند على  الرسم  تحصيل 
  . يحصل الرسم على القيمة المضافة عند التصدير كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركية :106المادة  

  لفصل السابعا
  لمنازعاتقواعد ا

  *وللقسم اا
  إجراء فرض الضريبة تلقائيا

  )2( .ملغاة : 107 المادة 
من  3و 2و 1يترتب عن فرض الضريبة التلقائي الناتج عن ھذا التقييم الوارد في المقاطع  :108المادة  

من قانون ا*جراءات الجبائية، إعداد جدول ضريبي قابل ل;ستحقاق فورا يحتوي، فض; عن  44المادة 
  )3( .من ھذا القانون  115٪ منصوص عليھا في المادة 25على غرامة مقدارھا  الحقوق اEصلية،

  )4( .ملغاة :109المادة 
يمكن أن  أع;ه،  76ة   بعد اEجل المنصوص عليه في الماد بيان رقم أعماله   دعكل مدين يو :  110المادة  

  .   115دة تفرض عليه الضريبة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليھا في الما

                                                 
  .2018لسنة  .م.من ق 37و 2013م لسنة .من ق 9معدلة بموجب المادتين : 103المادة  )1(
من ق م   200وملغاة  بموجب  المادة   1996م لسنة .من ق 87و  1995لسنة .م.من ق 58معدلة بموجب المادتين : 107المادة  )2(

  )تنقل ھذه ا2حكام إلى  قانون  اiجراءات  الجبائية (  2002لسنة  
 2000م لسنة  .من ق  46و 1996لسنة .م.من ق 88و  1995م  لسنة .من ق  59المعدلة بموجب  المواد  :  108المادة   )3(
  .2016لسنة . م.من ق 18 2002م لسنة .من ق   200و
ھذه  تنقل (2002م لسنة .من ق 200و ملغاة  بموجب  المادة   1998لسنة . م.من ق 39معدلة بموجب المادة : 109المادة  )4(

  ).ا2حكام إلى قانون  اiجراءات  الجبائية
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المدين خ;ل الفترة محل  أرتكبھا0 يخل، في شيء بحق ا*دارة في معاينة المخالفات التي  :111المادة 
  . التقدير التلقائي Eسس الضريبة المستحقة منه بمقتضى محضر

  مكرر سم ا*ولقلا 

  مراقبــة التصريحات

  )1( .ملغاة :مكررة   111المادة  

  القسم الثاني 

  معاينة المخالفات ومfحقھــا 

لى القيمة المضافة بكل وسائل ا*ثباتات عيمكن أن تثبت المخالفات لpحكام المتعلقة بالرسم :   112المادة  
وان إدارات الضرائب عالتابعة للقانون العام، أو تعاين بواسطة محاضر يعدھا ضباط الشرطة القضائية أو أ

ت;حق . ا0قتصاديةالغش والمخالفات الجمارك، أو قمع  لحالمختلفة، والضرائب المباشرة والتسجيل ومصا
  . د الخاصة بكل واحدة من ا*دارة المكلفة بتحصيل ھذا الرسمعالمخالفات ويحكم فيھا طبقا للقوا

  )2( .ملغاة :  113المادة 
  الثثسم القال
  اتـالعقوب 

  :العقوبات الجبائية  -أ 

أدناه، يعاقب على كل   116و  115مع مراعاة اEحكام المنصوص عليھا في المادتين  :  114المادة  
التطبيقية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، بغرامة  التنظيميةالمخالفات لpحكام القانونية أو النصوص 

  . دج   2.500و 500 ھا بينغجبائية يتراوح مبل

  .دج   5.000إلى  1.000  بـفي حالة استعمال طرق تدليسية، يحدد مبلغ ھذه الغرامة  

ھا غ، تطبيق غرامة جبائية يحدد مبل  60يترتب عن عدم وضع لوحات الھوية المنصوص عليھا في المادة 
حالة عدم  فيدج، دون ا*خ;ل بالعقوبات المنصوص عليھا في ھذا القانون والقابلة للتطبيق   1.000ب

  . الجبائية ا0لتزاماتمراعاة 

أع;ه، تطبق عليھا مصلحة الرسوم على رقم    61ة المنصوص عليھا في الماد ل;لتزاماتكل مخالفة  
  . دج  5.000و  1.000ھا بينغاEعمال، غرامة جبائية يتراوح مبل

تطبيق   أع;ه،   76يترتب عن ا*يداع المتأخر لبيان رقم اEعمال المنصوص عليه في المادة   :  115المادة 
  %.   10غرامة نسبتھا 

بعد قيام ا*دارة الجبائية بإعذار المدين بالضريبة، عن طريق رسالة موصي %  25 وترفع ھذه الغرامة إلى 
  )3(.، بتسوية وضعيته في أجل شھر واحداست;معليھا مع وصل 

ير غأن رقم اEعمال السنوي المصرح به من طرف المدين،  التحقيقإذا تبين بعد عملية  -أو0 :  116المادة 
   :اQتيةكاف، أو إذا طبق الخصم في غير محله، يضاف إلى مبلغ الرسوم المتملص منھا، النسب 

دج   50.000مبلغ  أو تساوي أقلإذا كان مبلغ الرسوم المتملص منھا المجموعة في السنة المالية  ،%  10 - 
   ؛أو يساويه

 يساوي ويقل أودج   50.000إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منھا في السنة المالية يزيد عن مبلغ  ،%  15 - 
   ؛دج أو يساويه  200.000عن مبلغ 

   ؛دج  200.000إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منھا في السنة المالية يزيد عن مبلغ  ،%  25 - 
   .حقوقعلى مجمل ال  %100بنسبة تدليسية، تطبق غرامة في حالة استعمال طرق - ثانيا  

                                                 
تنقل ھذه  ( 2002لسنة  . م.منق 200و ملغاة بموجب المادة    1996لسنة  .م.من ق 89محدثة بموجب المادة : مكرر 111المادة  )1(

  ).ا2حكام إلى قانون  اiجراءات  الجبائية
تنقل  ھذه (   2002م لسنة .من ق 200و ملغاة  بموجب  المادة   2000لسنة . م.من ق 47معدلة بموجب المادة :  113المادة  )2(

  ).ا2حكام إلى  قانون  اiجراءات  الجبائية
  .2001م لسنة .من ق 38و  2000لسنة  . م.من ق 48و  1995لسنة  . م.من ق 60معدلة بموجب المواد :  115المادة  )3(
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أدناه، في حالة تجاوز مبلغ    117وع;وة على ذلك يمكن ل�دارة الجبائية، أن تطلب تطبيق أحكام المادة
  )1( .من مبلغ الرسوم المستحقة فع;%  10 نسبة شوش فيھا،غالرسوم الم

  :وبات الجنحية قالع -ب 
حاول التملص  أومن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كل من تملص   303ا للمادة قيعاقب طب : 117المادة  

ھا فيتضع لھا أو تصخالرسوم التي ي أوق تدليسية، من أساس الضرائب أو الحقوق ربصفة كلية أو جزئية، وباستعمال ط
  )2(. أو دفعھا 

  :  صوجه الخصو علىتدليسية ما0 عانون، تعتبر أقھذا المن  117لتطبيق أحكام المادة  :118المادة  
 القيمةسم على عليھا الر ينطبقلتي ا الحواصل الغ أوللمبشخص،  من قبل أيأو محاولة إخفاء  إخفاء - 1 

   .سيما منھا عمليات البيع  بدون فاتورةو0  بھامدين  وھالذي  المضافة
إما على تخفيض أو تخفيف أو  لطلبات ترمي إلى الحصول، إثباتا وثائق خاطئة أو غير صحيحة تقديم - 2 

عليھا  المنصوصمن المزايا الجبائية  ا0ستفادةالرسم على القيمة  المضافة وإما إلى  استرجاعمخالصة، أو 
  .بالضريبة المدينينلفائدة بعض  الفئات من 

غير  نقل حسابات السعي إلى أو القيام بنقل أونقل حسابات  أو للعمل علىلنقل ن قصد ل عا*غفا –3 
القانون  من 10و 9المادتين  ا فيمعليھ دفتر الجرد المنصوصاليومي أو  في الدفتروھمية  صحيحة

المتعلقة بالسنوات  اEصولو 0 يطبق ھذا الحكم إ0 على مخالفات  .محلھمـا التي تحل   أو الوثائق التجاري،
  .المالية التي أقفلت حساباتھا

  .عمال أو التصريح الناقص بھما، عن قصداEالمنقو0ت أو رقم  ا*غفال عن التصريح بمداخيل - 4
ھو أو رسم  دون تحصيل أي ضريبة عن الوفاء أو الحيلولةه عجز إلى تنظيم المكلف بالضريبةسعي  - 5 

   .طرق أخرىسطة او ذلك بو مدين به،
 على رقم مبلغ الرسوم دفع كلإرادة واضحة للتملص   من  يقتضي ضمنا،طريقة أو سلوك  عمل أوكل  – 6 

  .المودعةالتصريحات  ذلك منكما يتجلى  تأجيل دفعھا،أو   منھا، أو جزء اEعمال المستحقة
من  104لمادة وفقا للشروط المنصوص عليھا في ا 117في المادة  المشار إليھاالمخالفات  تتابع :119المادة  

   )3(.بائيةراءات الجا*جقانون 
ضر من طرف اEعوان المؤھلين الذين تم مح يحرر العنف،في حالة استعمال وسائل :   120المادة  

  . التعرض لھم
،  1996 جوان   8المؤرخ في  156-  66ليھا في اEمر رقمعالمعتدين، العقوبات المنصوص  علىوتطبق  

ممارسة ى عل بالعنفاص الذين يعترضون خلى اEشعوالمتضمن قانون العقوبات، والقابلة للتطبيق 
   . ف العامةئالوظا
 مأو حاول أن ينظ نظملى كل من ع، الوطني با0قتصادالمساس  تطبق العقوبات الرادعة عن:  121 المادة

   .للضريبة فضا جماعياكانت، ر طريقةة يبأ
المنصوص عليھا  في  ، يتعرض  للعقوباتتأجيل دفعھا أوالضريبة  الجمھور على رفض دفعيحث  كل من 

  .من ھذا القانون 117المادة 
دج، كل من يجعل اEعوان  10.000و 1.000يعاقب بغرامة جبائية يتراوح  مبلغھا بين  :  122المادة  

  .وظائفھمالمؤھلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بالتشريع الجبائي، في وضع  يستحيل عليھم فيه أداء و
. الغرامة خارجة عن تطبيق العقوبات اEخرى المنصوص عليھا في النصوص السارية المفعول  هوتكون ھذ 

   .ممكنا دليسأھمية الت تقديركلما كان 
وفي . وستة أشھربعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام  تصدر حكما يمكن للمحكمة أن العود،في حالة  

من  418تطبق العقوبات المنصوص عليھا في المادة  جماعي على إقرار أساس الضريبة ، اعتراضحالة 
   .والمتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8المؤرخ في  156 -66اEمر رقم

  )4( .ملغاة:  123المادة  
  )4( .اةملغ : 124المادة 
بشأنه فاتورة قانونية و مطابقة لطبيعة البضائع المتنازل عنھا و كميتھا و  شراء Eتقدمكل  :125المادة  

  .ھذا الرسمإزاء  صفة البائع مھما كانت المضافة،القيمة  لرسم علىليعتبر أنه حقق مخالفة  قيمتھا،

                                                 
من  38و  2000من ق م لسنة   49،  1996لسنة  .م.من ق 90، 1995لسنة   م.من ق 59المعدلة بموجب المواد : 116المادة  )1(
  .2009لسنة . م.من ق 31و 2001م لسنة .ق
  . 2005لسنة .  م.من ق 33معدلة بموجب المادة :  117المادة  )2(
  .2012م لسنة .قمن  26و  2008م لسنة .من ق   21و  1998لسنة  . م.من ق  40معدلة  بموجب  المواد :  119المادة   )3(
  ).تنقل  ھذه ا2حكام إلى قانون اiجراءات الجبائية(  2002م لسنة  .من ق 200ملغاتان بموجب المادة : 124و  123المادتان  )4(
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 ع، بدفصيا وإما تضامنا مع البائع، إذا كان ھذا اEخير معروفاخالحالة، يلزم المشتري، إما ش  هفي مثل ھذ 
  . ثانيا -116دة افي ألم عليھالمنصوص ا العقوبةا لمشتري، وكذا ھذا الرسم على مبلغ

  . الخاصةواص، أو التجار لحاجاتھم خم بھا القولى المشتريات التي يعالمادة  ه ق أحكام ھذب0 تط 

ھذه المخالفات  مرتكبيتطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على  :  126المادة  
  . أدناه  128أنفسھم، مع مراعاة أحكام المادة 

-  66اEمر رقم  من 42 المحددة بموجب المادة حيسري تعريف شركاء مرتكبي الجرائم والجن :  127المادة 
والمتضمن قانون العقوبات، على شركاء مرتكبي المخالفات المشار  1966جوان عام  8 المؤرخ في 156

  . ة أع;هإليھا في الفقر

صحيحة أي رجل أعمال،  غيرإن المساھمة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات يعتبرھا  :  128المادة  
أو خبير، أو على العموم، أي شخص أو شركة تتمثل مھنتھا في مسك حسابات عدة زبائن أو تساعدھم على 

  : مسكھا، يعاقب عليھا بغرامة جبائية تحدد بالمبالغ التالية 

   ؛دج، على المخالفة اEولى المسجلة ضد صاحبھا  1.000  - 

   ؛دج، على المخالفة الثانية  2.000 - 

  .دج، على المخالفة الثالثة  3.000 - 

دج إلى مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جديدة، دون حاجة إلى التمييز بين المخالفات   1.000وھكذا بزيادة 
ن آ فياحد، وتلك المرتكبة لدى عدة مكلفين أو مدينين، وإذا تمت بالتتابع أو المرتكبة لدى مكلف أو مدين و

من ھذا القانون، على   117وع;وة على ذلك يمكن أن تطبق العقوبات المنصوص عليھا في المادة . واحد
المخالفين الذين تثبت مسؤوليتھم في إعداد أو المشاركة في إعداد موازنات وجرود، وحسابات ووثائق 

  . اطئة بمختلف أنواعھا *قرار أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنھمخ

المعاينة بحكم أو عدة أحكام، يترتب وجوبا عن الحكم الصادر بمقتضى الفقرة ح في حالة العود أو تعدد الجن 
محاسب، أو  السابقة، منع مرتكب ھذه المخالفات من ممارسة مھنة رجل أعمال، أو مستشار جبائي، أو خبير

  . لق المؤسسةغ، ا0قتضاءولو بصفة مسير أو مستخدم، وعند 

كل مخالفة للمنع من ممارسة مھنة رجل أعمال، مستشار جبائي، أو خبير، أو محاسب، ولو :  129المادة  
بصفة مسير أو مستخدم، الصادر ضد اEشخاص الذين أثبتت مسؤوليتھم في إعداد أو المشاركة في إعداد 

وجرود وحسابات ووثائق خاطئة بمختلف أنواعھا، لتحديد أسس الضرائب والرسوم المستحقة على موازنات 
  . دج  10.000و   1.000ھا بين غزبائنھم، يعاقب عليھا بغرامة جزائية يتراوح مبل

ا أدناه، مضاعفة العقوبات الجبائية منھ   131يترتب وجوبا عن العود، كما ھو محدد في المادة : 130المادة  
، وھذا دون ا*خ;ل بالعقوبة الخاصة المنصوص ا0بتدائيةوالجزائية، المنصوص عليھا بالنسبة للمخالفة 

  . في نصوص أخرى عليھا
لى الحقوق المھربة، مساوية عنه، تكون الغرامة المستحقة، في حالة العقوبات الجبائية القابلة للتطبيق أ غير

   .دج 5.000عن ن تقل أون دالحقوق،   همرات مبلغ ھذ ثائما لث;د
ح بين ، بالحبس لمدة تتراو116و  114المادتين فييھا عللى المخالفات، المنصوص عحالة العود، يعاقب  في 

  .ستة أيام وستة أشھر
  . ا0بتدائيةليھا، بالنسبة للمخالفة عقوبات الحبس المنصوص عف عوتضا 
من ھذا القانون، في جميع الحا0ت    134المادة في، وفق الشروط المحددة  ونشرهيؤمر بتعليق الحكم  

