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 الفهرس  

   مواد القانون
 الجزء األول   

إلى 1من  196  الضرائب المحصلة لحساب الدولة 

 الباب األول  

إلى 1من  134  الضريبة على الدخل اإلجمالي 

 .......................................................أحكام عامة : القسم ا�ول  8إلى  1من 
 ..................ا�شخاص الخاضعون للضريبة  :  القسم الفرعي ا�ول       7إلى  3من 

 ...............................مكان فرض الضريبة : القسم الفرعي الثاني       8
 .............................................الدخل الخاضع للضريبة : القسم الثاني  98إلى  9من 
 ................    تعريف الدخل الخاضع للضريبة  :  القسم الفرعي ا�ول       10و  9
84إلى  11من  تحديد المداخيل أو ا�رباح الصافية  لمختلف أصناف : القسم الفرعي الثاني        

 ..............................................................................................الدخل
 ........................................................................... المھنيةا�رباح : أوC مكرر 21إلى  11من 

 .....................................................................المھنية تعريف ا�رباح . أ 12و  11
 .....................................................................اHعفاءات . ب 13
 .............................................تحديد ا�رباح الخاضعة للضريبة  . ج 14

 ..............................................تحديد الربح الخاضع للضريبة  . د  مكرر 21إلى  15من 
 ).............................ملغى(فرض الضريبة حسب النظام الجزافي   .1 16و   15 

 ......................................فرض الضريبة حسب النظام الحقيقي .2  20إلى  17من 
 20مكرر إلى  20من 

2مكرر  
 )..............................ملغى(فرض الضريبة حسب النظام المبسط  .3

 ................................................................التخفيضات  .4 مكرر 21و  21
 ..................................................ثانيا أرباح المھن غير التجارية  مكرر 34إلى   22من  

 ............................................تعريف ا�رباح الخاضعة للضريبة  . أ 22
 ............................................تحديد ا�رباح الخاضعة للضريبة  . ب 25إلى  23من 

 ...........................................................نظام فرض الضريبة . ج مكرر 34إلى  26من 
 .....................................................نظام التصريح المراقب. 1  29من إلى  27

 )...............................................ملغى(نظام التقدير اHداري . 2 31و  30
 .............................................................أحكام مشتركة. 3 32

 .........................اقتطاع الضريبة على الدخل اHجمالي من المصدر. 4 مكرر 34إلى  33من 
 ........................................................اHيرادات الف^حية: ثالثا  41إلى  35من  

 .....................................................الف^حيةتعريف اHيرادات   . أ 36و  35
41إلى  37من    )..........................................      ملغى(تحديد اHيرادات الف^حية    . ب  

 ...........المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار ا�م^ك المبنية و غير المبنية: رابعا 44إلى  42من 
 ..........................................................تعريف الريوع العقارية. أ مكرر 42و 42

 )........................................ملغى(تحديد الدخل الخاضع للضريبة. ب 43
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 .................................................................اCلتزامات. ج  44
 .............................................ريوع رؤوس ا�موال المنقولة: خامسا 65إلى  45من 
 ......................لھاريوع ا�سھم أو حصص الشركة و اHيرادات المماثلة . أ 54إلى  45من 
 ..................................................تعريف المداخيل الموزعة . 1 51إلى  46من 

 .....................................................تقدير المداخيل الموزعة. 2 52
 .................................................................اCلتزامات . 3 53
 ..........................اقتطاع الضريبة على الدخل اHجمالي من المصدر. 4 54

 .............................................إيرادات الديون و الودائع و الكفاCت. ب 65إلى  55من 
 ........................................اHيرادات الخاضعة للضريبةتعريف  .1  55
 ).............................................................ملغى(إعفاءات . 2 56
 ......................................................الحدث المنشئ للضريبة. 3 57
 ...............................................للضريبة تحديد الدخل الخاضع. 4 58
 ...............................................التزامات المستفيدين من الفوائد. 5 59

 ..........................اقتطاع الضريبة على الدخل اHجمالي من المصدر. 6 61و  60
 )..................................................ملغى(اCسترجاع  –التقادم . 7 63و  62
 ...............................................................التزامات الغير. 8  65و  64

  .............................المرتبات و ا�جور و المنح و الريوع العمرية: سادسا  76إلى  66من 
  ...................................تعريف المداخيل الخاضعة للضريبة    . أ  68إلى  66من 
  ...........................................تحديد الدخل الخاضع للضريبة  . ب  73إلى  69من 

  .................................................طريقة تحصيل الضريبة. ج  74
  ..................................المستخدمين و المدينين بالراتبالتزامات . د   76و  75

  فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية: سابعا  مكرر 80إلى  77من 
  .......................................مجال التطبيق  .أ   77

  :للضريبةتحديد فائض القيمة الخاضع .ب  79و 78
  .............................وجوب تحصيل و دفع المبالغ الخاضعة للضريبة. ھـ  مكرر 80 و 80

  ..................................ا�حكام المشتركة بين مختلف أصناف الدخل: ثامنا  84إلى  81من 
  ....حرفوائض القيمة المحققة في نطاق نشاط تجاري أو حرفي أو ف^حي أو   . أ  81
  ....................................عدم خصم الضريبة على الدخل اHجمالي  . ب  82
  ....................................التزامات المنتجين و الحرفيين و التجار. ج  83
  )ملغى(المكلفون بالضريبة المتوفرون على مداخيل مھنية من أصناف مختلفة . د  84

  ..............................................الدخل اHجمالي: القسم الفرعي الثالث  98إلى  85من 
  .....................................................الدخل الخاضع للضريبة: أوC  91إلى  85من 

92  
الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لrجانب و ا�شخاص الذين يوجد مقرھم : ثانيا

  ............................................................الجبائي بالجزائر
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  95إلى  93من 
الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لrجانب و ا�شخاص الذين C يوجد مقرھم : ثالثا

  .................................................................الجبائي بالجزائر
  .....................................دخل سنة اكتساب مسكن في الجزائر:  رابعا  96
  .......مداخيل سنة تحويل مكان اHقامة إلى الخارج أو مغادرة الجزائر: خامسا  97

98  
التقدير الجزافي ا�دنى للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة : سادسا
  ...........................................................................المعيشة

 .......................................تصريحات المكلفين بالضريبة: القسم الثالث 103إلى  99من 
 ..................................................الضريبةحساب : القسم الرابع مكرر 107إلى  104من 

 .......................................................المعدCت القابلة للتطبيق  . أ  104
 ................................................خصم اCقتطاعات من المصدر  . ب مكرر107إلى  105من 

 ....................اقتطاع الضريبة على الدخل اHجمالي من المصدر: الخامسالقسم  130إلى  108من 
 ........................33اCقتطاع من  المداخيل المنصوص عليھا في المادة   . أ 117إلى  108من 

  
 120إلى  118من 

اCقتطاع من  المصدر الذي تخضع له ا�تعاب المدفوعة للمحامين من قبل الدولة   . ب
 )........ ملغى(و الجماعات المحلية و الھيئات العمومية و المؤسسات 

 ............اCقتطاع الذي تخضع له ريوع رؤوس ا�موال المنقولة الموزعة  . ج 127إلى  121من 
 ..........................................................المنقولةريوع القيم  .1 122و  121

 ........................................ريوع الديون و الودائع و الكفاCت .2 127إلى  123من 
 ................اCقتطاع الذي تخضع له المرتبات و المعاشات و الريوع العمرية.  د  130إلى  128من 

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

 ........) ملغى(التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية : القسم السادس مكرر مكرر  131
 ........أحكام خاصة للتطبيق في حالة التنازل أو وقف النشاط أو الوفاة: القسم السابع  133و  132

  ......................الزيادات الخاصة بالضريبة على الدخل اHجمالي: القسم الثامن  134

  167إلى  135من 

  الباب الثاني

  الضريبة على أرباح الشركات 

  ........................................................عموميات: ا�ولالقسم   135
  .............................................. مجال تطبيق الضريبة : القسم الثاني   136
 ........................................المجال اHقليمي للضريبة: القسم الثالث  137

 .......................................اHعفاءات و ا�نظمة الخاصة: القسم الرابع   1مكرر 138إلى  138من 
 ........................................ا�رباح الخاضعة للضريبة: القسم الخامس  140و  139

 ...............................................تحديد الربح الصافي: القسم السادس   مكرر147إلى  141من 
 ..................................نظام فرض الضريبة على الشركات : القسم السابع  148
  ................ مكان فرض الضريبة –ا�شخاص الخاضعون للضريبة :القسم الثامن  149
  .....................................................الضريبةحساب : القسم التاسع  150