  . المادة  هليھا في ھذعالمنصوص 
ود، كل شخص أو شركة صدر ضدھا حكم بإحدى العقوبات المنصوص عحالة  فييعتبر  :  131المادة  

ليھا نفس عأجل خمس سنوات بعد الحكم با*دانة، مخالفة تطبيق غصون  فيھذا القانون، يرتكب  فيليھا ع
  . عقوبةال
  8فيالمؤرخ  156- 66من اEمر رقم  53حال من اEحوال، أحكام المادة  أي في0 تطبق،  :  132المادة  

ويمكن . ل الجبائياليھا في المجعلى العقوبات المنصوص عالعقوبات،  والمتضمن قانون،  1966يونيو 
وفي   130الخامسة من المادة  الفقرةليھا في عالعقوبات المنصوص  باستثناءلى العقوبات الجزائية، عتطبيقھا 

  . من ھذا القانون   134المادة 



36 
 

ليھا من أجل ردع المخالفات في المجال الجبائي، مھما كانت عتجمع العقوبات المنصوص  :  133المادة 
  . طبيعتھا

لمحكمة أن تأمر، بالنسبة للمخالفات المصحوبة بعقوبات جزائية، بنشر الحكم كام; أو ليمكن  :  134المادة 
   .عليهلى نفقة المحكوم عتحددھا، وذلك  التيباختصار في الجرائد التي تعينھا وبتعليقه في اEماكن 

يلزم اEشخاص أو الشركات الذين صدر ضدھم حكما لنفس المخالفة، بالدفع المشترك للعقوبات  :  135المادة 
  . المالية الصادرة في حقھم

، بدفع الغرامات المنصوص  هلى مرتكب المخالفة، بمقتضاعإن الحكم أو القرار الذي يحكم  :  136 المادة 
  . ا0قتضاءند عالحقوق المھربة أو المفقودة  ليھا في ھذا القانون، يجب أن يتضمن أيضا، حكما بدفعع

وما    597ھذا القانون، تطبيق أحكام المادة يليھا فعن العقوبات المالية المنصوص عيترتب  :  137المادة 
ات الجزائية المتعلقة ءوالمتضمن قانون ا*جرا  1966جوان   8المؤرخ في   155-66يليھا من اEمر رقم 

  . البدني  با*كراه
لغ المستحقة بصدد العقوبات والديون االبدني بالنسبة لمجموع المب  ا*كراها*دانة مدة  يحدد الحكم أو قرار 

  . الجبائية
ندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر خاضع للقانون الخاص، يصدر ع : 138 المادة 

يين عالقائمين با*دارة أو الممثلين الشر ضدوية التابعة لھا، نالحكم بعقوبات الحبس المستحقة والعقوبات الثا
  . أو القانونين للشركات

آن واحد، ضد القائمين با*دارة أو الممثلين القانونيين أو  فيويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة  
  . للتطبيق ، وكذا اEمر بالنسبة للغرامات الجبائية القابلةا0عتبارييين وضد الشخص عالشر

  )1(.ملغاة :  139المادة 
  سم الرابعقال

  ة  بالتحصيــلالخاص تالمنازعا 
  Aالداخليالنظام  -أو:  
كل تأخير يسجل في دفع الرسم على القيمة المضافة من طرف مدين بالضريبة، وفي كل  :  140 المادة 

   :يلي التزاماته القانونية، يستحق عليه ما
  .عندما يحصل الدفع بعد تاريخ استحقاق الضريبة ،%10 غرامة جبائية نسبتھا - 

عن كل شھر أو جزء من الشھر من التأخير عندما تدفع الضريبة بعد اليوم اEول  ،% 3إلزام مالي نسبته  -
من الشھر الثاني الذي يلي شھر استحقاق الضريبة، دون أن يفوق ھذا ا*لزام المجموع مع العقوبة الجبائية 

  .%  25نسبة أقصاھا  ،;هعا أليھعالمنصوص 
مع غرامة بسبب إيداع متأخر، يخضع مبلغ الغرامتين %  10عندما تجمع غرامة التحصيل التي نسبتھا  -

شريطة أن يودع التصريح وتدفع الرسوم في أجل أقصاه اليوم اEخير من شھر  %15 إلى نسبة
  )2(.ا0ستحقاق

  )3( .ملغاة :  141المادة  

  )4( .ملغاة :   142المادة  
  )4( .ملغاة :  143المادة  

تتمتع الخزينة، من أجل تحصيل الرسم على القيمة المضافة، بامتياز على اEثاث والمنقو0ت  :  144المادة 
المحدد  ا0متيازعلى نفس مستوى  ا0متيازويكون ھذا . التي يملكھا المدين بالضريبة مھما كان مكان وجودھا

ھما في آن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتجري ممارست من  380بمقتضى أحكام المادة 
المؤسس بمقتضى ھذه المادة على كل العتاد المستعمل  ا0متياز، يمارس اتفاقيةھون وعندما 0 توجد ر. واحد

  . نون المدنيمن القا  0683ستغ;ل المحل التجاري، ولو كان ھذا العتاد يعتبر عقارا، وذلك تطبيقا للمادة 
 غير. سنوات، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة) 4(بعد فترة مدتھا أربع  ا0متيازو0 يمكن ممارسة ھذا  

أنه، 0 يسري أجل اEربع سنوات ھذه، بالنسبة للمدينين بالضريبة الذين أودعوا كشوف تكميلية مسبوقة أم 0 
بتصريح بالوجود، فيما يخص الضريبة المتعلقة باEعمال المصرح بھا، بواسطة ھذه الكشوف، إ0 اعتبارا 

باEعمال غير  ا0متيازقضائية، يسري في حالة ا*ف;س أو التسوية ال. من تاريخ إيداع الكشوف المذكورة
من تاريخ تبليغ المحضر أو إعداد جدول الضرائب من قبل  اعتبارا0 يسري ھذا اEجل، إ0 . المصرح بھا

                                                 
  .2012م لسنة .من ق 27ملغاة بموجب المادة : 139المادة  )1(
  .1996م لسنة .من ق 91معدلة بموجب المادة : 140المادة  )2(
  .2012م لسنة .من ق 27و ملغاة بموجب المادة  2009م لسنة .من ق 32معدلة بموجب المادة :  141 لمادة )3(
  ).تنقل ھذه ا2حكام  إلى  قانون  اiجراءات  الجبائية( 2002م لسنة .من ق 200ملغيتان بموجب المادة : 143و 142المادتان  )4(
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  . المصلحة المركزية
على مبلغ الضريبة الرئيسية، زائد العقوبات التأخير  ا0متيازالتسوية القضائية، يسري  في حالة ا*ف;س أو 

  . ة عن اEشھر الستة السابقة للحكم التصريحي ويتم التخلي عن كافة الغراماتالمستحق
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  من 401و  287،   385،  383تطبق أحكام المواد :  145المادة  

  .من ھذا القانون  144المؤسس بموجب المادة  ا0متيازعلى 
عندما يكون وديع أو مدين بأموال واردة من المدينين بالضرائب، ملزمين با0متثال إلى عدة إنذارات إلى  

الغير الحائزين لpموال، يصدرھا على التوالي المحاسبون المكلفون بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم 
ھا غذ ا*نذارات تناسبيا مع مبالعلى رقم اEعمال، فإنه يجب عليھما في حالة نقص في ھذه اEموال، تنفي

  . الخاصة
   149، الذي تسري عليه أحكام المواد با0ستيراد0 تطبق أحكام ھذه المادة على تحصيل الرسم الخاص  

  . من ھذا القانون  151إلى
التي يؤول تحصيلھا إلى  والغرامات الجبائية أنواعھامن أجل تحصيل الضرائب بمختلف  :  146المادة 

لى مجموع اEموال العقارية للمدينين بالضريبة، عمصلحة الضرائب المختلفة، تتمتع الخزينة برھن قانوني 
ا*رسال من طرف خ تبارا من تاريعوتعفى من تسجيله في مكتب الرھون، ويبدأ مفعول ھذا الرھن تلقائيا، إ

، إلى محصل الضريبة المكلف الحواصلوكشوف التحصيل  اء الضريبة، لجداول وسنداتعو لحمصا
  . بتحصيلھا

ون أن تقدم له شھادة إبراء الذمة من دبمبلغ،  ا0لتزام0 يحق لمحافظ الرھون القيام بتسجيل، من أجل  
  .الضرائب، محررة باسم المدين بالضريبة

  )1(.ملغاة :   147المادة   
، على الرسم على القيمة المضافة ا*جراءات الجبائيةمن قانون   94تطبق أحكام المادة  : 148 المادة  
  )2(.، التي أصبحت غير قابلة للتحصيلالغرامات الجبائية الموافقةو
  :والتصدير اAستيرادالنظام عند  -ثانيا  
والتصدير، بكل  ا0ستيرادند على القيمة المضافة، عتثبت المخالفات لpحكام المتعلقة بالرسم  :  149المادة 

القضائية أو  ةالشرططرق الثبات الواردة في القانون العام، أو يتم معاينتھا بواسطة محاضر يحررھا ضباط 
وان إدارات الجمارك، أو الضرائب المختلفة، أو الضرائب المباشرة، أو التسجيل، أو قمع الغش عأ

  . ا0قتصاديةوالمخالفات 
لى على المخالفات لpحكام المتعلقة بالرسم ع وعقوباتوالتصدير، تطبق  ا0ستيرادفي مجال :   150 المادة 

لى الھيئات المختصة وتصدر أحكام فيھا، كما في عالقيمة المضافة، وتجري الم;حقات، وتحال القضايا 
  . مجال المخالفات الجمركية، من قبل المحاكم المختصة في ھذا المجال

ند علتصريحات الخاطئة، أو الطرق التدليسية الرامية إلى الحصول، ش، أو اغلى العيعاقب  :  151المادة 
ن ذلك الذي ينبغي أن عر مستحق أو يزيد غيلى قيد مبلغ عتصدير بضائع مخالصة لعقود تعھد مضمونة، 

ير المستحق، وذلك دون غھا ث;ث مرات مبلغ القيد غن التصدير المحقق فع;، بغرامة يساوي مبلعيترتب 
  . ال المبلغ المقيد المذكوربطإا*خ;ل ب

والرھون على الحا0ت المنصوص عليھا  با0متيازاتتطبق أحكام التشريع الجمركي المتعلقة  :  152المادة 
  . ھذا القانون من  151و  150في المادتين

  

  الفصل الثامن

   التقادم

  القسم ا*ول

  اHدارةعمل 
  )3(.ملغاة  :153المادة  
   

  

                                                 
  ).تنقل ھذه ا2حكام  إلى  قانون  لkجراءات  الجبائية(  2002م لسنة .من ق 200ملغاة بموجب المادة : 147 المادة )1(
  . 2012م لسنة .من ق 28معدلة بموجب المادة : 148المادة  )2(
  ).الجبائيةتنقل ھذه  ا2حكام إلى قانون  اiجراءات  ( 2002م لسنة .من ق 200ملغاة بموجب المادة :   153المادة  )3(



38 
 

  )1(.ملغاة : 154 المادة

  )1(.ملغاة :  155المادة 

  )1(.ملغاة : 156 المادة  

  انيثسم القال

  الحقــوقع جارتدعوى اس 

  )1(.ملغاة :157المادة  

    )1(.ملغاة :  158المادة  

  )1(.ملغاة :159 المادة 

  )2(.اةملغ :160المادة  

  الفصل التاسع 

  توزيع حصيلة الرسم علي القيمة المضافة 

  :المضافة كما يأتي .الرسم على القيمةيوزع ناتج : 161المادة 

  :  بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل - 1 

  ، لفائدة ميزانية الدولة؛ %  75 - 

  لفائدة البلديات مباشرة؛ % 10 - 

  .لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية%   15 - 

بالنسبة للعمليات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة 0ختصاص مديرية المؤسسات الكبرى، تدفع حصة   
  . البلديات إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية

   :بالنسبة للعمليات المحققة عند اAستيراد  - 2 

  ، لفائدة ميزانية الدولة؛ %   85 - 

، وتوزع الحصة المخصصة للصندوق .ن والضمان للجماعات المحلية، لفائدة صندوق التضام% 15-  
المشترك للجماعات المحلية، بين الجماعات ا*قليمية حسب ضوابط ومعايير التوزيع المحددة عن طريق 

  . التنظيم

للعمليات التي تنجزھا المكاتب الجمركية الحدودية البرية، تخصص الحصة العائدة لصندوق  بالنسبة
   )3(  .التضامن والضمان للجماعات المحلية مباشرة للبلديات التي يقع فيھا المكتب

  الجزء الثاني 

  رسوم خاصة 
  )4( الفصل ا*ول

  ية والتأميناتالرسم على العمليات المصرف 

  

  . ملغاة :  162المادة  

  .ملغاة:   163المادة 

  .ملغاة:   164المادة 

                                                 
  .2009م لسنة .من ق 33ملغاة بموجب المادة : 159إلي  154المواد من  )1(
  ).تنتقل  ھذه  ا2حكام على  قانون  اiجراءات الجبائية(  2002م  لسنة  .من ق  200ملغاة  بموجب   المادة  :  160المادة  )2(
من  10و  2000م لسنة .من ق 50،  1997م لسنة .من ق 55، 1995م لسنة .من ق 61معدلة بموجب المواد :  161المادة   )3(
  .2017لسنة . م.من ق 37و 2006ت لسنة .م.ق
  .1995م لسنة .من ق  50ملغاة بموجب المادة :    175إلى   162المواد من  )4(
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  .ملغاة :  165المادة 

  .ملغاة:   166لمادة ا

  .ملغاة:   167المادة 

  .ملغاة:   168المادة 

  . ملغاة:   169 المادة

  . ملغاة:   170المادة 

  . ملغاة:   171لمادة ا

  . ملغاة:   172 المادة

  .ملغاة:   173المادة 

  .ملغاة:   174المادة 

  ملغاة  : 175المادة 

  لجزء الثالثا

   ةأحكام مختلف

  لفصل ا*ولا

  ةانتقاليم اأحك

  .1992من أول  أبريل  سنة  ابتداءتطبق اEحكام  المشار إليھا أع;ه،  :   176المادة 

المتضمن  قانون الرسوم  على رقم اEعمال و النصوص  1976ديسمبر  9المؤرخ في  102- 76اEمر رقم 
من نفس  التاريخ  تستبدل المرجع  في النصوص التشريعية والتنظيمية  ابتداءال;حقة المتخذة لتطبيقه،  

الوحيد ا*جمالي على تأدية المعمول بھا  حاليا، المتعلق بالرسم الوحيد ا*جمالي عند ا*نتاج  والرسم 
  .لمتعلق بالرسم على القيمة المضافة  أو الرسم  الخاصالخدمات، ذلك ا

من طرف  أع;ه،  المبالغ المقبوضة  15، و خ;فا Eحكام المادة انتقاليةخضع، بصفة ت: 177المادة  
كدفع مقابل أشغال عقارية أو خدمات محققة  ،1992سنة  أبـريل من يوم  أول ابتداءالمدينين بالضريبة، 
وراتھا قبل ھذا  التاريخ، إلى معد0ت الرسم الوحيد ا*جمالي عند ا*نتاج أو الرسم كليا، وتم تحرير فات
  .أو الخدمات اEشغالتأدية الخدمات، الجاري بھا العمل عند تاريخ تنفيذ ھذه   لىالوحيد  ا*جمالي ع

شئ للضريبة يجب على المدينين بالضريبة، المعنيين باEحكام المذكورة أع;ه،  والذين يتم الحدث المن
إلى المصلحة المحلية  للرسوم  1992أبريل سنة  30بالنسبة لھم، عن طريق القبض، أن يقدموا  قبل تاريخ 

مع التوضيح  بالنسبة   1992مارس  31لغاية ينين على رقم اEعمال التابعين لھا، قائمة بأسماء الزبائن المد
ة لpعمال الخاضعة لمختلف معد0ت الرسم الوحيد لكل واحد منھم  مقدار المبالغ المستحقة عليه  بالنسب

  .ا*جمالي عند ا*نتاج والرسم الوحيد ا*جمالي على تأدية  الخدمات

  .سيتم دفعه عند كل قبض للمبالغ المستحقة المدينين، للزبائن الرسم المستحق بالنسبة

من الرسم  المستحق على الخاضعين للرسم على القيمة المضافة،  بخصم   يرخص لpشخاص :178المادة 
  :عملياتھم  الخاصة للضريبة

الرسم  الوحيد ا*جمالي عند ا*نتاج الذي أثـقل مخزونات المنتوجات واEشياء والبضائع ووسائل التغليف -أ
  .1992مارس  31التي تعطي حق الخصم عند تاريخ 
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إلى الرسم الوحيد ا*جمالي  قرض الرسم الوارد في التصريح برقم اEعمال للفترة اEخيرة ل�خضاع - ب
  .عند ا*نتاج

رسوم على رقم  اEعمال، التابعون لھا، قبل لليلزم اEشخاص المعنيون، بأن يقدموا إلى المصلحة المحلية 
والمواد المعنية وھذا ضمن الشروط التي تحدد عن بالمنتوجات ، الجرد المتعلق 1992أبريل سنة  30تاريخ 

  .طريق التنظيم
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  ا*حكام الجبائية غير المقننة
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 غير المقننة فھرس ا*حكام الجبائية

 
 موضوع الحكم

 المراجع

 المواد قانون المالية سنة

 1990ديسمبر سنة  31مؤرخ في  36-90قانون رقم 
  .1991و المتضمن قانون المالية لسنة 

  
 1992ديسمبر سنة  11المؤرخ في  04-92قانون رقم 

  .1992المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
  

يناير  15المؤرخ في   01-93مرسوم تشريعي رقم 
  .1993المتضمن قانون المالية لسنة  1993سنة 

  
 ديسمبر  29المؤرخ في  18-93مرسوم تشريعي رقم 

  .1994المتضمن قانون المالية لسنة  1993سنة 
  

 1995ديسمبر سنة  30المؤرخ في    95-27أمر رقم 
  .1996المتضمن قانون المالية لسنة 

  
ديسمبر  سنة  31المؤرخ في   02-97قانون رقم 

 .1998المتضمن قانون المالية لسنة  1997
 

ديسمبر  سنة  23مؤرخ في 06-2000قانون رقم 
 .2001انون المالية لسنة متضمن ق 2000

 
جويلية   سنة  24المؤرخ في   03-07قانون رقم 

  .2007المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2007
  

 2008جويلية سنة  24المؤرخ في   02-08قانون رقم 
  .2008المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

  
 2009جويلية سنة  22المؤرخ في  01-09قانون رقم 

  .2009ن قانون المالية التكميلي لسنة المتضم
  

ديسمبر  سنة  30المؤرخ في   09-09قانون رقم 
  .2010المتضمن قانون المالية لسنة  2009

و  2010غشت  26المؤرخ في  10-01أمر رقم 
  .2010المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

  عام شعبان  16  في  مؤرخ  11 - 11  رقم  قانون
قانون  يتضمن   ،2011سنة  يوليو  18  الموافق  1432

  .2011التكميلي لسنة   المالية 
  

  1433عام  صفر  4في   مؤرخ 11 - 16  رقم  قانون
  قانون  يتضمن    ،2011سنة   ديسمبر 28  الموافق
 .2012لسنة  المالية

  

 1991./م.ق
 
 
 1992/ ت.م.ق
 
 
 1993./م.ق
 
 
 1994./م.ق
 
 
 1996./م.ق
 
 
 1998./م.ق
 
 
 2001./م.ق
 
 
  2007/ت.م.ق
  
  
 2008/ت.م.ق
 
 
 2009/ت.م.ق
 
 
  2010./م.ق
  
  
  2010/ت.م.ق
  
  
  2011/ت.م.ق
  
  
  2012/م.ق
  
  

76-86 
 
 

56-57 
 
 

84-86 
 
 

94-99-100-
103 

 
111 

 
 

43-45-46-69-
71 

 
38 

 
 
7  
  
  

24-28-29-30-
31-32-46 

 
24-37-40-42-
44-72 

 
31  

  
  

23-32  
  
  

14  
  
  

50-52-73-74  
  
  



43 
 

    

 1434عام  صفر  12في   مؤرخ 12-12  رقم  قانون
  قانون  يتضمن    ،2012سنة   ديسمبر 30  الموافق
  .2013لسنة  المالية

صفر  عام    27مؤرخ  في    13 - 08قانون  رقم  
،  يتضمن  2013ديسمبر  سنة   30الموافق     1435

  .2014قانون  المالية  لسنة  
 

ربيع  اEول  عام    8مؤرخ  10 - 14قانون رقم  
، يتضمن 2014ديسمبر سنة  30الموافق   1436

  .2015قانون المالية لسنة 
 

 2015جويلية   22المؤرخ في  01-15أمر رقم 
  .2015المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 

  
 2015ديسمبر  30المؤرخ في  18-15رقم قانون 

  .2016المتضمن لقانون المالية لسنة 
  

  1437ربيع اEول عام  28مؤرخ  14 -16قانون رقم 
، يتضمن قانون المالية 2016ديسمبر سنة  28الموافق 

  .2017لسنة 
  

  1439عام  ثانيربيع ال 8مؤرخ  11  -17 قانون رقم 
، يتضمن قانون المالية 2017ديسمبر سنة  27الموافق 

 .2018لسنة 
  

 2013/م.ق
  
 
  2014/م.ق
  
  
  
  2015/م.ق
  
  
  
 2015/ت.م.ق
 
 
 2016./م.ق
  
 
 217./م.ق
 
  
 
 2018. /م. ق

22 -36-38-39-
44-45  

  
21-31-42-43-
63-64  

  
  

72-74-76  
  
  
  

64-71  
  
  

41-52-68-69   
  
  

65-67-68-70-
71-72-73-74-
87-105-110-  

114  
59 – 72-73-
74-75   
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  .1991المتضمن قانون المالية لسنة  1990سنة  ديسمبر 31المؤرخ في   36-90قانون رقم 

يعفى العتاد و اEجزاء والقطع والمؤلفات والدوريات والمخطوطات والوثائق والمواد واللوازم :  76المادة 
ومكتبات الجامعات،  التي تستوردھا أو تقتنيھا بالداخل المكتبة الوطنية الجزائرية ومركز اEرشيف الوطني

  .من جميع الحقوق والرسوم ومن إجراءات التجارة الخارجية

المتضمن قانون  1988ديسمبر سنة  31المؤرخ في  33-88من القانون رقم  55تتم المادة :  86المادة 
  : و تحرر كما يلي 1989المالية لسنة 

الطبية المتنقلة و العتاد و التجھيزات التي تعفى من الحقوق و الرسوم عند استيراد السيارات   : 55المادة " 
  ."تقتنيھا ا0تحادية الوطنية للمتبرعين بالدم المرتبطة بنشاطاتھا

   

  .1992المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1991ديسمبر سنة  11المؤرخ في   04-92قانون رقم 

إن ا*عفاء الجبائي المقرر لفائدة النشاطات المعلن عن أولويتھا ضمن المخططات التنموية  :  56المادة 
) 05(السنوية و المتعددة السنوات 0 يمنح إ0 إذا تم إنشاء ھذه النشاطات و شرع بالعمل فيھا خ;ل خمس 

  .السنواتالمتعدد و سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون المتضمن المخطط التنموي السنوي

  .تجاوزا لھذه المدة، فإن الخاضعين للضريبة المعنيين باEمر 0 يمكنھم ا0ستفادة من ھذه ا*عفاءات 

استفادوا من ا*عفاء من الرسم الوحيد  لذينايستمر الخاضعون للرسم على القيمة المضافة و :  57المادة 
قيق عمليات خاضعة للضريبة تحت ظل ا*جمالي عند ا*نتاج في إطار إنجاز استثمارات داخلة في تح

، في ا0ستفادة من ذلك ا*عفاء حتى نھاية تلك 1992التشريعات الجبائية السابقة Eول أبريل سنة 
  .ا0ستثمارات

  

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1993يناير سنة  15المؤرخ في   01-93مرسوم تشريعي رقم 
1993  

يمكن لعمليات ا0ستثمار أن تستفيد من النظام الجبائي اEكثر م;ئمة فيما يتعلق بالحقوق  : 84المادة 
سنوات مالية ) 04(الجمركية و الرسوم على القيمة المضافة، في حالة تغير التشريع و ذلك في مدة أربع 

  .ابتداء من إصدار قانون المالية المعدل للنظام الجبائي اEول 

  .أن يعبر شكليا عن اختياره اEجنبيالوطني أو يجب على المتعامل 

، المتعلقة با*عفاء من الرسم على القيمة المضافة 1993من قانون المالية لسنة  65أحكام المادة :  86المادة 
و التي تستفيد منه البعثات الدبلوماسية و القنصلية في إطار احترام مبدأ المعاملة بالمثل و كذا تمثيليات اEمم 

  .1992حدة الموجودة بالجزائر تطبق ابتداء من أول أبريل سنة المت

  
  1994المتضمن قانون المالية لسنة  1993سنة  ديسمبر 29المؤرخ في    18-93مرسوم تشريعي رقم 

و المتضمن  1990ديسمبر سنة  31المؤرخ في  36-90من القانون رقم  65تعدل أحكام المادة  : 94المادة 
  : و تحرر كما يلي  1991قانون المالية لسنة 

تلغي أحكامه أحكام اEمر رقم " قانون الرسوم على رقم اEعمال "يؤسس قانون و يسمى  : 65المادة " 
  .متضمن قانون الرسوم على رقم اEعمالو ال 1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  76-102

و يشمل الرسم على القيمة المضافة و الرسم الداخلي على ا0ستھ;ك و الرسم على عمليات البنوك و 
  .التأمينات

قائمتھا و نسب  ديحدث لفائدة ميزانية الدولة رسم خاص إضافي يطبق على المنتوجات التي تحد:  99المادة 
  . تطبيقھا بنص تنظيمي
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من قانون الضرائب  256يطبق حتى تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة : 100المادة 
 "المباشرة و الرسوم المماثلة، ترتيب البلديات حسب المناطق و المناطق الفرعية الملحق في الباب الخامس

من قانون " العقاري  الرسم –الباب الفرعي اEول  –الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواھا 
  .الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

تستفيد من ا*عفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات شراء تجھيزات في شكل كراء  :103المادة 
مالي يخصص لتحقيق عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، إذا قام بھذه العمليات متعاملون 

  .ة حديثة النشأة و مصرح بأولويتھا مخطط التنمية السنوي أو المتعدد السنواتاقتصاديون يمارسون أنشط

  

  1996المتضمن قانون المالية  لسنة  1995ديسمبر سنة  30المؤرخ في   27-95ا*مر رقم 

ديسمبر سنة  29المؤرخ في    18-93من المرسوم التشريعي رقم  99تعدل أحكام المادة  :111المادة 
 :و تحرر كما يأتي1994نون المالية لسنة المتضمن قا 1993

قائمتھا  دلتي تحدا المحلية الصنع أو المستوردة  يؤسس رسم خاص إضافي يطبق على المواد:  99المادة "
  .ة في الجدول المبين في ملحق ھذه المادةطبقالمنسب الو 

  :يخصص ناتج ھذا الرسم كما يأتي 

  ، لصالح الميزانية العامة للدولة؛% 75 -

  ، لصالح الصندوق الخاص لترقية الصادرات؛% 10 -

  .، لصالح الصندوق الوطني للبحث العلمي و التطور التكنولوجي15% -

0 يخضع الرسم الخاص ا*ضافي لقواعد ا*عفاء المطبقة في مجال حقوق الجمارك و الرسوم على القيمة 
  .المضافة على السيارات التي يشتريھا الخواص

  :غير أنه تستفيد من ا*عفاء من الرسم النوعي ا*ضافي السيارات التي يشتريھا 

  معطوبو حرب التحرير الوطني؛ -

  أبناء الشھداء؛ -

  .اEشخاص المدنيون المصابون بالشلل أو اللذين بتر أحد عضويھم السفليين أو كليھما -

  

  1998المتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر سنة  31المؤرخ في  02-97مرسوم تشريعي رقم   

تعفى من الرسم على القيمة المضافة ؛ التحف الفنية و اللوحات والنحت و المنتجات الفنية بصفة : 43المادة 
عامة و كل التحف من التراث الثقافي الوطني المستورد من طرف المتاحف الوطنية في إطار استرجاع 

خارج، عندما تكون ھذه اEخيرة موجھة إلى إثراء المجموعات التراث الثقافي الوطني الموجود في ال
  .المتحفية

المتضمن  1996ديسمبر سنة  30المؤرخ في  31-96اEمر رقم  من  49المادة توسيع أحكام  : 45المادة 
  . ، إلى أحكام قانون الرسوم على رقم اEعمال1997قانون المالية  لسنة 

تمنح ا0ستفادة من ا*عفاء من الرسم على القيمة المضافة : الفبغض النظر عن كل حكم مخ :46المادة 
بالنسبة 0قتناء التجھيزات الخاصة و الخدمات عندما يقوم بھا متعاملون اقتصاديون يمارسون نشاطا قب; 

المؤرخ في   12-93ل;ستفادة من ا0متيازات الجبائية المنصوص عليھا في إطار المرسوم التشريعي ر قم 
ديسمبر سنة  30المؤرخ في   31-96والمتعلق بترقية ا0ستثمار وأحكام اEمر رقم  1993بر سنة أكتو 05

  .لصالح المستثمرين الصغار 1997المتضمن قانون المالية  لسنة  1996
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و التي 0 تفوق سعة  03-37تخضع السيارات السياحية المذكورة في الوضعية التعريفية رقم : 69المادة 
بالنسبة  3سم 2.500و) بنزين(بالنسبة لسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة  3سم 2.000أسطوانتھا 

وإلى المعدل   %15إلى حقوق جمركية بمعدل ) ديازال(لسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة 
  .% 14المخفض للرسم على القيمة المضافة 

  .التعريفة الجمركية بھذه المناسبة يعدل قانون الرسوم على رقم اEعمال، وكذا

تعفى من جميع الحقوق و الرسوم، ا0قتناءات و الواردات التي يقوم بھا متحف السينما الوطني : 71المادة 
  :الجزائري لصالحه، للمنتوجات و التجھيزات الواردة في الجدول التالي 

  

  تعيين المنتوجات  رقم  وضعية التعريفة
06-37  

  
  

11-49  
  

10-90  

اEف;م السينماتوغرافية، المطبوعة و المستخرجة، تحتوي أو 0 تحتوي  -
  .على الصوت فقط

  .المطبوعات اEخرى، بما في ذلك الصور، الطابعات والصور الشمسية -
بما في ذلك أجھزة البث (أجھزة ومعدات مخابر الصور أو السينماتوغرافية  -

) للموارد شبه ناقلة للكھرباء أو إنشاء أثار الدارات على المساحات الحساسة
  . غير المذكورة في ھذا الفصل، نيجاتو سكوب، شاشات البث

  

  2001لسنة المتضمن قانون المالية  ،2000ديسمبر سنة  23المؤرخ في   06-2000قانون رقم 

ديسمبر   23من قانون المالية المؤرخ في  49و 48، 18، 11، 10، 9 ،5تلغى أحكام المواد :  38المادة 
من قانون  402و  215، 193، 192، 134المعدلة للمواد  2000والمتضمن قانون المالية لسنة  1999

  .من قانون الرسوم على رقم اEعمال 116و  115الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  و المادتين 

  

  .2007تكميلي لسنة المتضمن قانون المالية ال 2007جويلية   سنة  24المؤرخ في   03-07قانون رقم 

 84-71-41-90 تستفيد عمليات بيع أجھزة الحاسوب المدرجة في التعريفيتين    الجمركيتين رقم: 7المادة 
من الرسم على القيمة  %  7فض لمخالتعريفة الجمركية الجزائرية من تطبيق المعدل ا 84-71-49-00و

  .2009ديسمبر سنة   31المضافة  وھذا  إلى  غاية  

  
  2008يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2008جويلية  24مؤرخ في  02-08أمر رقم 

  
  :وتحرر كما يلي 2007من قانون المالية  لسنة  7تتمم أحكام المادة  :24المادة  

من الرسم على القيمة % 7من تطبيق المعدل المخفض  2009ديسمبر  31تستفيد إلى غاية  :7المادة  "
 90-41-71- 84المـضافة عـمليات الـبيع المتعلقة بأجـھزة الحاسوب المـدرجة في الوضعيات الجمركية رقم

 84رقم  وكذا تلك المتعلقة بأجھزة الحاسوب المحمول المدرجة في الوضعية الجمركية 00- 49- 71-84و
– 71 – 30 – 90." 