  ..................................................التزامات الشركات: القسم العاشر  153إلى  151من 
  .............اقتطاع الضريبة على أرباح الشركات من المصدر: القسم الحادي عشر  167إلى  154من 

  ...........................اقتطاع الضريبة على أرباح الشركات من المصدر  . أ  155و  154
  ) ....................................................ملغى(ريوع القيم المنقولة  .1  154
  .............................................عائدات الديون و الودائع و الكفاCت .2  155

  167إلى  156من 
اقتطاع من المصدر يتم على مداخيل المؤسسات ا�جنبية التي ليست لھا إقامة   . ب

  ......................................................مھنية دائمة بالجزائر
  .....................................................إجراء اHخضاع للضريبة. 1  مكرر 156و  156
  ..........................................................كيفيات دفع اCقتطاع. 2  160إلى  157من 

  مكرر 162إلى  161من 
اCلتزامات الخاصة بالمؤسسات ا�جنبية التي تمارس نشاطھا مؤقتا بالجزائر  .3

  ............................................ والتي تتوفر على إقامة مھنية دائمة 
  .........................................................................العقوبات. 4 166إلى  163من 

 ....................................................................تسوية الحقوق.5 167

  196إلى  168من 

  الباب الثالث
  أحكام مشتركة بين الضريبة على الدخل ا�جمالي  

  والضريبة على أرباح الشركات
  ...........................................التكاليف الواجب خصمھا: القسم ا�ول  171إلى  168من 

  ................................................نظام فوائض القيم: القسم الثاني  173و  172
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 ...............................................نظام اCھت^ك المالي : القسم الثالث  174
 ..........................................المؤسسة البحرية أو الجوية: القسم الرابع  175

  مكرر 182إلى  176من 
واHنقاصات وا�تعاب التصريحات بالعموCت والمكافآت عن الوساطة :القسم الخامس

 ..........................................................ومختلف المكافآت ا�خرى
  .................................التصريح الخاص بالتحوي^ت: القسم الخامس مكرر   2مكرر  182

 ..................................................بالوجودالتصريح : القسم السادس   مكرر  183و  183
 .........................................تغيير مكان  فرض الضريبة: القسم السابع  184

  ................................................... إعادة تقييم ا�صول: القسم الثامن  186و  185
  ..................................................المراقبة الجبائية: القسم التاسع  مكرر191إلى  187من 

  ..................................التحقيق في التصريحات: القسم الفرعي ا�ول       189إلى  187من 
  .................................التحقيق في المحاسبات: القسم الفرعي الثاني       مكرر 190و  190

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

  
اHحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة والنشاطات وا�م^ك : القسم الفرعي الرابع     

  ...............................................................................العقارية
 ...............................................الزيادات في الضريبة: القسم العاشر 1مكرر 194إلى  192من 

  ......الزيادات بسبب عدم التصريحات أو التأخر في تقديمھا: القسم الفرعي ا�ول       192
  ........................الزيادات بسبب نقص في التصريح : القسم الفرعي الثاني       193

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

  ..................................................عموميات: القسم الفرعي ا�ول       195

196  
كيفيات فرض الضريبة على المؤسسات الخاضعة للنظام :القسم الفرعي الثاني     

  ............................................................................الحقيقي 

  267إلى 197من 
  الــــجزء الثــــــانــــــي

  الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية

  207إلى  197من 
  البـــــــــاب ا9ول
  أحكــــــام عامـــــة

  216إلى   208من 
  البـــــــــــاب الثـــــــــاني

  ) ملغى(الدفع الجزافي 
    

 .............................................الجزافيمجال تطبيق الدفع : القسم ا�ول  209و  208
 .................................................... أساس الدفع الجزافي: القسم الثاني   210
 ...................................................حساب الدفع الجزافي: القسم الثالث  211

 ............................................نظام تحصيل الدفع الجزافي: الرابعالقسم    213و  212
 .......................................التسوية و العقوبات و التصريح: القسم الخامس  216إلى  214من 

  240إلى  217من 
  الباب الثالث

  الرسم على النشاط المھني
  ...........................................................مجال التطبيق ::القسم ا�ول  218و  217

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

  مكرر 222و  222 
  .................................................المنشئالحدث : القسم الثاني مكرر

 ..........................................................حساب الرسم: القسم الثالث
 ..........................ا�شخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرضھا: القسم الرابع  223

 ..........................................................التصريحات: القسم الخامس  225و  224
 ........................................الزيادات و الغرامات الجبائية: القسم السادس   228إلى  226من 

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

  
  238إلى  232من 

  الباب الفرعي الثاني 
  )ملغى(الرسم على نشاط المھن غير التجارية 

  240و  239
  الثالثالباب الفرعي 

  )ملغى(أحكام مشتركة  

  247إلى  241من 

  الباب الرابع 
الحق النوعي على البنزين الممتاز والعادي و الغاز أويل والبترول وكذا على الزيوت 

  )ملغى(و المواد الصيدلية 
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  266إلى  248من 
  الباب الخامس

  الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواھا 

  262إلى  248من 
  الفرعي ا9ول الباب

  الرسم العقاري 

  ج  261إلى 248من 
  الفصل ا9ول

  الرسم العقاري على الملكيات المبنية 
  .............................................الملكيات الخاضعة للضريبة: القسم ا�ول   249و  248
  ........................................................الدائمةاHعفاءات : القسم الثاني  251و  250
  .......................................................اHعفاءات المؤقتة: القسم الثالث  253و  252

  .................................................أساس فرض الضريبة : القسم الرابع  أ261إلى  254من 
  ......................العقارات أو أجزاء العقارات ذات اCستعمال السكني   - أ  258و  257
  ...............................................المح^ت التجارية و الصناعية  - ب  260و  259

  ...........................................ا�راضي الملحقة بالملكيات المبنية  -ج    أ 261و  261 
  ........................................................حساب الرسم : القسم الخامس  ب  261
  .....................................................خاصةتخفيضات : القسم السادس  ج 261
  الفصل الثاني  

  الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية  ح 261د إلى 261من 
  .........................................الملكيات الخاضعة للضريبة: القسم ا�ول   د 261
  ...........................................................اHعفاءات: القسم الثاني  ھـ    261
  ...................................................أساس فرض الضريبة: القسم الثالث  و    261
  .................................ا�راضي الموجودة في قطاعات عمرانية - 1  و    261

  و    261
الموجودة في قطاعات معدة للتعمير في المدى المتوسط وقطاع  ا�راضي - 2

  ................................................التعمير المستقبلي

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

  ..........................................................و السبخات 
  ..........................................................ا�راضي الف^حية - 4  و    261
  ............................................................حساب الرسم: القسم الرابع  ز   261
  ..................................................... تخفيضات خاصة : القسم الخامس  ح 261

   262ط إلى   261من 
      الثالث   الفصل 

  مشتركة   أحكام
 ....................................................بالضريبة    المدينون :ا�ول   القسم  ك 261ط إلى   261من 

 ...................................................الضريبة   فرض   مكان: الثاني   القسم  ل  261   المادة
 ...........................................................الملكيات   نقل : الثالث   القسم  ش 261م إلى 261من 

  262ص إلى    261من 
  أو   الھيكل   في   التغييرات   الجديدة وكذا   بالبنايات   الخاصة   التصريحات: الرابع   القسم

 ................................. التخصيص 
1مكر ر 262مكررو 262   ............... البلديات  ومصالح  الجبائية  المصالح بين  التعاون   : الخامس  القسم 

  266إلى   263من 
  الثاني   الفرعي   الباب
  رسم التطھير 

 ...........................................رسم رفع  القمامات المنزلية: القسم ا�ول   2مكرر 264إلى  263من 
 ..............................................................اHعفاءات: القسم  الثاني  265
 ................................................................الشكاوي: القسم الثالث  266

  273إلى  267من
  الباب السادس

 المحلية توزيع حاصل الضرائب المباشرة

  6مكرر 282إلى  274من
  الجزء الثالث 

  مختلف الضرائب و الرسوم ذات التخصيص الخاص

   282إلى  274من
  الباب ا9ول

  الضريبة على ا9مUك 
  ..........................................................مجال التطبيق: القسم ا�ول   274

  ..........................................................وعاء الضريبة: القسم الثاني  277إلى  275من 
  .............................................المعفاة من الضريبةا�م^ك : القسم الثالث  281إلى  278من 
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 281إلى 1مكرر 281من
  3مكرر