تعفى اEسمدة اEزوتية، الفوسفاتية، الفوسفوبوتاسية، واEسمدة المركبة الواردة في التعريفات  : 29المادة 
وكذا المواد المتعلقة بنمو النباتات الواردة في  05- 31، 04 - 31، 03 – 31،  02 – 31ركية رقم الجم

مبيد الحشرات ، مضاد القواضم ، مبيد  (38-08-90-90إلى  38-08-10-10التعريفات الجمركية رقم 
الفطر ، مبيد اEعشاب ، موانع إنبات وضبط نمو النباتات ، تطھير وكل المواد المشابھة المعروضة في 

ض البيع بالتجزئة أو في حالة مستحضرات أو في شكل مواد كشرائط، فتائل وشموع أشكال أو معبئة بغر
  . 2009ديسمبر  31ابتداء من تاريخ المصادقة على ھذا القانون وإلى غاية )بالكبريت و ورق مبيد للذباب

قيمة من الرسم على ال 2009ديسمبر  31تعفى ابتداء من تاريخ نشر ھذا اEمر إلى غاية إلى : 30لمادة ا
  :المضافة المواد التي تدخل في صناعة أغذية المواشي والمبينة أدناه 
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 تعفى مبالغ ا*يجارات المسددة في إطار عقود القرض ا*يجاري المتعلقة بالمعدات الف;حية :31المادة 
 31المنتجة في الجزائر من الرسم على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ المصادقة على ھذا اEمر إلى غاية 

  .2018ديسمبر 
تحدد قائمة المعدات الف;حية عن طريق القرار المشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف 

 .بالف;حة والوزير المكلف بالصناعة 
  
 

 2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية  22المؤرخ في  01-09أمر رقم 
 

 24الموافق  1429رجب عام  21المؤرخ في  02 - 08من اEمر رقم  31تعدل أحكام المادة :  24المادة 
 :وتحرر كما يأتي  2008والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2008يوليو سنة 

ديسمبر  31تعفى من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من تاريخ صدور ھذا اEمر إلى غاية :  31المادة " 
 :مبالغ ا*يجارات المسددة في إطار عقود القرض ا*يجاري و المتعلقة بما يأتي  ، 2018سنة 

 ؛المعدات الف;حية المنتجة في الجزائر -
ضرورية *نجاز غرف التبريد وصوامع الحبوب المعدات والتجھيزات المنتجة في الجزائر، وال -
 ؛صصة للمحافظة على المنتوجات الف;حيةلمخا
حصرية  الضرورية للسقي توفيرا للمياه والمستعملة بصورةو ،المعدات والتجھيزات المنتجة في الجزائر -

  ؛ال الف;حيلمجفي ا
الملبنات الصغيرة والموجھة إلى تحويل الحليب التجھيزات المنتجة في الجزائر، و المستعملة في إنجاز  - 

   ؛الطازج
   ؛، والضرورية لزراعة الزيتون وإنتاج وتخزين زيت الزيتونرالجزائ المعدات والتجھيزات المنتجة في - 
المعدات والتجھيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية لتجديد أدوات ا*نتاج وا0ستثمار في الصناعة  -

وجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير بمقائمة المعدات والتجھيزات  التحويلية، تحدد
  ".المكلف بالف;حة والوزير المكلف بالصناعة 

 
موعات أو اQثار لمجيعفى من الرسم على القيمة المضافة ، التنازل عن التحف الفنية أو ا : 37المادة 

 .طوطات واEرشيفلمخالمكتبات العمومية ومصالح ا ومخطوطات التراث الوطني لفائدة ا لمتاحف و
موعات أو اQثار ومخطوطات التراث الوطني وكيفيات منح ا*عفاء من لمجتحدد قائمة التحف الفنية أو ا

 .الرسم على القيمة ا لمضافة عن طريق التنظيم
 

الجزائر  المنتجة في تعفى من الرسم على القيمة المضافة، التجھيزات و المعدات الرياضية :40 ةالماد
والمقتناة من طرف ا0تحاديات الوطنية للرياضة، مع مراعاة أن تكون لھذه التجھيزات والمعدات ع;قة 

 .بالنشاط الرياضي اEساسي الذي تمارسه ا0تحادية المستفيدة
ا ا*عفاء عن تحدد قائمة التجھيزات والمعدات المنتجة في الجزائر وكذا قائمة ا0تحاديات المستفيدة من ھذ

 .طريق التنظيم
 

تخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية، وا*طعام السياحي  : 42المادة 
للمعدل  2019ديسمبر سنة  31واEسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي انتقاليا وإلى غاية  المصنف

  .فض للرسم على القيمة المضافة لمخا
 

 تعيين المواد رقم التعريفة الجمركية

 )الذرى (غيرھا  10. 05.  90.  00
 الفصة 12.  09.  21.  00
 طحين ومتكتل في شكل رفوش الفصة 12.  14.  10.  00
أرغفة وبقايا صلبة أخرى مسحوقة  أو مشكلة في شكل  23.  04.  00.  00

 زيت السوجة استخراجرفوش، 
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من قانون المالية  24المعدلة بالمادة  2007من قانون المالية التكميلي لسنة  7تعدل أحكام المادة  : 44المادة 
 :وتحرركما يأتي  2008التكميلي لسنة 

عمليات استيراد  p%  7فض للرسم على القيمة المضافة ب لمختستفيد من تطبيق المعدل ا : 7المادة " 
معات والوحدات و اEجزاء الموجھة لتجميع أجھزة الحواسيب ، ذات الوضعيات التعريفية رقم لمجا

و  84.73.30.00و  84.71.90.00و  84.71.70.00و  84.71.60.00و  84.14.51.90
 ".ةمن التعريفة الجمركية الجزائري 85.42.31.00و  85.28.51.00و  85.28.41.00و  85.18.21.00

الموجھة  ،أو المستوردةتعفى من الحقوق والرسوم ، التجھيزات المقتناة في السوق المحلية :  72المادة 
صصة للمراكز والمؤسسات وغيرھا من ھيئات البحث لمخوا والتطوير التكنولوجيالعلمي  لنشاطات البحث

  .المؤھلة و المعتمدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بھا

  .ت تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيمتحدد كيفيا

 2010لسنة   يتضمن قانون المالية 2009ديسمبر  30مؤرخ في  09-09قانون رقم 

 الموافق 1429 عام رجب 21  في  المؤرخ  08 - 02  رقم اEمر من 29 المادة  أحكام  تعدل 31 : المادة
   : يأتي كما وتحرر 2008  لسنة  التكميلي  المالية  قانون  والمتضمن 2008سنة  يوليو 24

تعفى من الرسم على القيمة المضافة اEسمدة اQزوتية و الفوسفاتية، الفوسفوبوتاسية واEسمدة  29: المادة "
 31-04و 31-03و 31– 02الواردة في التعريفات الجمركية رقم ) كلور NPLسولفات و NPK( المركبة

  38-08-10-10تات الواردة في التعريفات الجمركية الفرعية رقم  وكذا المواد المتعلقة بنمو النبا  31-05و 
مبيد الحشرات، مضاد القواضم ، مبيد الفطر، مبيد اEعشاب، موانع إنبات وضبط نمو ( 38-08-90-90إلى 

النباتات، تطھير، وكل المواد المشابھة المعروضة في أشكال أو معبئة بغرض البيع بالتجزئة أو في حالة 
 تاريخ من ابتداء )أو في شكل مواد كشرائط، فتائل وشموع بالكبريت وورق مبيد للذباب مستحضرات

  2014".سنة  ديسمبر 31 غاية وإلى  القانون  ھذا صدور

  

  2010و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010غشت  26المؤرخ في  10-01مر رقم أ

  
 ھذا الرسم ويستحق .الضبط سعر من أدنى بسعر المستوردالصلب  القمح على يطبق رسم ينشأ23 :   لمادةا

 .الصلب القمح مستوردي على
 .الرسم ھذا إلى الضبط سعر أويفوق يساوي بسعر المستورد الصلب القمح يخضع 0

 .الرسم ھذا من للحبوب المھني الجزائري طرف الديوان من الصلب القمح استيراد عمليات وتعفى    

  .التنظيم عن طريق تطبيقه كيفيات وكذا الرسم معدل يحدد   

 الرسمية وإلى الجريدة في اEمر ھذا نشر تاريخ من المضافة ابتداء القيمة على الرسم من يعفى :  32 المادة
 :يأتي ما 2020 سنة ديسمبر 31 غاية

  ؛ا*نترنت على ا*قبال الثابت بخدمات المتصلة واEتاوى المصاريف  -
الجزائر  في المتواجدة المعلومات مراكز مستوى الواب على أجھزة في با*يواء المتصلة المصاريف  -

 ؛DZ (.dz) وبنقطة
 ؛الواب وتطويرھا مواقع بتصميم المتصلة المصاريف  -
  .في الجزائر الواب مواقع وإيواء استعمال أنشطة التي تخص و المساعدة بالصيانة المتصلة المصاريف  -
  
  

  ،2011سنة  يوليو  18  الموافق  1432  عام  شعبان  16  في  مؤرخ  11 - 11  رقم  قانون
  2011التكميلي لسنة   المالية  قانون  يتضمن    

المضافة   القيمة  على  الرسم  من  اEساسية  والزيوت الغذائية  السكر  بيع  عمليات  تعفى 14:المادة
 2011. سنة   غشت  31  إلى  يناير  أول  من  تتراوح  لفترة  المطبق
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التابعة   الخام  السكر  استيراد  عمليات المضافة،  على القيمة والرسم الجمركية الحقوق من تعفى كما
 الخام  الغذائية  الزيوت K 17.01.12.00  و  B 17.01.11.00 رقم  الفرعية  التعريفية  للوضعيات

 و 15.11.10.10Lو C 15.08.10.10 و  H 15.07.10.10رقم  الفرعية  التعريفية  التابعة للوضعيات
15.12.11.10 P 15.13.11.10 و J 15.13.21.10 و W 15.14.11.10  و D 15.15.21.10و K ، 

 التعريفية  للوضعيات التابع وكذا السكر أع;ه، الفقرة وجببم المعفاة  المواد  صناعة  المستعملة  في
 الفترة  خ;ل  على حالته  بيعه  *عادة  الموجه S 17.01.99.00 و X 17.01.91.00  رقم  الفرعية

 .أع;ه  الفقرة  في  ذكورةلما
 اEداء ابتداء الواجبة المضافة القيمة على والرسم بالحقوق الجمركية ا0قتضاء، عند الدولة، ميزانية وتتكفل

 التشريع والتنظيم تطبيق إطار في الخام، الغذائية الخام والزيوت السكر على   2011 سنة سبتمبر أول من
القيمة  على الرسم من ا*عفاء من المعنية المواد الحالة اEخيرة، ھذه في وتستفيد  .المنافسة المتعلقين
 .التوزيع مراحل مختلف في المضافة

  .بالمالية  المكلف الوزير  من الحاجة، بقرار  عند السابقة، الفقرة تطبيق  كيفيات تحدد

  
   ،2011سنة   ديسمبر 28  الموافق  1433عام   صفر في  مؤرخ 11 - 16  رقم  قانون

 2012لسنة  المالية  قانون  يتضمن   
  

 1422عام الثاني ربيع27 في المؤرخ 01 - 12 رقم القانون من 20 المادة أحكام وتتمم تعدل 49:المادة
  :يأتي كما وتحّرر 2001 لسنة التكميلي المالية قانون والمتضمن 2001 سنة يوليو 19 الموافق

 البيع ا*يجاري  عقد إطار في ا*يجاريون المقرضون ينجزھا التي التجھيزات اقتناءات تستفيد 20: المادة"
 20في المؤرخ 01 - 03 رقم اEمر  في المنصوص عليھا ا0متيازات من المستفيد المقاول مع المبرم المالي
 15 في المؤرخ 06-08 رقم اEمر بأحكام متمم،وال المعدل ا0ستثمار، بتطوير  والمتعلق 2001 سنة غشت
  : اQتية ا0متيازات  من 2006 سنة يوليو

 في  مباشرة  والداخلة  المستوردة المستثناة،  غير  للسلع  بالنسبة  الجمركية  الحقوق  من  ا*عفاء  -  أ
 ، إنجاز ا0ستثمار

 إطار  في  المحققة  العقارية  ا0قتناءات  لكل  بالنسبة  بمقابل الملكية  نقل  حقوق  من  ا*عفاء  -  ب
  ". ا0ستثمار المعني

 لمتضمنوا 2010 سنة غشت  26  في  المؤرخ 10-01 رقم القانون من 23 المادة  أحكام تلغى 50:  المادة
  2010. لسنة  التكميلي  قانون المالية 

  1430عام  رجب  29  في  المؤرخ  09 - 01  رقم  اEمر  من 40  المادة  أحكام  تعدل 52:  المادة
 : يأتي  كما  و تحرر   2009  لسنة  التكميلي  المالية  قانون  والمتضمن  2009  يوليو سنة  22  الموافق

 في  المنتجة  الرياضية  والمعدات  التجھيزات  المضافة  القيمة  على  الرسم  من  تعفى 40 :  المادة"
 . الوطنية  الرياضية  ا0تحاديات  طرف  من  الجزائر، المقتناة

تحدد قائمة التجھيزات والمعدات المنتجة في الجزائر وكذا قائمة ا0تحاديات المستفيدة من ھذا ا*عفاء عن 
  .طريق التنظيم

  
 س�نة  غش�ت  20  ف�ي  الم�ؤرخ  01 - 03  رق�م  اEمر  من  11  المادة  أحكام  وتتمم  تعدل  67 :  المادة 

  : يأتي  كما  وتحرر والمتمم،  المعدل ا0ستثمار،  والمتعلق بتطوير   2001
المن�اطق   ف�ي  المنج�زة المزاي�ا م�ن المس�تثناة غي�ر بالنش�اطات المتعلق�ة ا0س�تثمارات تس�تفيد 11:المlادة"

  : اQتية المزايا من  أع;ه 10 المادة من اEولى  الفقرة في  المذكورة
  :ا0ستثمار  إنجاز  بعنوان 1 - 

  ا*عفاء من دفع حقوق الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار ا0ستثمار؛ -
فيما يخص العق�ود التأسيس�ية للش�ركات ) ‰ 2(تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرھا اثنان في اEلف   -

  و الزيادات في رأس المال؛
اريف، بع�د تقييمھ�ا م�ن الوكال�ة، فيم�ا يخ�ص اEش�غال المتعلق�ة بالمنش�آت تكفل الدولة جزئي�ا أو كلي�ا بالمص� -

  اEساسية الضرورية *نجاز ا0ستثمار،
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ا*عفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات غير المستثناة من المزايا و التي تدخل  -
  من السوق المحلية؛مباشرة في إنجاز ا0ستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة 

ا*عف��اء م��ن الحق��وق الجمركي��ة فيم��ا يخ��ص الس��لع المس��توردة و غي��ر المس��تثناة م��ن المزاي��ا و الت��ي ت��دخل  -
  .ا0ستثمار في إنجاز مباشرة

 :المستثمر من بطلب الجبائية تعدھا المصالح التي ا0ستغ;ل مباشرة معاينة بعد2 -  
وم�ن   الش�ركات  أرب�اح  عل�ى  الض�ريبة  م�ن النش�اط الفعل�ي،  م�ن  س�نوات  (10)  عش�ر ا*عف�اء، لم�دة  -

  ، المھني  النشاط  على  الرسم
ابتداء من تاريخ ا0قتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي  سنوات (10) عشر ا*عفاء، لمدة -

 تدخل في إطار ا0ستثمار؛
 بالنس�بة  الوطني�ة  اEم�;ك  مب�الغ  وك�ذا  العق�اري  ا*ش�ھار  ومص�اريف  التس�جيل  حق�وق  م�ن  ا*عف�اء -