  ............................................................ تقييم ا�م^ك: القسم الرابع

 281إلى  4مكرر 281من
  7مكرر

  ...................................................للحسمالديون القابلة : القسم الخامس

  .......................................................حساب الضريبة: القسم السادس  9مكرر 281و  8مكرر 281
  281إلى 10مكرر  281من

  13مكرر
  ............................................بالضريبةالتزامات المدينين : القسم السابع 

  ...............................................................العقوبات: القسم الثامن  14مكرر 281
  ..........................................................أحكام مختلفة : القسم التاسع  282و 15مكرر 281

  6مكرر 282مكرر إلى  282نم
  الباب الثاني

  الضريبة الجزافية الوحيدة
  ............................................................أحكام عامة: القسم ا�ول  مكرر 282
 .................................................مجال تطبيق الضريبة: القسم الثاني  1مكرر 282

مكرر  282و  2مكرر 282
3  

 .......................................تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة: القسم الثالث
 

 ......................................................معدCت الضريبة: القسم الرابع  4مكرر 282
  ................................دةتوزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحي: القسم الخامس  5مكرر 282
  ..........................................اHعفاءات و اCستثناءات : القسم السادس  6مكرر 282

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

 الباب ا9ول  
  أحكام عامة  323إلى  283من

  ...................................فرض الضريبة على الحقوق المغفلة : ا�ولالقسم   284و  283
 ..........تصريح أصحاب ا�م^ك العقارية و المستأجرين ا�ساسيين لھا: القسم الثاني  285
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  .........................................................أحكام أخرى: القسم الخامس  299إلى  294من 
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  ......................................................................المضافة
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اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على : القسم الفرعي الثالث
  .....................................................................القيمة المضافة

  .................................الغرامات الجبائية و العقوبات الجنحية: القسم السابع  308إلى  303من 
  )..................................................ملغى(حق اHط^ع : القسم الثامن  316إلى  309من 
  .................................................لدى اHدارات العمومية   - أ  311إلى  309من 
  .................................................لدى المؤسسات الخاصة   - ب  314إلى  312من 

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

  328إلى  324من 
  الباب الثاني

  جداول الضرائب و ا�نذارات
  ......................................وضع الجداول وإجراء التحصيل : القسم ا�ول   327إلى  324من 
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  الشكاوى و التخفيضات
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  ..................................................................الشكاوى   - أ  334إلى  329من 
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  ...قرارات الغرف اHدارية التابعة للمجالس القضائيةطرق الطعن في   - د    344
 )..................................................ملغى(الطعن الوCئي : القسم الثاني  346و  345

  ................................................طلبات المكلفين بالضريبة  - أ  345
  .........................................المختلفةطلبات قابض الضرائب   - ب  346
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 ).............................ملغى(القرارات التي تتخذھا اHدارة حكما : القسم الثالث  347
 ).......................................ملغى(التخفيضات و المقاصات : القسم الرابع  352إلى  348من 

 ).....................................ملغى(قمع أفعال الغش المرتكبة : الخامسالقسم   353
  الجـزء الخـامس  

  تحصــــــيل الضـــــــرائب و الرسوم   408إلى  354من 

  3مكرر 371إلى  354من 
  الباب ا9ول 

  وجوب تحصيل الضريبة و أداؤھا
 ............طريق الجداول الضريبية الضرائب و الرسوم الصادرة عن : القسم ا�ول  354

 ...........................................نظام التسبيقات على الحساب: القسم الثاني  356و  355
  ....................نظام ا�قساط المطبق على المؤسسات ا�جنبية: القسم الثاني مكرر  مكرر 356
  .........ا�قساط المؤقتة المطبق على مؤسسات العروض نظام: 3القسم الثاني مكرر   1مكرر 356

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

 ................................التسبيقات على الحساب : القسم الفرعي الثاني  مكرر 364إلى  362من 
 .............................نظام الضريبة الجزافية الوحيدة: القسم الفرعي الثالث  مكرر 365و  365

  369إلى  366
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 )................................................................ ملغى(التجارة 
 .................................................أداء الضريبة : القسم الرابع  371و  370
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  3مكرر
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  .................................................عن  طريق اCقتطاع من المصدر

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

  التزامات الغير و امتيازات الخزينة في مجال الضرائب المباشرة   388إلى  372من 
  الباب الثالث  

  ...........................................................................الم^حقات  408إلى  389من 
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 ا9ول   الباب
 ا�جمالي   الدخل على   ضريبةال

 ا9ول   القسم
  عامة   أحكام

 الدخل على   ضريبةال«   تسمى   الطبيعيين   ا�شخاص   دخل   على   وحيدة   سنوية   ضريبة   تؤسس : ا9ولى  المادة
  من   المواد   �حكام   وفقا   المحدد   بالضريبة،   للمكلف   اHجمالي   الصافي   الدخل   على   الضريبة   ھذه   وتفرض   »اHجمالي

   .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  98  إلى   85 
   :ا�تية   ة لrصنافالصافي  المداخيل    مجموع  من   اHجمالي   الصافي  الدخل    يتكون : 2  المادة
 مھنية ؛   أرباح -
 المستثمرات الف^حية ؛  عائدات -
من قانون  الضرائب  42   المادة   تنص عليھا   كما   المبنية،   وغير   المبنية   الملكيات   إيجار   من   المحققة   Hيراداتا -

 المباشرة والرسوم المماثلة؛
 المنقولة ؛   موالا�   رؤوس   عائدات  -
 ؛العمرية   والريوع   والمعاشات   وا�جور   لمرتباتا -
 (1). 77المادة شار إليھا في المغير المبنية و أ المبنية العقارات عن بمقابل التنازل عن الناتجة القيمة وائضف -

 ا9ول   الفرعي   القسم
  للضريبة   الخاضعون   ا9شخاص

  . الجزائر   في   تكليفھم   موطن   يوجد   الذين  ا�شخاص   مداخلھم   كافة   على   الدخل،   لضريبة   يخضع  ) 1  : 3   المادة
  . الجزائر   خارج   تكليفھم   موطن   يوجد   الذين   ا�شخاص   جزائري،   مصدر   من   تھماعائد  على   الدخل   لضريبة   ويخضع 
   : إلى   بالنسبة   الجزائر   في   موجود   التكليف   موطن   أن   يعتبر  )2 
يكون اHيجار  تفعين به، أو مستأجرين له، عندماا�شخاص الذين يتوفر لديھم مسكن بصفتھم مالكين له، أو من )أ

صلة مدتھا سنة واحدة على عليه إما باتفاق وحيد، أو باتفاقات متتالية لفترة متواإتفق في ھذه الحالة ا�خيرة قد 
  .ا�قل

  . ا�ساسية   مصالحھم   مركز أو   الرئيسية   إقامتھم   مكان   الجزائر  في   لھم   الذين   ا�شخاص ) ب
  .C   أم   أجراء   أكانوا   سواء  بالجزائر  مھنيا   نشاطا   يمارسون   الذين ا�شخاص  )ج

  في   بمھام   يكلفون   أو   وظائفھم   يمارسون   الذين   الدولة   أعوان   الجزائر،   في   يوجد   تكليفھم   موطن   أن   كذلك   يعتبر  ) 3 
  . دخلھم   مجموع   على   شخصية   لضريبة   البلد   ھذا   في   يخضعون   C   والذين   أجنبي   بلد 

يخضع كذلك لضريبة الدخل سواء أكان موطن تكليفھم في الجزائر أم C، ا�شخاص من جنسية جزائرية :  4المادة 
في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحول فرض الضريبة عليھا إلى الجزائر بمقتضى يتحصلون أو أجنبية، الذين 

  .جبائية تم عقدھا مع بلدان أخرىإتفاقية 
   :اHجمالي  الدخل على   ضريبةال  من   يعفى :   5   المادة

 الجبائي   ل�خضاع   ا�دنى   الحد   عن   يقل   أو   الصافي   السنوي   اHجمالي   دخلھم   يساوي   الذين   ا�شخاص  ) 1
  . اHجمالي   الدخل   على   الضريبة   جدول   في   عليه   المنصوص 
  التي   البلدان   تمنح   عندما   أجنبية   جنسية   من   القنصليون   وا�عوان   والقناصل   الدبلوماسيون   وا�عوان   السفراء  ) 2 
  (2). الجزائريين   والقنصليين   الدبلوماسيين   لrعوان   اHمتيازات   نفس   يمثلونھا 
  ومداخيل   الخاص،   دخله   حسب   بالضريبة   مكلف   كل   على   اHجمالي الدخل على   ضريبةال  تفرض  ) 1  :  6   المادة 
  . كفالته   في   والمعتبرين   معه   الذين   وا�شخاص   أوCده 

  عن   متميزة   مداخيل   على   يتوفر   أC   شريطة   بالضريبة   المكلف   كفالة   في   يعتبر   السابقة   الفقرة   تطبيق   أجل   ومن
  :  بھا   المكلف  على  الضريبة  لفرض  ساأسا   المعتمدة  تلك 
إذا أثبتوا مزاولتھم للدراسة أو يثبتون نسبة عجز محددة   عاما   25   عن   أو   عاما   18   عن   عمرھم   قل   إذا   أوCده  )أ 

  .بنص تنظيمي
   . بيته   في   يأويھم   الذين   ا�وCد   الشروط،   لنفس   وفقا  )ب
  عملھم   من   دخ^   يتقاضون   عندما   أوCده   على   متميزة   ضرائب   بفرض   يطالب   أن   بالضريبة   مكلفلل   يمكن  )2 
  . ثروته   عن   مستقلة   ثروة   من   أو   الخاص 
  . للضريبة   الخاضع   الدخل   من    %  10   نسبة   تخفيض   في   الحق   يمنح   ،مشتركة   ضريبة   فرض   إن  )3 
  تناسبيا   ةالشرك   من   لھم   العائدة   الفوائد   حصة   على   شخصية   بصفة  اHجمالي  الدخل على   لضريبةل  يخضع :  7   المادة 
 ؛ا�شخاص   شركات   في   الشركاء   : فيھا   حقوقھم   مع 
 ؛أعضائھا   لمھنة   المشتركة  الممارسة   أجل  من   المشكلة   المھنية   المدنية   الشركات   شركاء  - 

                       
  ..2017لسنة . م.من ق 2و  2015لسنة . م. من ق 2و 2009م لسنة .من ق 2معّدلة بموجب المواد : 2المادة   (1)
    .1993م لسنة .من ق 3معدلة بموجب المادة : 5المادة   (2)
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أعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات بإسم جماعي شريطة أC تشكل ھذه  -
ير وانينھا ا�ساسية على المسؤولية غتنص قالشركات في شكل شركة أسھم أو شركة محدودة المسؤولية، وأن 

 ؛المحدودة للشركاء فيما يخص ديون الشركة
  . فيھا   محددة   وغير   تضامنية   مسؤولية   لھم   الذين   المساھمة   شركات   أعضاء  - 

 الثاني   الفرعي   القسم
  الضريبة   فرض   مكان

  . ھذا   اHقامة   محل   وجود   مكان   في   الضريبة   تقرر   وحيد،   إقامة   محل   بالضريبة   للمكلف   كان   إذا :   8   المادة
  فيه   توجد   الذي   المكان   في   للضريبة   يخضع   فإنه   الجزائر،   في   إقامة   مح^ت   عدة   بالضريبة   للمكلف   كان   وإذا

  . الرئيسية   مؤسسته 
شخاص وشركات المساھمة بمفھوم القانون ا� غير أنه، تخضع المداخيل المحققة من طرف شركاء في شركات 

و عند أ ،و المھنةأللضريبة على الدخل اHجمالي في مكان ممارسة النشاط  ،التجاري وأعضاء الشركات المدنية
  (1).مؤسسة الرئيسيةالفي  ،اCقتضاء

مصالحھم الرئيسية، اHجمالي ، في المكان الذي توجد فيه على مستوى الجزائر   الدخل على   كما يخضع للضريبة
مستثمرات أو مھن موجودة أو  ا�شخاص الطبيعيون الذين يتوفرون على إيرادات صادرة عن ممتلكات أو

  .ممارسة في الجزائر دون أن يوجد بھا موطن تكليفھم
 الثاني   القسم

 للضريبة   الخاضع   الدخل
  ا9ول  الفرعي القسم 

 للضريبة   الخاضع   الدخل   تعريف
  يتصرف   التي   أو   بالضريبة   المكلف   يحققھا   التي   ا�رباح   أو   اHيرادات   على   سنة   كل   في   الضريبة   تستحق  :  9   المادة

  . نفسھا   السنة   خ^ل   فيھا 
يتكون الربح أو الدخل الخاضع للضريبة من فائض الناتج اHجمالي المحقق فع^، بما في ذلك قيمة   )1:  10المادة   

  .ا�رباح واHمتيازات العينية التي تمتع بھا المكلف بالضريبة، على النفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ عليه
  الصافية المداخيل    أو   ا�رباح     الضريبة على الدخل بجمعالصافي السنوي المكون �ساس   اHجمالي الدخل    يحدد )  2
  المادة   في  وا�عباء المذكورة ،�باستثناء�تلك�ا�تعلقة�بالضريبة�ا�فروضة�بمعدل�محرر،�   76   إلى   11   من   المواد   في المبينة  
   (2) .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  85 

في المقطع الثاني أع^ه، تحديدا   إليھا   المشار   اHيرادات   أصناف   من   صنف   لكل   الصافي   الدخل   أو   الربح   ديحد )  3
  .ممايزا وفقا للقواعد الخاصة لكل صنف

 الثاني   الفرعي   القسم
 الصافية   ا9رباح   أو   المداخيل   تحديد

  الدخل   أصناف   لمختلف
 i(1): المھنيةا9رباح : أو  

  : المھنية   ا9رباح   تعريف  -   أ
، لتطبيق ضريبة الدخل، ا�رباح التي يحققھا ا�شخاص الطبيعيون والناجمة عن مھنية اتعتبر أرباح:  11المادة  

صناعية أو حرفية، وكذلك ا�رباح المحققة من ا�نشطة المنجمية أو الناتجة  أو، غير تجارية ممارسة مھنة تجارية 
  (3).عنھا

  الطبيعيون   ا�شخاص   يحققھا   التي   ا�رباح   الدخل،   ضريبة   لتطبيق   المھنية  ا�رباح   طابع   تكتسي  كما:   12   المادة
  :  (4)الذين 
  نفس   باسمھم   يشترون   أو   بيعھا   أو   تجارية   مح^ت   أو   عقارات   شراء   أجل   نم   الوساطة   بعمليات   يقومون )  1 
  . بيعھا   Hعادة   الممتلكات 

  أو   بالتجزئة   العقار   ھذا   بيع   أثناء   منھم   بسعي   ويقومون   بعقار،   يتعلق   واحد   جانب   من   بالبيع   وعد   من   يستفيدون )   2
  . قسم   أو   جزء   كل   شاري   إلى   بالبيع   الوعد   من   اHستفادة   عن   بالتنازل   بالتقسيم،

  يشتمل   اHيجار   أكان   سواء   Cستغ^لھا   Cزم   عتاد   أو   أثاث   من   فيھا   بما   صناعية   أو   تجارية   مؤسسة   يؤجرون )   3
  . C   أم   منھا   جزء   أو   الصناعي   أو   التجاري   للمحل   المادية   غير   العناصر   كل   على 

  . البلدية   الحقوق   ومستأجر   اHمتياز   وصاحب   المناقصة   عليه   الراسي   نشاط   يمارسون )   4

                       
  .2017لسنة . م.من ق 16و 2012م  لسنة  .من ق 2معدلة بموجب المادتين : 08المادة  (1)
 .2017لسنة . م.من ق 4و  2009لسنة . م.من ق 3 تينمعدلة بتموجب الماد: 2-10المادة  (2)

  . 2017لسنة . م.من ق 16معدل بموجب المادة ": أوC  ا�رباح المھنية " العنوان (1)
   .2017لسنة . م.من ق 16معدلة بموجب المادة : 11المادة  (3)
 16و. 2015لسنة . م.من ق 3و .2003من ق م لسنة  2و . 1992لسنة . ت. م.قمن  2و 1991م  .من ق 38معدلة بموجب المواد : 12المادة (4)

  2017لسنة . م.من ق
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  . صناعيا   طابعا   ا�نشطة   ھذه   يتكتس   عندما   وا�رانب   الدواجن   تربية أنشطة    من   أرباحا   يحققون )  5
  . التنظيم   طريق   عن   صناعي   بطابع   المتسم   النشاط   اHقتضاء   عند   يحدد

  . الممالح أو   المالحة   البحيرات  أو   الم^حات   استغ^ل   من   إيرادات   يحققون )   6
   (1).ملغى ) 7
  التجار   قبل   من   المحققة   المداخيل   الدخل،   ضريبة   لتطبيق   والتجارية   الصناعية   ا�رباح   طابع   تكتسي   كما )  8