 . استثمارية  مشاريع  إنجاز  بھدف  الممنوحة  العقارية  اEصول  المتضمنة  لعمليات التنازل
 م�ن مجل�س  بق�رار  ا0متي�از عل�ى مس�بقا حص�لت الت�ي  ا0ستثمارات مشاريع أيضا اEحكام ھذه من وتستفيد
 ". الوزراء

  
 2001سنة غشت 20 في  المؤرخ 01 - 03 رقم اEمر من1 مكرر 12  المادة أحكام وتتمم تعدل 68 :المادة

  :يأتي  كما  وتحرر ، والمتمم المعدل ا0ستثمار، بتطوير  والمتعلق
 12  المادة  في  المذكورة  ل;ستثمارات  يمكن منحھا التي  المزايا تخصّ   أن يمكن 1:  مكّرر  12  المادة"
  : اQتية  المزايا  من  جزءا  أو  ك;أع;ه   مكّرر 

  : سنوات (5)خمس   أقصاھا ا*نجاز، لمدة  مرحلة  في 1 - 
ذات   اEخ�رى  ا0قتطاع�ات    م�ن  وغيرھ�ا  والرس�وم والض�رائب  الحق�وق  خل�وص  أو/ و  إعف�اء )   أ

  للس�لع المحلي�ة،  الس�وق  م�ن  أو  ا0س�تيراد  عن طري�ق  سواء  ا0قتناءات على  المطبقة  الجبائي  الطابع
 ا0ستثمار؛ *نجاز  والخدمات الضرورية

ا*ش�ھار   وك�ذا  ل�نت�اج  ّصص�ةلمخا  العقاري�ة  بنق�ل الملكي�ات  المتعلّقة  التسجيل  حقوق  من  إعفاء )   ب
 عليھا؛  يطبق  أن  يجب  الّذي  القانوني

 المال؛  رأس  في  والزيادات  للشركات  أسيسيةالعقود الت يخص  فيما  التسجيل  حقوق  من  إعفاء )   ج
 . ل�نتاج  صصةلمخا  الملكيات العقارية يخص  فيما    العقاري  الرسم  من  إعفاء )   د

  ف�ي  الش�روع  معاين�ة  تاريخ  من  ابتداء  سنوات (10)عشر  أقصاھا  ولمدة ا0ستغ;ل،  مرحلة  في 2 - 
 : المستثمر  من  بطلب  الجبائية  صالحI ا  تعّدھا  ا0ستغ;ل التي

 الشركات؛  أرباح  على  الضريبة  من  ا*عفاء )   أ
  المھني؛  النشاط  على  الرسم  من  ا*عفاء )   ب
بالنس�بة   الوطني�ة  اEم;ك  مبالغ  وكذا  العقاري  ا*شھار  ومصاريف  التسجيل  حقوق  من  ا*عفاء  -  ج

 . استثمارية  مشاريع  إنجاز  بھدف  الممنوحة  العقارية  اEصول  المتضمنة  التنازل  لعمليات
 ل;ستثمار  الوطني  لسلمجا  يقّرر  أن  ، يمكن أع;ه 2  و 1  الفقرتين  في  المذكورة  المزايا  على  زيادة

  .به  المعمول  للتشريع  طبقا  مزايا إضافية  منح 
م�ن   بق�رار  ا0متي�از  عل�ى  مس�بقا  حص�لت  التي  ا0ستثمارات  مشاريع  أيضا  اEحكام  ھذه  من  وتستفيد
  ".الوزراء  مجلس

 يوليو 22  الموافق 1430عام رجب 29  في  المؤرخ 09 - 01  رقم اEمر من 85 المادة تعدل 73: المادة
  : يأتي  كما  وتحرر  2009  لسنة  التكميلي  المالية  قانون  والمتضمن 2009 سنة
 . النقال الھاتف متعاملي أعمال رقم على 1% نسبته  رسم  ينشأ 85:  المادة"

  : يأتي  كما  النقال  الھاتف  متعاملي  أعمال  رقم  على  الرسم  ناتج  يوزع
 . واQداب  الفنون  وتطوير  لتنمية  الوطني  الصندوق  لفائدة   -  %0,5
    مكافح�ة  ص�ندوق  " عنوان�ه  ال�ذي  138 - 302  رق�م الخ�اص التخص�يص  حس�اب  لفائ�دة  -  0,5 %

 ". السرطان
 القطاع المعني  و وزير المالية وزير بين مشترك بقرار الحاجة،  عند  المادة ھذه أحكام تطبيق  كيفيات تحدد

. 

  واس�تيرادھا وي�دفع  الغازي�ة المشروبات إنتاج شركات أعمال رقم على 0,5% نسبته  رسم ينشأ 74:لمادةا
 ". السرطان  مكافحة  صندوق  " عنوانه  الذي  302-138  رقم الخاص التخصيص  حساب  لفائدة
  .بالصحة  المكلف  والوزير وزير المالية بين  مشترك بقرار الحاجة، عند المادة ھذه تطبيق كيفيات تحدد
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  ،2012سنة   ديسمبر   26  الموافق  1434  عام  صفر  12  في  مؤرخ  12 - 12  رقم  قانون
 2013. لسنة   المالية  قانون  يتضمن

  
 18المواف�ق 1432 عام شعبان 16 في المؤرخ 11 - 11 رقم القانون من 14 المادة أحكام تعّدل :22المادة 

 : يأتي كما وتحرر 2011 لسنة التكميلي المالية قانون المتضمن 2011سنة   يوليو
  المض�افة المطب�ق القيمة على الرسم من اEساسية الغذائية يوتتعفى عمليات بيع السكر والز : 14المادة "

 2011. سنة   غشت  31  إلى  يناير  أول  من  تتراوح  لفترة
التابع�ة   الخ�ام  الس�كر  اس�تيراد  عملي�ات المض�افة،  عل�ى القيم�ة والرس�م الجمركي�ة الحق�وق م�ن تعف�ى كم�ا

  الخ�ام  الغذائي�ة  الزي�وت K 17.01.12.00  و  B 17.01.11.00 رق�م  الفرعي�ة  التعريفي�ة  للوض�عيات
 و   15.11.10.10Lو C 15.08.10.10 و  H 15.07.10.10رقم  الفرعية  التعريفية  التابعة للوضعيات

 15.12.11.10 P 15.13.11.10 و J     15.13.21.10و W  15.14.11.10  و D  15.15.21.10و 
K  ، التعريفية  للوضعيات التابع وكذا السكر أع;ه، الفقرة بموجب المعفاة  المواد  صناعة  المستعملة  في  

 المذكورة الفترة خ;ل حالته على بيعه *عادة الموجهS 17.01.99.00 و X 17.01.91.00  رقم  الفرعية
 .أع;ه الفقرة في

والرس�م  الجمركية الحقوق من الخامة الغذائية والزيوت الخام السكر يعفى 2011 سنة سبتمبر أول من ابتداء
 وفي .التنظيم طريق عن المحدد اEسعار سقف في تجاوز إخضاعھا على يترتب المضافة، عندما القيمة على

 مراح�ل مختل�ف ف�ي المض�افة القيم�ة عل�ى الرس�م م�ن إعف�اء م�ن المعني�ة الم�واد اEخي�رة، تس�تفيد ھذه الحال�ة
 .التوزيع
  .الحكم ھذا تنفيذ من ابتداء التدبير ھذا مفعول يسري
  ."بالمالية المكلف الوزير من بقرار الحاجة، السابق، عند المقطع تطبيق كيفيات تحدد

 عام  الثانية جمادى أّول في المؤرخ  03-01رقم  اEمر من   9المادة أحكام تتمم و تعّدل:  36المادة 
  يأت كما وتحرر والمتمم ا0ستثمار، المعدل بتطوير والمتعلق 2001 سنة غشت 20 الموافق1422

العام،  القانون في عليھا المنصوص والجمركية وشبه الجبائية الجبائية الحوافز على زيادة9 :  المادة"
 : أع;ه، من المزايا اQتية 2 و 1 المادتين في المحددة ا0ستثمارات تستفيد

  :تية أدناه، من المزايا اQ 13إنجازھا كما ھي مذكورة في المادة  بعنوان    1-
ا*عفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز  -أ

  ا0ستثمار؛
ا0عفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو المقتناة  - ب

  محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز ا0ستثمار؛
 ا0س�تثمار إط�ار ا0عف�اء م�ن دف�ع ح�ق نق�ل الملكي�ة بع�وض ع�ن ك�ل المقتني�ات العقاري�ة  الت�ي تم�ت ف�ي -ج

  المعني،
ا*عفاء من حقوق التسجيل ومصاريف ا*شھار العقاري ومبالغ اEم;ك الوطنية المتض�منة ح�ق ا0متي�از  -د

  .المشاريع ا0ستثمارية على اEم;ك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة الموجھة *نجاز
  .تطبق ھذه المزايا على المدة الدنيا لحق ا0متياز الممنوح

المش�اريع  لفائ�دة ال�وزراء مجل�س ق�رار بموج�ب كم�ا تس�تفيد م�ن ھ�ذه اEحك�ام ا0متي�ازات الممنوح�ة س�ابقا 
  .ا0ستثمارية

 المس�تثمر م�دة م�ن بطلب الجبائية المصالح تعده الذي في النشاط الشروع معاينة بعد ا0ستغ;ل، بعنوان  2-
 : سنوات (3 ) ث;ث إلى (1 ) سنة

  الشركات، أرباح على الضريبة من إعفاء  -
 .المھني النشاط على الرسم من إعفاء  -

 تنشئ أكثر التي ل;ستثمارات بالنسبة سنوات (5 ) إلى خمس سنوات (3 ) ث;ث من المادة ھذه رفع ويمكن
 .النشاط انط;ق عند شغل منصب ( 100 ) مائة من
  26من  ابتداء ا0ستثمار لتطوير الوطنية الوكالة لدى المصرح بھا ا0ستثمارات على اEحكام ھذه تطبق كما

  2009. سنة يوليو
 المناطق في المتواجدة ا0ستثمارات على مناصب الشغل بإنشاء المتعلق الشرط ھذا يطبق 0

 .العليا ب والھضابللجنو الخاص الصندوق إعانة من المستفيدة
  .سحبھا ا0متيازات بمنح ھذه المتصلة الشروط احترام عدم على ويترتب
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  ." التنظيم عن طريق الحاجة، اEحكام، عند ھذه تطبيق كيفيات تحدد
  1422 عام الثانية جمادى أّول في المؤرخ 03-01 رقم اEمر من 11 المادة أحكام تتمم و تعّدل : 38المادة 

 : يأتي كما وتحرر والمتمم، المعدل ا0ستثمار، بتطوير و المتعلق 2001 سنة غشت  20الموافق لـ  
 المناطق في والمنجزة المزايا من المستثناة غير للنشاطات المتضمنة ا0ستثمارات تستفيد  :11المادة"

 : اQتية المزايا من ، أع;ه 10 المادة من اEولى الفقرة في المذكورة
  :ا0ستثمار  إنجاز  بعنوان 1 -

  ا*عفاء من دفع حقوق الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار ا0ستثمار؛ -
فيما يخص العق�ود التأسيس�ية للش�ركات ) ‰ 2(تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرھا اثنان في اEلف   -

  و الزيادات في رأس المال؛
مص�اريف، بع�د تقييمھ�ا م�ن الوكال�ة، فيم�ا يخ�ص اEش�غال المتعلق�ة بالمنش�آت تكفل الدولة جزئي�ا أو كلي�ا بال -

  اEساسية الضرورية *نجاز ا0ستثمار،
ا*عفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات غير المستثناة من المزايا و التي تدخل  -

  ة من السوق المحلية؛مباشرة في إنجاز ا0ستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتنا
 ا*عفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة و غير المستثناة من المزايا و التي تدخل مباش�رة

  .ا0ستثمار في إنجاز
 ا0متي�از ح�ق المتض�منة الوطني�ة اEم�;ك ومب�الغ العقاري ا*شھار مصاريف و التسجيل حقوق من ا*عفاء

 .ا0ستثمارية *نجاز المشاريع الموجھة الممنوحة المبنية وغير المبنية العقارية على اEم;ك
 .الممنوح ا0متياز لحق الدنيا المدة على المزايا ھذه تطبق

المش�اريع  لفائ�دة ال�وزراء مجل�س ق�رار بموج�ب س�ابقا الممنوح�ة ا0متي�ازات اEحك�ام ھ�ذه م�ن تس�تفيد كم�ا
  .ا0ستثمارية

 :المستثمر من بطلب الجبائية تعدھا المصالح التي ا0ستغ;ل مباشرة معاينة بعد -2
وم�ن   الش�ركات  أرب�اح  عل�ى  الض�ريبة  م�ن النش�اط الفعل�ي،  م�ن  س�نوات  (10)  عش�ر ا*عف�اء، لم�دة  -

 ، المھني  النشاط  على  الرسم
الملكيات العقارية التي ابتداء من تاريخ ا0قتناء، من الرسم العقاري على  سنوات (10) عشر ا*عفاء، لمدة -

  .تدخل في إطار ا0ستثمار
 الثاني�ة جم�ادى أّول ف�ي الم�ؤرخ 03 - 01 رقم اEمر من 1 مكرر 12 المادة أحكام تتمم و تعدل :39المادة 

 كم�ا وتح�رر والم�تمم، المع�دل ، ا0س�تثمار بتط�وير والمتعل�ق 2001 س�نة غشت 20لـ  الموافق 1422  عام
 : يأتي

  12  المادة  في  المذكورة  ل;ستثمارات  يمكن منحھا التي  المزايا تخصّ   أن يمكن 1:مكّرر  12  المادة"
  : اQتية  المزايا  من  جزءا  أو  أع;ه ك;  مكّرر
  : سنوات (5)خمس   أقصاھا ا*نجاز، لمدة  مرحلة في 1 - 

  ذات الط�ابع اEخ�رى ا0قتطاع�ات م�ن  وغيرھ�ا  والرس�وم والض�رائب  الحق�وق  خل�وص أو/ و  إعف�اء ) أ
والخ�دمات   للس�لع المحلي�ة، الس�وق  م�ن أو ا0س�تيراد  ع�ن طري�ق س�واء  ا0قتن�اءات على  المطبقة  الجبائي

 ا0ستثمار؛ *نجاز  الضرورية
ا*ش�ھار   وك�ذا  ل�نت�اج  ّصص�ةلمخا  العقاري�ة  بنق�ل الملكي�ات  المتعلّق�ة  التس�جيل  حق�وق  م�ن  إعفاء ) ب
 عليھا؛  يطبق  أن  يجب  الّذي  انونيالق
 المال؛  رأس  في  والزيادات  للشركات  العقود التأسيسية يخص  فيما  التسجيل  حقوق  من  إعفاء )   ج
  . ل�نتاج  صصةلمخا  الملكيات العقارية يخص  فيما    العقاري  الرسم  من  إعفاء )   د

 ح�ق المتض�منة الوطني�ة اEم�;ك ومب�الغ العق�اري ا*ش�ھار مص�اريف و التس�جيل حق�وق م�ن ا*عف�اء) ھ�ـ
  .ا0ستثمارية إنجاز المشاريع بعنوان الممنوحة المبنية وغير المبنية العقارية على اEم;ك ا0متياز

  .الممنوح ا0متياز لحق الدنيا المدة على المزايا ھذه تطبق
المش�اريع  لفائ�دة ال�وزراء مجل�س ق�رار بموج�ب س�ابقا الممنوح�ة ا0متي�ازات اEحك�ام ھ�ذه م�ن تس�تفيد كم�ا

  .ا0ستثمارية
  ف�ي  الش�روع  معاين�ة  تاريخ  من  ابتداء  سنوات (10)عشر  أقصاھا  ولمدة ا0ستغ;ل،  مرحلة  في 2 - 

 : المستثمر  من  بطلب  الجبائية  المصالح  تعّدھا  ا0ستغ;ل التي
 الشركات؛  أرباح  على  الضريبة  من  ا*عفاء )   أ

  المھني؛  النشاط  على  الرسم  من  ا*عفاء)  ب
 ل;ستثمار  الوطني  لسلمجا  يقّرر  أن  ، يمكن أع;ه 2  و 1  الفقرتين  في  المذكورة  المزايا  على  زيادة