  (2). الصيد   قوارب   ومستغلي  السفن   مجھزي   الصيادين،   الربابنة   الصيادين، 
  (3).قوق اCجتماعيةمكاسب صافية بالرأسمال بمناسبة عملية تنازل لقاء عوض عن القيم المنقولة والح يحققون ) 9
  :  ا�عفاءات  -  ب

الصندوق "تستفيد ا�نشطة التي يقوم بھا الشباب ذوو المشاريع المؤھلون ل^ستفادة من إعانة ) 1: 13المادة   
 على الوطني للتأمين الصندوق" أو" القرض المصغر  لدعم  الصندوق الوطني" أو "الوطني لدعم تشغيل الشباب

سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في ) 3(من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اHجمالي لمدة ث^ث  "البطالة
  (4).اCستغ^ل

سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في اCستغ^ل إذا كانت ھذه ا�نشطة تمارس في ) 6(تحدد مدة اHعفاء بست 
 . مناطق يجب ترقيتھا، تحدد قائمتھا عن طريق التنظيم

  .محددة لمدة غير ا�قل على عمال )3(بتوظيف ث^ثة  يتعھد المستثمرون عندما)2(بسنتين  الفترة ھذه وتمدد
 والمطالبة بالحقوق اCعتماد سحب المنشأة، العمل بعدد مناصب المتصلة التعھدات احترام عدم على ويترتب

  . التسديد المستحقة والرسوم
الصندوق الوطني لدعم "ا تواجدت ا�نشطة التي يمارسھا الشباب ذوو المشاريع المؤھلون ل^ستفادة من إعانة إذ

، في "القرض المصغر  لدعم  الصندوق الوطني" أو "البطالة على الوطني للتأمين الصندوق" أو "تشغيل الشباب
تمدد مدة اHعفاء من الضريبة على الدخل ، "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"منطقة تستفيد من إعانة 

  .سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في اCستغ^ل) 10(اHجمالي إلى عشر 
سنوات الحرفيون التقليديون ) 10(يستفيد من اHعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اHجمالي لمدة عشر) 2

   .وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني
  :دائم، بالنسبة للضريبة على الدخل اHجمالي تستفيد من إعفاء) 3
  .المؤسسات التابعة لجمعيات ا�شخاص المعوقين المعتمدة وكذلك الھياكل التابعة لھا - 
 .مبالغ اHيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية -
  .هحالت على ل^ستھ^ك  الطبيعي الموجه بالحليب  من النشاطات المتعلقة المحققة المداخيل -
تستثني من وعاء الضريبة على الدخل اHجمالي، المبالغ المحصلة على شكل أتعاب وحقوق المؤلف ) 4

والمخترعين بعنوان ا�عمال ا�دبية أو العلمية أو الفنية أو السينمائية، لصالح الفنانين والمؤلفين والموسيقيين 
 (5). والمخترعين

     :للضريبة لخاضعةا 9رباحا تحديد -  ج
تكون كيفيات تحديد ا�رباح التي تدرج في مجموع المداخيل المعتمدة كأساس لحساب الضريبة على الدخل  )1: 14 المادة 

 .من ھذا القانون 147إلى  139المنصوص عليھا في المواد من  اHجمالي مماثلة لتلك الكيفيات
  (6) .ىملغ  ) 2
  . ملغى  ) 3

  :  للضريبة   الخاضع   الربح   تحديد  -  د 
  :  الجزافي   النظام   حسب   الضريبة   فرض  -  1 

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

  :  الحقيقي   الربح   نظام   حسب   الضريبة   فرض  - 2 
  (8) .يحدد الربح الذي يدرج في وعاء الضريبة على الدخل اHجمالي حسب نظام الربح الحقيقي وجوبا  :17المادة 

                       
  . 2003من ق م لسنة  2ملغى بموجب المادة :  7-12المادة  (1)
  .1992لسنة . ت. م.من ق 2محدث بموجب المادة : 8-12المادة  (2)
  .2015لسنة . م.من ق 3محدث بموجب المادة :  9-12المادة  (3)
 2  2010لسنة . م.من ق 2و  2009ت لسنة .م.من ق 2و 2009لسنة . م.من ق 4و  1997من ق م لسنة   3معدلة بموجب المواد :  13المادة  (4)

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

  .2003من ق م لسنة  2ملغيان بموجب المادة :  3و  2 -14المادة  ( (6)
    .2007م لسنة .من ق 3ملغيتان بموجب المادة : 16و  15المادتان  (7)
تنقل (   2002من ق م لسنة  200و ملغاة بموجب المادة  1996من ق م لسنة  3، 1995من ق م لسنة  4معددلة  بموجب المواد :  17المادة  (8)

لسنة  . م.من ق 3و معدلة بموجب المادتين   2003م لسنة  .من ق 3و معاد إحداثھا بموجب المادة ) حكام إلى قانون اHجراءات الجبائيةھذه ا�
  .2015لسنة . م.من ق 5و 2011
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 30 يوم على ا�كثرأع^ه، أن يكتتبوا  17ليھم في المادة إ يتعين على المكلفين بالضريبة المشار : 18المادة 
للسنة المالية السابقة، ضمن  الشروط أبريل من كل سنة  تصريحا خاصا عن مبلغ ربحھم الصافي للسنة أو 

  .152المنصوص عليھا في المادة 
   (1).عندما ينتھي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ اCستحقاق إلى اليوم ا�ول المفتوح الموالي

  152   المادتين   في   عليھا   المنصوص   والمعلومات   الوثائق   كل   على   الخاص   التصريح   يحتوي   أن   يجب   : 19   المادة
  . 153و 

  المادة   �حكام   طبقا   نظامية،   محاسبة   يمسكوا   أن   ،17   المادة   في   إليھم المشار    ا�شخاص   على   يجب  :  20   المادة
لساري ا ، عند اHقتضاء، عند كل طلب،�عوان اHدارة الجبائية، و ھذا طبقا للتنظيمأن يقدموھا وعليھم   ،152 

  .المفعول
  :فرض الضريبة حسب النظام المبسط – 3

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

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

 .%    35    سبةن  تخفيض   سواه،   دون   المخبزة   نشاط   عن   الناتج   الربح   على   يطبق ) 1:  21   المادة
يطبق على الربح المحقق خ^ل سنتي النشاط ا�وليتين من طرف ا�شخاص الذين لھم صفة عضو سابق في  )2

 يطبقC  .%25بنسبة جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبھة التحرير الوطني وأرامل الشھداء، تخفيض 
 .ربحھم تقديرا جزافيا لى المكلفين بالضريبة الذين يقدرالتخفيض ع اھذ
 في  إدراجه  الواجب الدخل  تحديد يخص  فيما30 %   نسبته تخفيض  استثمارھا المعاد ا�رباح على يطبق) 3

  : ا�تية للشروط وفقا اHجمالي الدخل على الضريبة أسس
  السياحية السيارات باستثناء) العقارات أو نقوCتالم (Cھت^كية اCستثمارات في ا�رباح استثمار إعادة يجب)  أ

 ھذه وفي . واليةالم  اليةالم  السنة  خ^ل  أو  لتحقيقھا  اليةالم  السنة  خ^ل  للنشاط الرئيسية ا�داة تشكل C التي
 لتصريحاتھم  دعما ،اCستثمار  بإعادة التزام اكتتاب اCمتياز ھذا من ستفيدينالم على يجب، ا�خيرة الحالة

 .  السنوية
  يجب ،ذلك  عن  وفض^ .  منتظمة  محاسبة  ستفيدونالم  سكيم أن  يجب ،التخفيض  ھذا  من  ل^ستفادة)  ب
 وإلحاق التخفيض  من  اCستفادة  كنھايم التي  ا�رباح  ،نتائجلل  السنوي  التصريح  في  ،يزةمم بصورة يبيّنوا أن
 . كلفتھا  سعر  وكذا  ا�صول  في  دخولھا  وتاريخ  طبيعتھا  إلى  اHشارة  مع  المحققة  اCستثمارات قائمة 

  (5)  خمس  من  أقل  أجل  في  حدث  الذي  التشغيل  وقف  أو  التنازل  حالة  في ،ا�شخاص  على  يجب)  ج
 فروضالم  الضريبة ينب  الفرق  يساوي  مبلغا  الضرائب لقابض  يدفعوا  أن ،فوري  باستثمار  يتبع  ولم سنوات