   .به  المعمول  للتشريع  طبقا  مزايا إضافية  منح 
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 سنوات،  (5) خمس تتجاوز 0 لمدة ل;ستثمار، و الوطني لسلمجا يؤھل المنافسة،  بقواعد المساس دون -3
 المض�افة القيم�ة عل�ى الرس�م ذلك في بما الرسوم، أو الضرائب أو الحقوق على تخفيضات أو لمنح إعفاءات

 .الناشئة الصناعية اEنشطة إطار في تدخل والتي ا0ستثمار عن ناتجة سلع على أسعار المفروض
 ."التنظيم طريق عن المادة ھذه تطبيق كيفيات تحدد

  
س�نة  س�بتمبر أّول م�ن الممت�دة للفت�رة المض�افة، القيم�ة عل�ى والرس�م الجمركية الحقوق من تعفى : 44 المادة

  : أدناه المعينة والمنتجات المواد بيع ، عمليات2013 سنة  غشت شھر من إلى اEول  2012
  
 

  
م�ن  انط;قا المنتجة ا0ستھ;ك وبيض الدواجن تسمين المادة، لنفس المضافة القيمة على الرسم من يعفى كما
 .الداخلة العناصر ھذه

 .بالمالية المكلف الوزير من بقرار الحاجة، عند المادة، ھذه تطبيق كيفيات تحدد
 المض�افة القيم�ة عل�ى الرس�م مج�ال ف�ي المخف�ض للمع�دل وتخض�ع الجمركية الحقوق من تعفى : 45 المادة

  : أدناه والمبينة الخرسانة لحديد الوطني ل�نتاج الموجھة الفو0ذ سبائك 7 %المقدر بـ
  

  المنتجات ينتعي  الفرعي والبند التعريفي البند
  مخلوط غير للفو0ذ أو للحديد مصنع نصف منتج  72.07

  : الكربون من % 0,25 من أقل وزن على يحتوي-  
 عرضه يقل مستطيل أو مربع مستعرض قسم - -  

  الّسمك ضعف عن
  سبيكة - - -  10 .11 .07 .72
  غيرھا - - -  90 .11 .07 .72

  مستطيل مستعرض قسم p غيرھا - - -  
  سبيكة - - -  10 .12 .07 .72
  غيرھا - - -  90 .12 .07 .72

  غيرھا - - -  
  سبيكة - - -  10 .19 .07 .72
  غيرھا - - -  90 .19 .07 .72

 الكربون من % 0,25 من أقل وزن على يحتوي -  
  : أكثر أو

  سبيكة - - -  10 .20 .07 .72
 غيرھا - - -  90 .20 .07 .72

 

  المنتجات ينتعي  الجمركية التعريفة رقم

W 10 05 90 00  (6) (4) (3) (1) غيرھا  
W 23 03 10 00  (3 ) مماثلة  وبقايا النشاء صناعة بقايا  
V 23 03 30 00  (3 ) والتقطير الجعة صناعة ونفايات بقايا  
D 23 04 00 00 

  
 بشكل أو مطحونة كانت وإن صلبة بقايا من وغيره كسب

  (3 ) الصويا فول زيت عن استخراج ناتجة مكتلة كريات

D 23 06 30 00  (3 ) الشمس عباد بذور من  
Z 23 06 41 00  (3 )لمنخفض ا ا*يروسيك حمض ذات السلجم بذور من 

C 23 09 90 40  (2 ) (1 )مركزة أزوتية أو معدنية محضرات 
G 23 09 90 90  (1) (2) (3) غيرھا   
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  ، 2013ديسمبر  سنة   30الموافق     1435صفر  عام    27مؤرخ  في    13 - 08قانون  رقم  
  .2014يتضمن  قانون  المالية  لسنة  

  .2014أع;ه، حيز التنفيذ، ابتداء من أّول يوليو سنة  20و  19تدخل أحكام المادتين  : 21المادة 

 والمتض�من 2010 س�نة غش�ت 26 ف�ي ؤرخلم�ا 01 - 10 رق�م اEم�ر من 32 دةلماا أحكام تتمم31:   ةلمادا
  : يأتي كما وتحرر 2010 لسنة التكميلي قانون المالية

  
الرس�مية  الجري�دة ف�ي اEم�ر ھ�ذا نش�ر ت�اريخ م�ن المض�افة ابت�داء القيم�ة عل�ى الرسم من عفىي:  32المادة "

 :يأتي ما 2020 سنة ديسمبر 31 غاية وإلى
 تعلق�ة بت�أجيرلما التك�اليف وك�ذا ا*نترن�ت لش�بكة بخ�دمات النف�اد الثاب�ت المتص�لة واEت�اوى المص�اريف  -

  الثابت ؛ ا*نترنت خدمة لتوفير حصريا الموجھة المار  الشريط
الجزائ�ر  ف�ي المتواج�دة المعلوم�ات مراك�ز مس�توى ال�واب عل�ى أجھ�زة ف�ي ب�ا*يواء المتص�لة المصاريف  -

 ؛DZ (.dz) وبنقطة
 الواب وتطويرھا؛ مواقع بتصميم المتصلة المصاريف  -
  ".في الجزائر الواب مواقع وإيواء استعمال أنشطة التي تخص و المساعدة بالصيانة المتصلة المصاريف  -
  

 خدماتأشغال  وكذا والخدمات السلع استيراد عمليات والرسوم، والحقوق الضرائب من تعفى:  42 المادة
 بعنوان القروض بھا الخاصة، المتكفل بالمھام المرتبطة با0حتياجات المتعلقة والعمليات البرامج إنجاز

  .. 262.11.01.04 رقم تحت المعني، بالصرف اQمر لحساب المسجلة،
 
 1434 عام صفر 12 في ؤرخلما 12 - 12 رقم القانون من 44 ادةلما أحكام وتتمم تعّدل:   43 ادةلما
 : يأتي كما،  2013لسنة ليةاالم قانون تضمنلموا 2012 سنة ديسمبر  26 وافقلما

 سنة سبتمبر أول من متدةلما للمدة ، ضافةلما القيمة على والرسم الجمركية الحقوق من تعفى  :44 ادةالم"
 :أدناه بينةلما نتجاتالم لمواد وا بيع عمليات ،للتجديد قابلة غير 2014 سنة غشت 31 غاية إلى 2012

  

  
  .بالف;حة كلفةلما الوزارة تعده شروط دفتر إطار في إ0ّ  ، أع;ه كورةلمذا ا*عفاءات تمنح 0

م�ن  انط;قا المنتجة ا0ستھ;ك وبيض الدواجن تسمين المادة، لنفس المضافة القيمة على الرسم من يعفى كما
 .الداخلة العناصر ھذه

 .بالمالية المكلف الوزير من بقرار الحاجة، عند المادة، ھذه تطبيق كيفيات تحدد
  
ل�نت�اج  والموج�ه أدن�اه،  بيان�ه اQت�ي) الداخل�ة العناص�ر( الجمركي�ة، المن�تج الحق�وق م�ن عف�ىي :63المlادة  

  :7 % بـ المقدر المضافة القيمة على للرسم فضلمخا للمعدل إخضاعه ويتم الوطني،
  

  ا*ولية المادة  الجمركية التعريفة
  الزنك ومركزات خامات  26 -   08

  
  
  

  تعيين المنتجات  الجمركية التعريفة رقم
  )الذرى(غيرھا   10.05.90.00
  بقايا مماثلة و النشاء صناعة بقايا  23.03.10.00

  والتقطير الجعة صناعة وبقايا الذرى نفايات  23.03.30.00 م 
23.04.00.00 

 
 كريات بشكل أو مطحونة كانت وإن صلبة بقايا من وغيره كسب
  الصوجا فول زيت استخراج عن ناتجة، مكتلة

  الشمس عباد بذور من  23.06.30.00
  المنخفض ا*يروسيك حمض ذات الكولزا بذور من 23.06.41.00 م 
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 ل�نت�اج وجھ�ةلما ،أدن�اه بيانھ�ا ت�ياQ) الداخل�ة العناص�ر(ت المنتجا الجمركية، الحقوق من تعفى :64المادة 
 ض�افةالم القيم�ة عل�ى للرس�م ف�ضلمخا للمعدل إخضاعھا ويتم ،الفرعية الجمركية للتعريفة التابعة و الوطني
  7 %: بـ المقدر

  
 

  ، 2014ديسمبر سنة  30الموافق  1436ربيع ا*ول عام  8مؤرخ  10 - 14قانون رقم 
 .2015تضمن قانون المالية لسنة ي

  
الموافق  1434 عام صفر 12 في المؤرخ 12 - 12 رقم القانون من 44 المادة أحكام وتتمم تعّدل: 72المادة 

من القانون  43المعدلة والمتممة بموجب المادة  ،2013لسنة قانون المالية والمتضمن 2012سنة ديسمبر 26
، و المتضمن قانون المالية 2013ديسمبر سنة  30الموافق    1435عام  صفر 27 مؤرخ في 08 -13رقم 
 : يأتي وتحرر كما 2014لسنة 

ديسمبر  31 غاية إلى 2014سنة سبتمبر  أول من الممتدة للفترة الجمركية الحقوق من تعفى  :44 المادة"
  :أدناه المبينة المواد والمنتجات بيع ، عمليات2015 سنة

  
  

 ".بالمالية المكلف الوزير من بقرار الحاجة، عند المادة، ھذه تطبيق كيفيات تحدد
والمتعلق بتطوير  2001غشت سنة  20المؤرخ في  03-01من اEمر  9تعدل أحكام المادة : 74المادة 

صفر  27المؤرخ في  08-13من القانون رقم  58، المعدل والمتمم، المعدلة بموجب أحكام المادة ا0ستثمار
  :يأتيكما وتحرر  2014والمتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر سنة  30الموافق  1435عام 

فض; عن الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليھا في القانون العام، تستفيد  :9المادة «
  :أع;ه مما يأتي  2و 1المحددة في المادتين  ا0ستثمارات

  :أدناه، من المزايا اQتية 13بعنوان انجازھا على النحو المذكور في المادة .1
 إنجاز مباشرة في تدخل والتي والمستوردة المستثناة غير يخص السلع فيما الجمركية، الحقوق من ا*عفاء ) أ

  ا0ستثمارات؛
 أو المستثناة المستوردة غير والخدمات السلع يخص المضافة فيما القيمة على الرسم من الشراء با*عفاء )ب

 .ا0ستثمارات في إنجاز مباشرة تدخل التي محلّيا المقتناة

  تعيين المنتجات  الجمركية التعريفة رقم
 ورق لفاف�ة( ب�ارزة رسومات تحمل حرارة، بوجود ببساطة مرققة لفافات  72.08.10.00

  .)حديد من
 : الحرارة،مصقولة بوجود ببساطة مرققة لفافات، غيرھا، - 72.08.25.00

  .)حديد من ورق لفافة (أكثر أو ملمتر 4,75 بـ يقدر ُسمك ذات --
 لفاف�ة( ملمت�ر 4,75 م�ن أقل ولكن أكثر أو ملمتر 3 بـ يقدر ُسمك ذات -- 72.08.26.00

  ).حديد من ورق
  .)حديد من ورق لفافة( ملمتر 3 من أقل ُسمك ذات -- 72.08.27.00
  .)حديد من ورق لفافة(ملمتر 10 يتجاوز ُسمك ذات -- 72.08.36.00
ملمت�ر  10 م�ن أق�ل ولك�ن أكث�ر أو ملمت�ر 4,75 ب يق�در ُس�مك ذات -- 72.08.37.00

  .)حديد من ورق لفافة(
 لفاف�ة( ملمتر 4,75 من أقل ولكن أكثر أو ملمتر 3 ب يقدر ُسمك ذات -- 72.08.38.00

  .)حديد من ورق
  .)حديد من ورق لفافة( ملمتر 3 من أقل ُسمك ذات -- 72.08.39.00

  تعيين المنتجات  الجمركية التعريفة رقم
  بقايا مماثلة و النشاء صناعة بقايا  23.03.10.00

  والتقطير الجعة صناعة وبقايا الذرى نفايات  23.03.30.00 م 
23.04.00.00 

 
 مكتلة، ناتجة كريات بشكل أو مطحونة كانت وإن صلبة بقايا من وغيره كسب

  .الصوجا فول زيت استخراج عن
  .أو آزوتية مركزة/محضرات معدنية و  40-90-09-23
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ا0ستثمار  إطار في تمت التي العقارية كل المقتنيات عن لقاء عوض الملكية نقل حق دفع من ا*عفاء ) ج
  .المعني

ا*عفاء من حقوق التسجيل ومصاريف ا*شھار العقاري ومبالغ اEم;ك الوطنية المتضمنة حق ا0متياز ) د
  .ا0ستثماريةعلى اEم;ك العقارية المبنية و غير المبنية الممنوحة بعنوان إنجاز المشاريع 

  .يطبق ھذا ا0متياز على المدة الدنيا لحق ا0متياز الممنوح
اEحكام، ا0متيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع كما تستفيد من ھذه 

 .ا0ستثمارية وكذا ا0ستثمارات المصرحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير ا0ستثمار
بعنوان ا0ستغ;ل، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة . 2 

 :    منصب شغل) 100(سنوات، بالنسبة ل;ستثمارات الُمحِدثة حتى مائة ) 30(ث ث;
 .ا*عفاء من الضريبة على أرباح الشركات  −
 .                                                           ا*عفاء من الرسم على النشاط المھني   −

سنوات، بالنسبة ل;ستثمارات التي تُنشأ أكثر من  )05(سنوات إلى خمس ) 03(وتمدد ھذه المدة من ث;ث 
  .منصب شغل عند انط;ق النشاط) 100(مائة 

، ابتداء من "الوكالة الوطنية لتطوير ا0ستثمار"كما تطبق ھذه اEحكام على ا0ستثمارات المصرح بھا لدى 
  .2009يوليو سنة  26

تثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من 0 يطبق ھذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب العمل على ا0س
  .إعانة الصندوق الخاص بالجنوب والھضاب العليا

  .يترتب على عدم احترام الشروط المتصلة بمنح ھذه ا0متيازات سحب ھذه اEخيرة
 تستفيد ا0ستثمارات في القطاعات ا*ستراتجية التي يحدد المجلس الوطني ل;ستثمار قائمتھا، من إعفاء من

سنوات دون اشتراط خلق ) 05(الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المھني، لمدة خمس 
  .»مناصب شغل 

تستفيد ا0ستثمارات التي تنجزھا مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير،عند :  76المادة  
  :إنشاء مصلحة للبحث والتطوير 

و التطوير التي تم اقتناؤھا من السوق المحلية أو المستوردة، من إعفاء  بالنسبة للتجھيزات المتعلقة بالبحث
من كل الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضريبي، وكذلك من الشراء با*عفاء من 

 .الرسم على القيمة المضافة
  .تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم

  
  

 .2015المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة  2015جويلية   22المؤرخ في  01-15أمر رقم 
  

  للوضعيات  التابعة  المنتجات  المضافة  القيمة  على  الرسم  من  %  17 لمعدل تخضع 64 :  المادة
 :اQتي  الجدول في  المدرجة ، أدناه  المعينة  الفرعية التعريفية  والوضعيات

  

 الوضعيات/ الوضعيات
  التعريفية  الفرعية

  الحقوق  التعيين
  الجمركية

  على  الرسم
  المضافة  القيمة

  اEلومنيوم  من  ومجنبات  قضبان  7604
  17 %  % 30  مكسية  7604.11.10
  17 %  15 %  عارية  7604.11.20
  17 %  %15  غيرھا  7604.11.90

  اEلمنيوم  من  أنابيب  7608
  الممزوج  غير  اEلومنيوم  من  

 17 %  % 30  مكسي  أنبوب  -  7608.11.00
 17 %  15 %  غيرھا - -  7608.19.00

  مزوجمال   باEلومنيوم -  
 17 %   % 30  مكسي  أنبوب - -  7608.21.00
 17 %  15 %  غيرھا - -  7608.29.00
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 %المقدر  بـ  المضافة القيمة على للرسم فضلمخويخضع للمعدل ا الجمركية الحقوق يعفى من  :71المادة 