  فروضةالم  اHضافية  الحقوق  على  وتطبق .  التخفيض  من  اCستفادة  سنة  في  سددةالم  والضريبة دفعھا
 .%  5 قدرھا زيادة  النحو  ھذا  على
  3 -  الفقرة  في  ذكورالم  اCلتزام  احترام  عدم  حالة  في  الشروط  نفس  ضمن  تكميلية  ضريبة  تؤسس  كما

 (5).%  25 قدرھا  زيادة  مع  ادةالم  ھذه من  أ
  (6). ملغاة :  مكرر   21   المادة

  :  التجارية   غير   المھن   أرباح  -  ثانيا
  :  للضريبة   الخاضعة   ا9رباح   تعريف  -  أ
  (7).ملغاة :22المادة  

   : للضريبة   الخاضعة   ا9رباح   تحديد  -  ب
  (8) .ملغاة :23المادة 
  (9).ملغاة :24المادة 

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

   .2015لسنة . م.من ق
من  6وملغاة بموجب المادة  2011م لسنة .من ق 4و  معدلة بموجب المادة  2008م لسنة  .من ق 3محدثة بموجب المادة : 1مكرر 20المادة  (3)
  . 2015لسنة . م.ق

  2:ررمك 20المادة  (4)
 . 2015لسنة . م.من ق 6وملغاة بموجب المادة  2008م لسنة .من ق 3محدثة بموجب المادة  

  . 2011م لسنة .من ق 5و  1998من ق م لسنة   3معدلة بموجب المادتين  : 21المادة  (5)
  .1999من ق م لسنة  2ملغاة بموجب المادة : مكرر  21المادة  (6)
  .2015لسنة . م.من ق 6ملغاة بموجب المادة : 22المادة  (7)
. م.من ق 6وٍ ملغاة بموجب المادة . 2009لسنة . م. من ق 5و متممة بموجب المادة  1998لسنة . م.من ق 4معدلة بموجب المادة : 23المادة  (8)

  .2015لسنة 
  .2015لسنة . م.من ق 6ملغيتان بموجب المادة :  25و  24المادتان  (9)
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  . ملغاة :25 المادة
  : الضريبة   فرض   نظام  -  ج

  (1) .ملغاة :26المادة 
   (2):  المراقب   التصريح   نظام  -  1 
  (3).ملغاة :   27   المادة 

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

  :ا�داري   التقدير   نظام  -  2
   (6). ملغاة :   30   المادة
   (7). ملغاة :   31   المادة

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

   :  المصدر   من  ا�جمالي  الدخل على   ضريبةال   قتطاعإ  -  4
 ،104   المادة  في   معدله  المحدد  اHجمالي  لدخل  الى ع للضريبة   المحرر  المصدر  من  ل�قتطاع   تخضع  : 33  المادة

  :الجزائر  خارج   جبائيا  يقيمون   مستفيدين  إلى   الجزائر  في   المقيمون   المدينون   يدفعھا   التي  المداخيل  
 التي والمھام والوظائف الحرة المھن ممارسة المبالغ المدفوعة كمكافأت عن نشاط منجز في الجزائرعند1) 

 صنف إلى Cتنتمي كسب مصادر تعتبر والتي لrرباح، المدرة والمستثمرات التاجر، بصفة أصحابھا Cيتمتع
  أوالمداخيل؛ آخرمن ا�رباح

بحقوقھم وكذا  لھم وورثتھم أوالموصى الموسيقيون، أوالمؤلفون الكتاب يتقاضاه التي المؤلف عائدات ريوع2) 
أوصيغ  أوطرق الصنع أوبيع ع^مات شھاداتھم استغ^ل رخصة منح من المخترعون يتقاضاھا التي الريوع

 من المستمدة الحواصل كل وكذا التأليف حقوق أوبعنوان مخترعين قبل من عنھا والمقبوضة اHنتاج أوالتنازل
 (9)لھا؛ والحقوق المماثلة أوالتجارية الصناعية الملكية

.  الجزائر   في   المستعملة   أو   المقدمة   الخدمات   أنواع   مختلف   عن   كمكافأت   المدفوعة   المبالغ  ) 3
   . المضافة   القيمة   على   والرسم   المھني   النشاط   على   الرسم   اHقتطاع   ھذا   يشمل 

   . 108   المادة   في   أع^ه،   3و   2  ،1  المقاطع   في   إليه   المشار   اHقتطاع   كيفيات   تحدد
   (10).  ملغاة :   34   المادة 

 (11) . ملغاة :   مكرر   34   المادة
 :  الفUحية   ا�يرادات  -  ثالثا

  :  الفUحية   ا�يرادات   تعريف  -)أ 
 .المواشي   وتربية   الف^حية   ا�نشطة   من   المحققة   اHيرادات   ف^حية،   إيرادات   تعتبر  : 35   المادة

  وا�رانب   البحر،   وبلح   والمحار،   والنحل   الدواجن،   تربية   أنشطة   عن   الناتجة   ا�رباح   ف^حية   إيرادات   كذلك   وتشكل
  . ا�رض   باطن   داخل   السراديب   في   الفطريات   واستغ^ل 

   : إذا   إC   ف^حية   إيرادات   وا�رانب   الدواجن   تربية   أنشطة   تعتبر   أن   يمكن   C   نهأ   غير
  ؛تهمزرع   في   مزارع   طرف   من   ممارسة   كانت  - 
   . صناعيا   طابعا   تكتسي   C   وكانت  - 

  . 5-12   المادة   �حكام   وا�رانب   الدواجن   تربية   أنشطة مداخيل   تخضع   الشرطين،   ھذين   إستيفاء   عدم   حالة   وفي

                       
من  6و ملغاة بموجب المادة  2003من ق م لسنة  4و  2001من ق م لسنة  2و  1996لسنة . م.من ق 4معدلة بموجب المواد:  26المادة   (1)
  ..2015لسنة . م.ق

  . 2001من ق م لسنة  3و 1996لسنة . م.من ق 5معدل بموجب المادتين ": نظام التصريح المراقب" العنوان   (2)
تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون (  2002من ق م لسنة  200و 2001من ق م لسنة  4و  1996لسنة . م.من ق 6معدلة بموجب المواد:  27المادة  (3)

  .2003من ق م لسنة  5وملغاة بموجب المادة ) اHجراءات الجبائية
من  3ومعدلة بموجب المادة  2001من ق م لسنة  5جب المادة و أعيد إحداثھا  بمو 1996لسنة . م.من ق 7ملغاة بموجب المادة : 28المادة  (4)
  .2015لسنة . م.من ق 6و ملغاة بموجب المادة . 2010لسنة . م.ق

من  6و ملغاة بموجب المادة   2001من ق م لسنة  5و أعيد إحداثھا  بموجب المادة  1996لسنة . م.من ق 7ملغاة بموجب المادة : 29المادة  (5)
  ..2015لسنة . م.ق

تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون (  2002من ق م لسنة  200و ملغاة بموجب المادة , 1996من ق م لسنة  8معدلة بموجب المادة :  30المادة  (6)
  ).اHجراءات الجبائية

ه ا�حكام إلى قانون تنقل ھذ(  2002من ق م لسنة  200و ملغاة بموجب المادة ,  1997من ق م لسنة  8معدلة بموجب المادة :  31المادة  (7)
  ). اHجراءات الجبائية

  ..2015لسنة . م.من ق 6و ملغاة بموجب المادة  2003من ق م لسنة  6و  2001من ق م لسنة  6معدلة بموجب المادتين :  32المادة  (8)
  .2018م لسنة .من ف 2و  2001 من ق م لسنة  10 تينمعدلة بموجب الماد:  33المادة  (9)

  . 1997من ق م لسنة  6ملغاة بموجب المادة :  34المادة  (10)
  . 1998من ق م لسنة  5ملغاة بموجب المادة : مكرر  34المادة  (11)
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  . يحدد، عند اCقتضاء، عن طريق التنظيم، النشاط ذي الطابع الصناعيو 
  الجافة   والبقول   الحبوب   زراعة   عن   الناتجة   اHيرادات   ،اHجمالي الدخل  على  ضريبةال  من   تعفى  :  36   المادة 
  . والتُّمور 

سنوات، اHيرادات الناتجة عن ) 10(لمدة عشرة  اHجمالي تعفى من الضريبة على الدخل إضافة إلى ذلك،
التي  ق الجبليةا�نشطة الف^حية وأنشطة تربية الحيوانات الممارسة في ا�راضي المستصلحة حديثا وفي المناط

  .من تاريخ منحھا وتاريخ بدء نشاطھا على التوالي،،وذلك إبتداء عن طريق التنظيمسيتم تحديدھا 
  النشاطات  في  المحققة  المداخيل ، جمالياH  الدخل  على  الضريبة  بعنوان دائم،   إعفاء  من  تستفيد  كما

 (1) . حالته  على  ل^ستھ^ك  الموجه  الطبيعي  المتعلقة  بالحليب
  : الفUحية   ا�يرادات   تحديد  -) ب

 (2)  ملغاة :   37   المادة
 )2( .ملغاة :   38   المادة
 )2(.  ملغاة :   39   المادة
 )2(. ملغاة :   40   المادة
 )2( .ملغاة :   41   المادة

  :  المبنية   وغير   المبنية   ا9مUك   إيجار   عن   الناتجة   العقارية   المداخيل  -  ابعار
  : العقارية   الريوع   تعريف  -) أ
العقارات المبنية أو أجزاء منھا، وكذا إيجار كل المح^ت  تدرج المداخيل الناتجة عن إيجار) 1 :42المادة   

المجھزة بعتادھا، إذا لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو التجارية أو الصناعية غير 
  المعتمد   اHجمالي   الدخل   تحديد   في    مستثمرة ف^حية أو مھنة غير تجارية وكذا تلك الناتجة عن عقد العارية

   . العقارية   المداخيل   صنف   في   اHجمالي،   الدخل   على   الضريبة   تحديد   في   كأساس 
  حسب   أو   المحلية   السوق   إلى   إستنادا   المحددة   اHيجارية   القيمة   من   العارية   عقد   في   المعتمد   الضريبي   ا�ساس   يتكون

 .التنظيم   طريق   عن    المقررة    المقاييس 
  بما   أنواعھا   بمختلف   المبنية   غير   أم^ك   إيجار   عن   الناتجة   اHيرادات   العقارية   الريوع   صنف   في   كذلك   تدرج )  2

  . الف^حية   ا�راضي   فيھا 
المدني �م^ك عقارية ذات استعمال سكني، للضريبة على الدخل  اHيجارتخضع المداخيل المتأتية من ) 3

  :بنسبة اHجمالي
بالنسبة�للمداخيل�ا�تأتية�من�ھذه النسبة  من مبلغ اHيجار اHجمالي  ، محررة  من الضريبة،  وتحسب% 7   -

 ؛ذات�0ستعمال�الجما-ي�إيجار��السكنات

�إيجار�� 10 - �من �ا�تأتية �للمداخيل �7يجار�7جما5ي،بالنسبة �مبلغ �من �النسبة �هذه �وتحسب �الضريبة، �من �محررة ٪

 .الفردي�ذات�0ستعمال�السكنات

  ا�حDت وتحسب�هذه�النسبة�من�مبلغ�7يجار�7جما5ي،بالنسبة�للمداخيل�ا�تأتية�من�إيجار��   الضريبة   من   محررة  15%   −

(3) .كما�يطبق�هذا�ا�عدل�عOى�العقود�ا�KLمة�مع�شركات�. ا�FG   أو   التجاري    0ستعمال   ذات 
 

)  30(العقار في أجل أقصاه  ث^ثون يؤدى مبلغ الضريبة المستحق لدى قباضة الضرائب المتواجدة في مكان 
  .يوما إبتداء من تاريخ تحصيل اCيجار

ويطبق . تستحق الضريبة على اCيجار في أول يوم من كل شھر، في حالة عدم ذكر ا�جل المتفق عليه في العقد
  .المستغل أو شاغل ا�مكنة اHيجارھذا الحكم حتى إذا لم يسدد 

يوما ) 30(تحق الضريبة على عمليات اHيجار المحصلة مسبقا في أجل ث^ثين مع مراعاة ا�حكام السابقة، تس
  .ابتداء من تاريخ تحصيلھا

في حالة الفسخ المسبق للعقد، يمكن للمؤجر أن يطلب إسترداد الضريبة المتصلة بالمرحلة المتبقية في السريان 
  .المنتھية شريطة تبرير استرجاع المستأجر لمبلغ اHيجار المحصل للمرحلة غير

  :يلي  يوزع حاصل الضريبة على الدخل اHجمالي صنف الريوع العقارية كما :مكرر 42المادة 
  ؛لفائدة ميزانية الدولة%  50 -
   (4).لفائدة البلديات% 50 -

  : للضريبة   الخاضع   الدخل   تحديد  -  ب
  (5). ملغاة :   43   المادة

                       
    . 2011م لسنة .من ق 6و  1999من ق م لسنة   6  1992لسنة . ت.م..من ق 8معدلة بموجب المواد :  36المادة  (1)
  ). تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون اHجراءات الجبائية( 2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة :  41إلى  37المواد من  (2)
 5و 2012م لسنة .من ق 3 و 2005م لسنة .من ق 3 و 2003من ق م لسنة   7و   2002من ق م لسنة  2معدلة بموجب المواد  :  42المادة  (3)

  . 2017لسنة . م.من ق
  2008.لسنة . ت.م.من ق 2محدثة بموجب المادة : مكرر 42المادة  (4)
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  : ا�لتـزامات  -  ج
  
مطالبون بإكتتاب  42إن المكلفين بالضريبة الذين يتحصلون على مداخيل عقارية بمفھوم المادة :  44المادة  

وإرسال إلى مفتش الضرائب لمكان تواجد العقار المبني أو غير المبني المؤجر قبل الفاتح فبراير من كل سنة 
  (1).تسلم اHستمارة من طرف اHدارة. تصريحا خاصا

  : المنقولة   ا9موال   سورؤ   ريوع  -  خامسا
  : لھا   المماثلة   وا�يرادات   الشركة   حصص   أو   ا9سھم   ريوع  -) أ
   : توزعھا   التي   اHيرادات   في   لھا   المماثلة   واHيرادات   الشركة   وحصص   ا�سھم   ريوع   تتمثل  :  45   المادة 
  ؛ التجاري   القانون   بمفھوم    ا�سھم   شركات  - 
 ؛ المحدودة ذات المسؤولة   الشركات  - 
 ؛ أسھم   شركة   شكل   المتخذة   المدنية   الشركة  - 
   . ا�موال   رؤوس   لشركات   الجبائي   النظام   اختارت   التي   بالمساھمة   وشركات   ا�شخاص   شركات  - 

  :  الموزعة   المداخيل   تعريف  -1 
   : الخصوص   وجه   على   ،موزعة   مداخيل   تعتبر  :  46   المادة 

  ؛المال   رأس   في   أو   اHحتياطات   في   تدرج   C   التي   اHيرادات   أو   ا�رباح  - ) 1
  وغير   الشركة   حصص   حاملي   أو   ا�سھم   حاملي   أو   الشركاء   تصرف   تحت   الموضوعة   القيم   أو   المبالغ  - ) 2

 ؛ا�رباح   من   المقتطعة 
 ؛ المستثمرة   ا�موال   إيرادات  - ) 3
 ؛شركة   أو   شخص   بواسطة   أو  مباشرة   إما   الشركاء   تصرف    تحت   الموضوعة   التسبيقات   أو   القروض  - ) 4
  ؛ عنھا   المعلن   غير   والتوزيعات   واHمتيازات   المكافآت  - ) 5
  يعتبر   التي   أو   خدمة   �داء   أو   المعوضة   غير   المدراء   أو   للشركاء   المدفوعة   المكافآت  -  ) 6

  ؛ فيه   مبالغا   مبلغھا 
لمئوية   والنسب   الشركة   إدارة   مجلس   أتعاب  -  ) 7   الشركات   لمدراء   الممنوح   الربح   من   ا
 ؛وظيفتھم   عن   كمكافأة 

ا�رباح المحولة إلى شركة أجنبية غير مقيمة من قبل شركاتھا الفرعية المقيمة في الجزائر أو كل منشأة    - ) 8
  (2). مھنية أخرى بالمفھوم الجبائي

    (3). ملغاة :   47   المادة
  أرباحه   تعتبر   الشركات،   أرباح   على   المطبقة   للضريبة   إعتباري   شخص   خضوع   يتوقف   عندما :   48   المادة

  . فيھا   حقوقھم   مع   تناسبيا   للشركاء   مدفوعة   واحتياطاته 
  : موزعة   مداخيل   تعتبر   C :   49   المادة

املي ا�سھم  طابعا تسديديا لمساھماتھم أو لع^وات المبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو ح )1
غير أن التوزيع C يكتسي ھذا الطابع، إC إذا سبق توزيع كل ا�رباح واHحتياطات ما عدا اHحتياط . اHصدار
 .القانوني
  : مساھمات   تعتبر   C   الحكم،   ھذا   ولتطبيق