  . الغذائية الصناعات طرف  المستوردة من الشمس، وعباد الكولزا وبذور  الصوجا  فول  ، 7
 

    
 الوضعيات/ الوضعيات

  التعريفية  الفرعية
  القيمة  على  الرسم  الجمركية  الحقوق  تعيين المواد

  المضافة
      غيرھا -  

مستوردة من طرف  --  1201.90.10
  الصناعات الغذائية 

 7 %  معفى

  17 %  5 %  أخرى--  1201.90.90
        
      أخرى--  

بذور الكولزا مستوردة من --  1205.10.91
  طرف الصناعات الغذائية

 7 %  معفى

  17 %  5 %  أخرى--  1205.10.99
        
      غيرھا-  

مستوردة من طرف --  1206.00.91
  الصناعات الغذائية

 7 %  معفى

  17 %  5 %  أخرى--  1206.00.99
  

  
يتضمن   2015ديسمبر  سنة   30الموافق   1437ربيع  ا*ول  عام   18مؤرخ في  18-15 قانون رقم 

  2016قانون المالية  لسنة 
  

الموافق  1436شوال عام  07المؤرخ في  01-15من اEمر رقم  64تعدل و تتمم أحكام المادة  : 41المادة 
  :، و تحرر كما يأتي2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،2015يوليو سنة  23

  
والوضعية التعريفية رقم   76.04.10.00تعدل ھيكلة الوضعية التعريفية الفرعية رقم  :  64المادة «

  :و كذا نسبة الحقوق الجمركية المتعلقة بھما كما يأتي  76.08
  

  /الوضعيات
 الوضعيات الفرعية

 الحقوق الجمركية التعييـن
الرسم على القيمة 

  المضافة

   من ألمنيوم) بروفي;ت (قضبان وعيدان زوايا وأشكال خاصة   7604

    :من اEلومنيوم غير المخلوط  - 
 %17 30 % مطلية - - 7604.10.10
  %17 15 % غيرھا - - 7604.10.90

   مواسير وأنابيب من اEلومنيوم  7608

  :من اEلومنيوم غير المخلوط  - 

 %17 30 % مطلية  - - 7608.10.10

 %17 15 % غيرھا - - 7608.10.90

   من خ;ئط ألمنيوم  - 

 %17 30 % مطلية  - - 7608.20.10
 %17 15 % غيرھا - - 7608.20.90
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ضمن  تخضع، حسب الحالة، واردات بعض المواد المصنعة المشابھة لتلك التي يتم انتاجھا :52المادة 
، 2015من قانون المالية لسنة  75اEنشطة التابعة للفروع الصناعية المنصوص عليھا بموجب أحكام المادة 

للرسم  على القيمة المضافة و الرسم الداخلي على ا0ستھ;ك وفق المعد0ت و التعريفات المحددة بموجب 
  .قوانين المالية

تتم مراجعة ھذه . إن عدد المنتجات المعنية بالقائمة الواجب إخضاعھا للرسم الداخلي على ا0ستھ;ك محدود
  . القائمة، كل سنة، بموجب قانون المالية

تدمج في ھذه القائمة، المنتوجات المستوردة التي تتلقى دعما في نظام الشھادات و نظام توزيع الحصص 
  .٪30٪ الى 5 منعلى سبيل الحفظ، و يتم إخضاعھا للضريبة بمعد0ت تتراوح بالشھادة، بصفة إستثنائية، 

  .يحدد المعدل المطبق على كل منتج عن طريق التنظيم
  

 تخضع العناصر الداخلة المبينة أدناه المستوردة من طرف منتجي المحضرات المعدنية المركزة، :68المادة 
، ابتداء من %7 للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافةالموجھة *نتاج المحضرات المعدنية المركزة 

  .2017ديسمبر  31تاريخ صدور ھذا القانون و إلى غاية 
  

 الوضعية الفرعية
 التعريفية

 تعيين المنتجات

 اEم;ح المعدنية اEساسية -- 2309.90.20م 

، )مضاد لpكسدة(ھيدروكسي تولوان -بوتيل(غيرھا -- 2309.90.90م 
كوكوسيديوستاتيك، عناصر إضافية تشجع ھضم اEغذية عند 

 ).الحيوانات
 ")الفوسفاط ثنائي الكالسيوم("ھيدروجين أثو فوسفاط الكلسيوم -- 2835.25.00

 ).كلورور الكولين(كولين وأم;حه  - 2923.10.00م 
 ميثيونين- 2930.40.00
 ومشتقاته Aفيتامين  -- 2936.21.00
 ومشتقاته B1فيتامين  -- 2936.22.00
 ومشتقاته B2فيتامين   -- 2936.23.00
  .ومشتقاته )B5أو فيتامين B3 فيتامين (بانتوتنيك  DLأو  Dحمض  2936.24.00
 ومشتقاته B6فيتامين -- 2936.25.00
 ومشتقاته B12فيتامين  -- 2936.26.00
 ومشتقاته Cفيتامين  -- 2936.27.00
 ومشتقاته Eفيتامين  -- 2936.28.00
 فيتامينات أخرى ومشتقاتھا -- 2936.29.00

 
   

والمتضمن  1978ديسمبر  31المؤرخ في  13-78من القانون رقم  59تعدل و تتمم أحكام المادة  :69المادة 
 31المؤرخ في  33-88من القانون رقم  67، المعدلة والمتممة بموجب المادة 1979قانون المالية لسنة 

 24المؤرخ في  02-2000من القانون رقم  5والمادة  1989تضمن قانون المالية لسنة والم 1988ديسمبر 
، و 2000والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2000 يونيو سنة 27الموافق  1421ربيع اEول عام 

  :تحرر كما يأتي
  
اقتناء سيارة سياحية جديدة تتوافق ، يجوز لpشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني :59المادة «

سنوات، تقل أو تساوي سعة اسطوانتھا ) 5(مع إعاقتھم من المستودعات الجمركية أو استيرادھا، كل خمس 
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بالنسبة  3سم 2500أو ) بنزين(بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس متناوب وإيقاد بشرارات  3سم 2000
  ).الديازال(الضغط للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد عن طريق 

  
تتم جمركة ھذه السيارات مع ا*عفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف وا*عفاء من 

  .الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
  

) 5(يجب أن يتم ا0حتفاظ بالسيارات المقتناة أو المستوردة في ھذا ا*طار، من طرف مالكيھا لمدة خمس 
الحقوق تناسبيا مع  تتم ، في ھذه الحالة ، إعادة، إ0 في حالة رفع شرط عدم التنازل، على أن سنوات

  . السنوات
  

يمكن تھيئة السيارات الموجھة لpشخاص المصابين بإعاقة حركية المذكورين أع;ه والتي تستدعي ذلك، 
ا0ستھ;ك إ0 بعد تقديم  على مستوى التراب الوطني لدى مؤسسات متخصصة، ولكن 0 يمكن وضعھا قيد

  .محضر مصالح المناجم
  

تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين، بالمالية والصناعة 
  . »والتضامن الوطني

  
المتضمن قانون  1995ديسمبر  30المؤرخ في  27-95من اEمر رقم  195تعدل أحكام المادة :  80المادة 

 :، المعدلة و المتممة، و تحرر كما يأتي1996لية لسنة الما

الصندوق " الذي عنوانه  302 -084يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه  :195المادة «
  ".الخاص لترقية الصادرات

  :يقيد في ھذا الحساب

  :في باب اHيرادات

 من الرسم الداخلي ل;ستھ;ك؛ % 5حصة تقدر بـ  −
 .المحتملة التي تقدمھا الھيئات العمومية والخاصة المساھمات −
 .الھبات والوصايا −

 : في باب النفقات
اEعباء المتعلقة بدراسة اEسواق الخارجية وإع;م المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية  -

 .المنتجات والخدمات الموجھة للتصدير
 .المقامة في الخارج إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض -
 .يكون الوزير المكلف بالتجارة اQمر بصرف ھذا الحساب -
 ."تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم -

  
  2016ديسمبر سنة  28الموافق  1438ربيع ا*ول عام  28مؤرخ في  14-16قانون رقم 

  2017يتضمن قانون المالية لسنة  
  

عقود ا*نتاج وكذا نشر ا*شھار الذي يتم بالخارج،  يطبق على المنتجات  م خاص علىسنشأ ري: 65المادة 
 .غير المصنعة محليا

  

  .و يكون ھذا الرسم مدرجا في الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة. % 10يحدد معدل ھذا الرسم بـ 
  

  .  يخصص ناتج ھذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة
  

أيا كانت الوسيلة المستعملة للنشر، فإن ھذا الرسم يقع على عاتق المؤسسة التي تطلب نشر ا*شھار 
  .للمنتجات المعنية دون إمكانية حسم التكلفة من ناتجھا الضريبي

  

  . تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
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تقدم ا*دارة الجبائية استمارة " بعبارة " تقدم ا*دارة الجبائية استمارة التصريح"  تستبدل عبارة :67المادة 
  .في المواد ذات الصلة في مختلف القوانين الجبائية " التصريح الممكن تسليمھا إلكترونيا 

 
0 تستحق غرامات التأخير عندما تتعرض عمليات الدفع ا0لكترونية المنجزة في اQجال  :68المادة 

المحددة، لتأخير خارج عن إرادة المكلف بالضريبة و إرادة المؤسسة المالية، شريطة أن 0 يتجاوز ھذا 
  .تاريخ الدفعأيام تحسب إبتداء من )  10(التأخير  عشرة 

  
الغاز والمنتجات و ية الطاقوية و يطبق على اEجھزة المشتغلة بالكھرباءفعالللرسم  يؤسس   :70المادة 

لتي يعتبر استھ;كھا مفرطا بالنظر إلى معايير التحّكم في الطاقة المنصوص عليھا في التنظيم ا البترولية
نع يستحق دفع ھذا الرسم عند الجمركة بالنسبة لpجھزة المستوردة و عند الخروج من المصو. به ولمالمع

 .بالنسبة لpجھزة المنتجة محليا
وصنف الطاقة التي  المتعلقة بالخصائص الطاقوية بياناتيجب على المستوردين والمنتجين المحليين ذكر ال

  . على اEجھزة وأغلفة تعبئتھا  تنتمي إليھا  على الوسم و إلصاقھا 
  .المعمول بهوسم ھي تلك المنصوص عليھا في التنظيم و الإن متطلّبات التأشير 

اضعة للقواعد الخاصة بالفعالية يطبّق رسم الفعالية الطاقوية على اEجھزة المشتغلة بالكھرباء و الخ
 .الطاقوية تصنيف و الوسمو

يرخص للمستوردين  باستيراد  اEجھزة  ذات اEصناف أ وب وج، وتخضع  لرسم  الفعالية  الطاقوية 
  :كاQتي

 

  حسب الصنف الطاقوي معدل رسم الفعالية الطاقوية

  ج  ب  ، أ+، أ ++أ

5%  20 %  30 %  
  

ويطبق على اEجھزة  2017يطبق الرسم المستحق على اEجھزة المستوردة ابتداء من أول يوليو سنة 
 . 2018المصنوعة محليا ابتداء من أول يناير سنة 

  :اQتي وحسب الُسلّم التصاعدي يطبق ھذا الرسم على اEجھزة المصنوعة محليا حسب الصنف الطاقوي
  

  معدل رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقوي

  ز  و  ه  د  ج  ب  أ، +، أ ++أ

5%  10 %  15 %  20 %  25 %  30 %  35 %  
  

 : يطبق رسم الفعالية الطاقوية حسب السلم المذكور على اEجھزة المذكورة أدناه 
  

 تعيين المنتوجات
  /البند التعريفي

 الفرعي البند
فئات ا*جھزة المنصوص عليھا 

  نّص تنظيمي بموجب
المزوّدة  بمروحة ذات محّرك، وعناصر  وأجھزة تكييف الھواء0ت آ

لتغيير درجة الحرارة والرطوبة، بما في ذلك تلك التي تقيس درجة 
 مكيفات الھواء،وحداتھا(الرطوبة   و 0 يمكن أن تعّدل بشكل منفصل 

  :،المقّدمة بصورة منفصلة، باستثناءوالخارجية  الداخلية
المنتجات المعّدة للصناعات التركيبية و ما يسّمى المجموعات من  −

 .CKDصنف 
 .ساعة BTU  24000وحدات بسعة تزيد عن   −

  84.15م 
 

أجھزة التكييف ذات اAستخدام 
 .المنزلي

وأجھزة ومجمدات وغيرھا من المعدات وآ0ت إنتاج ومبردات ث;جات 
 مضخات الحرارة و غير  ه ،ذات تجھيز كھربائي أو غير ةدوالبر

 رقم من ا0Qت المستخدمة في تكييف الھواء المذكورة في البند اEجھزة
  :، باستثناء84.15

المنتجات المعّدة للصناعات التركيبية وما يسمى المجموعات من  −

 84.18م 
ثfجات ومجمدات ومجموعاتھا 

لfستخدام  مجمدةثfجة (
 ).المنزلي
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 ؛ CKDصنف 
زين مجّمع ث;جة مجمدة مزوّدة بأبواب خارجية منفصلة وسعة تخ -

 لتر؛ 650تتجاوز       
 لتر؛ 800حافظات  من نوع خزنة تتجاوز سعتھا  - أثاث مجمدات −
  لتر 900تتجاوز سعتھا  حافظات  من نوع خزانة - أثاث مجمدات −
 .رض متضمن جھاز للتبريدعأثاث آخر للحفظ و ال −

  
  

يتعين على المستوردين والمصنعين المحليين استنادا إلى تصريحھم، بتقديم وثيقة مقدمة من  : 71المادة 
 .الھيئات المخولة تبين الصنف الطاقوي الذي ينتمي إليه المنتج

  
  .أو مخابر معتمدة مكلفة بالتصديق و الموافقة الرقابة على الفعالية الطاقوية/تضمن ھيئات و

  
فة  متعلقة  بقواعد  وسم  المردودية  الطاقوية، تعّرض المخالفين لدفع مباشر لقيمة الرسم طبقا إن  أيّة  مخال

و  لغرامة مالية تعادل مرتين قيمة الجھاز المستورد أو الجھاز %  35بمعدل " ز"للصنف الطاقوي 
  .المصنوع محليا

  
  .تحّدد  كيفيات  تطبيق أحكام ھذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك  

 
تخضع اEجھزة المشتغلة بالكھرباء و الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية التي 0  : 72المادة 

ويطبق  %  .  25 متعلّق بالتصنيف و الوسم الطاقويين إلى رسم الفعالية الطاقوية بمعدلالتنظيم التخضع إلى 
اEجھزة  ويطبق  على   2017يناير  سنة  الرسم  المستحق  على  اEجھزة  المستوردة  ابتداء  من  أول 

 .2018سنة المصنوعة  محليا  ابتداء  من  أول  يناير  
 

 :على اEجھزة التالية %  25يطبق رسم الفعالية الطاقوية بمعدل 
  

 تعيين المنتوجات
  /البند التعريفي

 البند الفرعي

فئات ا*جھزة المنصوص 
 نّص تنظيمي بموجبعليھا 

   :باستثناءسخانات المياه والسخانات الكھربائية، 
  .CKD مجموعات الصناعات التركيبية وما يسمى مجموعات-
 .لتر 80وحدات بسعة تزيد عن -

 8516.10 م 
أجھزة إنتاج وتخزين الماء 
 الساخن لfستخدام المنزلي

مجموعات الصناعات التركيبية وما يسمى  :المراجل ما عدا
 CKD.مجموعات 

  8403.10 م

 :باستثناءالغّسا0ت بما فيھا تلك المزوّدة بجھاز التجفيف 
  .CKD مجموعات الصناعات التركيبية وما يسمى مجموعات -
  اEجزاء؛  -
وحدات بسعة أحادية معبّر عنھا بوزن الثياب الجافة تزيد عن  -

 .كغ 10

الغساAت، مجففات  84.50 م
المfبس وا*جھزة 

) تجفيف–غسل ( المدمجة
آ0ت التجفيف، ما عدا تلك ذات سعة أحادية معبّر عنھا بوزن  لfستخدام المنزلي

  8451.21.00.00 .كغ 10الثياب الجافة تزيد عن 

  :باستثناءغسا0ت الصحون 
  CKD.مجموعات الصناعات التركيبية وما يسمى مجموعات  -
 .اEجزاء -

8422.11.90.00 
 غساAت الصحون
 لfستخدام المنزلي

 8516.50.00.00 . اEفران ذات الموجات الكھرومغناطيسية القصيرة
ا*فران ذات اAستخدام 

 المنزلي
، ) بما في ذلك موائد الطھي(أفران أخرى؛ الطابخات ، المواقد، 

  .مشابك الشواء  و أجھزة الشواء
8516.60  
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 8516.40.00.00 م .المكاوي الكھربائية
لfستخدام المكاوي 
 المنزلي

أجھزة استقبال البث ا0ذاعي ، و لو مركبّة في نفس القالب بجھاز 
تسجيل أو استنساخ الصوت أو الصور أو بجھاز قياس الوقت، 

مجموعات الصناعات التركيبية وما يسمى مجموعات   :باستثناء
CKD صناف المستعملة في السياراتEوتلك ا. 

ا*جھزة السمعية البصرية  85.27 م
أجھزة اAستقبال *جھزة (

، )الراديو والتلفزيون
 .لfستخدام المنزلي

أجھزة استقبال التلفزيون وإن اشتملت على جھاز استقبال البث 
 :ا*ذاعي أو تسجيل أو استنساخ الصوت أو الصور، باستثناء

 .CKDمجموعات الصناعات التركيبية وما يسمى مجموعات 
  8528.7 م

0ستعما0ت  أجھزة  كھربائية  لتدفئة  المح;ت  واEرضيات  أو
 .مماثلة

8516.2 
أجھزة التسخين الكھربائية 

 .لfستخدام المنزلي

  
تشمل  قواعد و. يدرج رسم الفعالية الطاقوية في الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة: 73المادة 
 .لتحصيل و المنازعات المطبّقة  على الرسم على القيمة المضافة، رسم الفعالية الطاقويةوا التصفيةو الوعاء

 .تعفى العمليات على اEجھزة الموجھة للتصدير من رسم الفعالية الطاقوية
 : يخصص ناتج ھذا الرسم كاEتي

 ; ميزانية الدولة%  90 •
الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و الطاقات المتجّددة و " 302-131حساب التخصيص الخاص %  10 •

 .التحكم في الطاقة: 2 السطرالتوليد المشترك للطاقة ـ 
  

  .قرار وزاري مشترك بموجبتحدد كيفيات تطبيق اEحكام المتعلقة برسم الفعالية الطاقوية، عند الحاجة، 
  

تخضع للرسم على القيمة المضافة المبالغ التي تتحصل عليھا المؤسسات اEجنبية التي 0 تملك : 74المادة 
٪، 24عقد تأدية الخدمات الخاضع ل;قتطاع من المصدر بنسبة  إطارإقامة مھنية دائمة بالجزائر، وتنشط في 

  .عندما يستفيد وعاء الحساب من تخفيض للمعدل أو من التخفيضات
  

تعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند ا0ستيراد، المواد والتجھيزات  :77المادة 
 .المستوردة الداخلة في إنجاز المسجد الكبير بالجزائر العاصمة

  .تحدد قائمة المواد والتجھيزات المعفاة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن
  

 )الداخلة العناصر( ، المنتجات%5المقدر بــــ  جمركيةال تخضع للمعدل المخفض للحقوق: 86المادة 
 :أدناه المبينة ،الفرعية الجمركية للتعريفة والتابعة الوطني للزرابي ،الموجھة ل�نتاج

  
 الجمركية للتعريفة

  الفرعية
  تعيين المنتجات  صياغة التعريفة الجمركية

الحقوق 
  الجمركية

52.06.13  

و  ديسيتيكس 232.56مقاسھا أقل من 
يزيد ( ديسيتيكس  0192.31 يقل عن 

 52و 0 يتجاوز  امتري ارقم 43عن 
  )امتري ارقم

  ٪5  خيط قطن

 خيط(مفتولة  أو  مبرومة   53.07.20م 
  )جوت

  ٪5  خيط جوت

  ٪5  خيط عديد البروبيلين  خيوط  متعددة  البروبيلين  54.02.34.00.00
 من  البوليتيلين أو  من  5402.69.91.00م 

 خيوط(البوليبروبيل ين 
  ) .من  البوليبروبيلين

خيط عديد البروبيلين 
مجموعة حرارة و مجموعة 

  حرارة متجعدة

5٪  

  ٪5  خيط الفسكوز  حرير الفسكوزمن   54.03.41.00.00
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�و�   :87المادة  �الجمركية �الحقوق ��عدRت �التابعة �أدناه، �ا�بينة �الجمركية �التعريفة �ذات ��نيوم� �مجنبات تخضع

 :معدل�الرسم�ع7ى�القيمة�ا�ضافة�كما�يأتي

          

  
  

 جمركي  لحق  10.03  رقم  التعريفية  للوضعية  التابعة  الشعير  استيراد  عمليات  تخضع  :105 المادة
 .%   5 قدره

سنوات، المكونات ) 05(تعفى من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة، لمدة خمس : 110المادة 
و المواد اEولية المستوردة أو التي تم اقتناؤھا محليا من طرف المتعاملين من الباطن في إطار أنشطتھم 

E طقم الفرعية الموجھة للمنتجات وتجھيزات الصناعة الميكانيكية وا*لكترونية والكھربائية*نتاجEطقم وا . 
 .لتجھيزاتمن قبل المنتجين لھذه المنتجات واتخص ھذه ا0عفاءات حصريا المتعاملين من الباطن المعتمدين 

تطبيق ھذه المادة و كذا قائمة المواد و التجھيزات المعنية، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك  تحدد كيفيات
 .لوزير المكلف بالصناعة و الوزير المكلف بالماليةبين ا

  في  المؤرخ  11- 11  رقم  القانون  من  14  المادة  أحكام  وتتمم  تعدل  114:   المادة
  المالية  قانون  والمتضمن  2011  سنة  يوليو  18  الموافق  1432 عام  شعبان  16

  :يأتي  كما  وتحرر  2011لسنة،   التكميلي

المضافة   القيمة على الرسم  من  اEساسية  والزيوت الغذائية  السكر  بيع  عمليات تعفى  14: المادة"
 2011. سنة   غشت  31  إلى  يناير  أول  من  تتراوح  لفترة  المطبق

 مخلوطة  بصورة  رئيسية  أو  55.09.53
  حصرية  بقطن

  / خيط بولستير
  ٪80:قطن

  .٪ قطن20بولستير و

5٪  

  ٪5  خيط الشوني  خيط الشوني  56.06.00.10.00

 للتعريفة�الجمركية

  الفرعية
  تعي#ن�ا!نتجات

الحقوق�

  الجمركية

  الرسم�ع*ى

  ا!ضافة القيمة

  

  خ�ئط���نيوم�من� -

  جوفاء�مجنبات - -

  مكسية�- - -

    

�كسدة��نودية(بطريقة�التخميل��-- --- 7604.21.11.00(  19٪  30٪  

  ٪19  ٪15  بطريقة�ا�عالجة�الحرارية ----  7604.21.12.00

  ٪19  ٪30  بطرق�أخرى -- -- 7604.21.19.00

      غ1mها�-- ---  

7604.21.91.00 
  

مم�وبطول�1.3يساوي�أو�يقل�عم�ذات�سمك�---- 

  م6.5يساوي�أو�يقل�عن�
15٪  19٪  

  ٪19  ٪15  غ1mها�--- 7604.21.99.00

  
  غ1mها�- ---

  :مكسية - ---
    

  ٪19  ٪30  مجنبات�----  7604.29.12

      غ1mها�- ----  

  ٪19  ٪15  مجنبات�----  7604.29.92
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التابعة   الخام  السكر  الواردات من المضافة،  على القيمة والرسم الجمركية الحقوق من تعفى كما
  الخام  الغذائية  الزيوت K 17.01.12.00  و  B 17.01.11.00 رقم  الفرعية  التعريفية  للوضعيات

   15.11.10.10Lو C 15.08.10.10 و  H 15.07.10.10رقم  الفرعية  التعريفية  التابعة للوضعيات
 K 15.15.21.10و  D 15.14.11.10  و W 15.13.21.10 و J 15.13.11.10 و P 15.12.11.10و
 التعريفية  للوضعيات التابع وكذا السكر أع;ه، الفقرة بموجب المعفاة  المواد  صناعة  المستعملة  في ، 

 الفترة  خ;ل  على حالته  عهبي  *عادة  الموجه S 17.01.99.00 و X 17.01.91.00  رقم  الفرعية
 .أع;ه  الفقرة  في  المذكورة

 على   2011 سنة سبتمبر أول من المستحقة اعتبارا  المضافة القيمة على والرسم الجمركية تستفيد الحقوق
 ھذه  في  وتستفيد .المنافسة المتعلقين التشريع والتنظيم تطبيق إطار في الخام، الغذائية الخام والزيوت السكر

 .التوزيع مراحل مختلف في القيمة المضافة على الرسم من ا*عفاء من المعنية المواد الحالة اEخيرة، 

 الزيوت  وتكييف  تكرير  عملية  ومستھلكات  المدخ;ت  كل  المضافة  القيمة  على  الرسم  من  تعفى  كما

 . السابقة  الفقرات  في  المذكورة  الغذائية

  ".بالمالية  المكلف الوزير  من الحاجة، بقرار  عند السابقة، الفقرة تطبيق  كيفيات تحدد

  
  

 قانونيتضمن  ، 2017سنة ديسمبر 27 افقالموا 1439 عام الثاني ربيع8 في  مؤرخ 11-17  رقم قانون
  .2018 لسنة المالية

  
  

 18الموافق  1432شعبان عام  16المؤرخ في  11-11من القانون رقم  14تعدل أحكام المادة  :59المادة 
 :، المعدلة ، و تحرر كما يأتي2011والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011يوليو سنة 

المضافة   القيمة  على  الرسم  من  اEساسية  والزيوت الغذائية  السكر  بيع  عمليات  تعفى  14: المادة"
 2011. سنة   غشت  31  إلى  يناير  أول  للفترة التي تتراوح من  المطبق

ضمن   الخام  السكر  استيراد  عمليات المضافة،  على القيمة والرسم الجمركية الحقوق من تعفى كما
ام الخ  الغذائية  الزيوت K 17.01.12.00  و  B 17.01.11.00 رقم  الفرعية  التعريفية  الوضعيات

و  15.11.10.10Lو C 15.08.10.10 و  H 15.07.10.10رقم  الفرعية  التعريفية  التابعة للوضعيات
15.12.11.10 P 15.13.11.10 و J 15.13.21.10 و W 15.14.11.10  و D 15.15.21.10و K  ،

التعريفية   للوضعيات التابع وكذا السكر أع;ه، الفقرة بموجب المعفاة  المواد  صناعة  المستعملة  في
 الفقرة  في  للفترة المذكورة على حالته يعبلل الموجھة S 17.01.99.00 و X 17.01.91.00  رقم  الفرعية

 .أع;ه 
والرسم  الجمركية من الحقوق الخامة الغذائية والزيوت الخام السكر يعفى ،2011سنة  سبتمبر أول من ابتداء
 .التنظيم طريق المحدد عن سعارEا سقف في  تجاوز إخضاعھا على يترتب عندما االمضافة القيمة على
 مراحل مختلف في المضافة القيمة على الرسم من إعفاء من المعنية المواد تستفيد خيرة،Eا ھذه الحالة وفي

 .التوزيع
 .الحكم  ھذا تنفيذ من ابتداء التدبير  ھذا مفعول يسري 

وتكييف  تكرير عملية مستھلكات من وغيرھا المدخ;ت كل المضافة، القيمة على الرسم من أيضا تعفى
 المضافة على القيمة والرسم الجمركية بالحقوق حتفاظ0ا مع السابقة، في الفقرات االمذكورة الغذائية الزيوت

 .البذور سحق لمصانع غ;لست0ا قيد الوضع حالما يتم
  ".بالمالية  المكلف الوزير  من الحاجة، بقرار  عند السابقة، الفقرة تطبيق  كيفيات تحدد

  . ينشأ رسم على نشاط الموزعين بالجملة للتعبئات ا0لكترونية للرصيد الھاتفي : 72المادة 
تحدد نسبة الرسم على نشاط التوزيع بالجملة للتعبئات ا*لكترونية لرصيد المواص;ت السلكية و ال;سلكية  

ل;سلكية التي تجري لدى متعاملي المواص;ت على اقتطاع أرصدة المواص;ت السلكية و ا 0,5%بـ 
  .السلكية و ال;سلكية

يتم جمع ھذا الرسم من طرف متعاملي المواص;ت السلكية و ال;سلكية أثناء كل اقتطاع، ويتم دفعه إلى 
  .الضبط للبريد والمواص;ت السلكية وال;سلكيةسلطة 
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بصفة منتظمة بإعادة دفع المبالغ المدفوعة من  وال;سلكيةالضبط للبريد والمواص;ت السلكية تقوم سلطة 
الذي  302-128طرف متعاملي المواص;ت السلكية و ال;سلكية إلى حساب التخصيص الخاص رقم 

وإعادة توزيع طيف  ا*ع;م وا0تصال وتطوير تكنولوجياتصــنــدوق تــمـلّك ا0ستعمال "عــنــوانه 
  . 1، السطر"يةالذبذبات ال;سلكية الكھربائ

  . تحدد تدابير تطبيق أحكام ھذه المادة عن طريق التنظيم
الضبط للبريد والمواص;ت السلكية على رقم اEعمال السنوي لسلطة % 0,5ينشأ رسم نسبته  : 73المادة 

  .وال;سلكية
الضبط للبريد يدفع عائد ھذه المساھمة، على اEكثر في نھاية الفصل اEول للسنة الموالية، من طرف سلطة 

صندوق "وانه الذي عن 302-128إلى حساب التخصيص الخاص رقم  والمواص;ت السلكية وال;سلكية
وإعادة توزيع طيف الذبذبات ال;سلكية  ا*ع;م وا0تصالوتطوير تكنولوجيات لّك ا0ستعمال مت

  . 2، السطر "الكھربائية
إقامة واستغ;ل على رقم أعمال المتعاملين الحائزين على رخص  % 0,5يشأ رسم نسبته  : 74المادة 

  .جمھـوروال;سلكية للھاتف المحمول المفتوحة لل عمومية للمواص;ت السلكية اتشبكـ
وال;سلكية في الجزائر، في ظل احترام مبادئ  مواص;ت السلكيةيدفع ھذه المساھمة جميع متعاملي قطاع ال

  .بدون تمييز المساواة بين المتعاملين و
، على اEكثر في نھاية الفصل الضبط للبريد والمواص;ت السلكية وال;سلكيةتدفع ھذه المساھمة إلى سلطة 

  .اEول من السنة الموالية
إلى  الضبط للبريد والمواص;ت السلكية وال;سلكيةيتم إعادة دفع عائد ھذه المساھمة من طرف سلطة 

 وتطوير تكنولوجياتصندوق تـملّك ا0ستعمال "عــنــوانه الذي  302-128حساب التخصيص الخاص رقم 
  . 2، السطر "وإعادة توزيع طيف الذبذبات ال;سلكية الكھربائية ا*ع;م وا0تصال

على الناتج السنوي الصافي للمتعاملين أصحاب تراخيص تزويد النفاذ %  0,5ينشأ رسم نسبته  : 75المادة 
   .إلى ا0نترنت

، على اEكثر في نھاية الفصل الضبط للبريد والمواص;ت السلكية وال;سلكيةمساھمة إلى سلطة تدفع ھذه ال
  .اEول من السنة الموالية

إلى  الضبط للبريد والمواص;ت السلكية وال;سلكيةتتم إعادة دفع عائد ھذه المساھمة من طرف سلطة 
 وتطوير تكنولوجياتصندوق تــمـلّك ا0ستعمال "عـنوانه الذي  302-128حساب التخصيص الخاص رقم 

  .2، السطر "وإعادة توزيع طيف الذبذبات ال;سلكية الكھربائية ا*ع;م وا0تصال
  
  
  
  
  
  
  