  ؛المال   رأس   في   المدرجة   اHحتياطات  -
 . شركتين   إندماج   بمناسبة )  اHندماج   مكافآت (  اHحتياطات   أو   المال   رأس   في   المدرجة   المبالغ  - 

  : عندما   شركة   تصفية    نتيجة   الموزعة   المبالغ   ) 2
  ؛للمساھمات   تسديدا   تمثل  -
 . الشركة   حياة   خ^ل   الدخل   ضريبة   عليھا   فرضت   قيم   أو   مبالغ   على   تتم  - 

  . ل^حتياطات   إدماج   المال   رأس   في   رباحلr   المباشر   اHدماج   يعتبر :   50   المادة
، من قبل مجانا حصص من الشركة وأسھم أ منح عتبريفي حالة إندماج شركتين أو أكثر، C  )1 :51 المادة 

إذا كان للشركات التي ساھمت فى عملية  توزيعا للريوع المنقولة ،المساھمةالشركة الجديدة إلى أعضاء الشركة 
Hمحدودةمسؤولية  ذات اتأسھم أو شرك اتاج، شكل شركدما. 
  : حالة   في   أع^ه   ا�ول   المقطع   أحكام   تطبق  ) 2
  ؛ الشركة   أصول   في   جزئية   مساھمة )أ

 . أكثر   أو   شركتين   أصول   يف   ومتزامنة   كلية   مساھمة  )ب
  : الموزعة   المداخيل   تقدير  -  2

                                                 
 2002لسنة . م.من ق 2، و  1998من ق م لسنة  7، و 1997لسنة . م.من ق 10و, 1995لسنة . م. من ق 5معدلة بموجب المواد :  43المادة  (5)

   .2003لسنة . م.من ق 8وملغاة بموجب المادة 
  .1999لسنة . م.من ق 7و معاد إحداثھا بموجب المادة  1996لسنة . م.من ق 9دة ملغاة بموجب الما: 44المادة  (1)
  .2012م لسنة .من ق 4و  2009لسنة  . م.من ق 6معدلة بموجب المادتين   :46المادة  (2)
  . )تنقل ھذه اCحكام إلى قانون اHجراءات الجبائية (  2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة : 47المادة  (3)
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  دخل   تقدير   أجل   من   المستفيدين   بين   موزعة   المدفوعة   المداخيل   كتلة   تعتبر   الضريبة،   فرض   فترة   لكل :  52   المادة 
  . بھا   المصرح   الفردية   المداخيل   مجموع   ھذه،   المداخيل   كتلة   تطابق   أن   بيج  . منھم   كل 

  :  ا�لتـزامـات  -  3
أن  51إلى 45عليھا في المواد من  يتعين على ا�شخاص المستفيدين من اHيرادات المنصوص:  53المادة 
ريل من كل سنة، تصريحا خاصا يرسلوه إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان بأ 30 يوم ا�كثر علىيكتتبوا 

 .فرض الضريبة عليھم
 (1) .يليه مفتوح  يوم أول إلى اCستحقاق أجل قانونية يمدد  عطلة يوم التصريح إيداع أجل ينتھي عندما

   :  المصدر   من ا�جمالي   الدخل على  ضريبةال  إقتطاع  -  4
  معدله   يحدد   المصدر،   من   إقتطاع   تطبيق   48   إلى   45   من   المواد   في   ذكورةال   اHيرادات   عن   يترتب :   54     المادة

  . المماثلة   والرسوم   المباشرة   الضرائب   قانون   من   104   المادة   بموجب 
  لصالح   الموزعة   اCرباح   السابق،   المقطع   في   عليه   المنصوص   المصدر   من   اHقتطاع   إلى   كذلك   وتخضع   
  (2).الجزائر   في   المقيمين   غير   المعنويين   أو   الطبعيين   صا�شخا 

   :  والكفاiت   والودائع   الديون   إيرادات  -  ب
  :  للضريبة   الخاضعة   ا�يرادات   تعريف  -  1

  الحواصل   وكافة   لالدخ   من   المستحقة   والمبالغ   الفوائد   والكفاCت،   والودائع   الديون   من   كمداخيل   تعد :   55   المادة
  :  ا�خرى 
  ا�خرى   القرض   وسندات   العامة   والسندات   با�سھم   الممثلة   الديون   وكذا   والعادية   منھا   الممتازة   يةھنرلا   الديون  )1 
  ؛للقرض   القانوني    طابعال   تكتسى   C   تجارية   عملية   كل   باستثناء   للتداول   القابلة 

  ؛الوديعة   تخصيص   كان   ومھما   المودع   كان   مھما   محدد،   �جل   أو   الطلب   تحت   المالية   لودائعا) 2
  نقدا؛   الكفاCت   ) 3
 ؛الجارية   الحسابات   ) 4
  . الصندوق   سندات   ) 5
  :  ا�عـفــاءات  -  2

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

  أو   المدين   الجانب   في   تسجيلھا   أو   بھا   تتم   التي   الطريقة   كانت   مھما   الفوائد   دفع   بمجرد   الضريبة   تستحق :   57   المادة
  . ما   لحساب   الدائن 

  . الفوائد   دفع   تاريخ   إلى   للضريبة   المنشىء   الحدث   يؤجل   تجاري،   محل   بيع   نثم   عن   الناتجة   الفوائد   رسملة   حالة   في
   : للضريبة   الخاضع   الدخل   تحديد  -  4

  المبلغ   من )  دج   50.000 (  دينار   ألف  خمسين   قدره   تخفيض   بتطبيق   للضريبة   الخاضع   الدخل   يحدد :   58   المادة
 (4) . ل^شخاص   اCدخار   حسابات   أو   دفاتر   في   المقيدة   المبالغ   عن   الناتجة   للفوائد   اHجمالي، 

C   قتطاع   تحديد   عند   السابقة   ا�حكام   تطبقHحاصل   ويحدد  60    المادة   في   إليه   المشار   المصدر   من   ا  
  . الديون   ھذه   على   نقطتين   زائد   المركزي   البنك   تسبيقات   معدل   بتطبيق  » فوائد   بدون«   المحسوبة   القروض 

   :  الفوائد   من   المستفيدين   التزامات  -  5
في  ،بالنسبة لھم يتم الدفع أو التسجيل ائد، المقيمين في الجزائر والذينيتعين على المستفيدين من فو - )1:  59   المادة

ريل من كل سنة، تصريحا خاصا يرسل إلى بأ 30 يوم  ا�كثر  علىحساب دائن أو مدين خارج الجزائر، أن يكتتبوا 
 ؛مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة

  (5).يمدد أجل اCستحقاق إلى أول يوم  مفتوح يليه ،عطلة قانونية عندما ينتھي أجل إيداع التصريح يوم 
  في   دفعھا   يتم   عندما   الفوائد   ھذه   من   المستفيدين   على   السابقة،   الفقرة   في   عليه   المنصوص   اHلتزام   يسري  - ) 2

  .يثبتھا   مكتوب   يانب   وجود   دون   الجزائر 
  : المصدر   من   ا�جمالي   الدخل   علىيبةالضر  إقتطاع  -  6

أو تسجيلھا في الجانب الدائن أو المدين لحساب ما، عندما يتم  55ب على دفع فوائد، بمفھوم المادة يترت:  60  المادة  
من قانون الضرائب  104بالجزائر، تطبيق إقتطاع من المصدر من طرف المدين يحدد معدله بموجب المادة 

 .المباشرة والرسوم المماثلة
نه يتعين على البائع ان يدفع لدى المؤسسة المكلفة بمتابعة ملكية إفيما يتعلق بالتفويضات ذات الفائدة المقتطعة، ف

 لفقرةالسندات والقيم، تسبيقا يحسب من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء بنسبة اCقتطاع من المصدر المذكور في ا

                       
  .  2011م لسنة .من ق7معدلة بموجب المادة :  53المادة  (1)
 .2006لسنة . م.من ق 3و  2004م لسنة .من ق 9معدلة بموجب المادتين :  54المادة  (2)
  .  1995م لسنة .من ق 9ملغاة بموجب المادة :  56المادة  (3)
  .2005م لسنة .من ق 4و  2003م لسنة .من ق 9، 1997م لسنة .من ق 8، 1995م لسنة .من ق 7معدلة بموجب المواد :  58المادة  (4)
  .2011م لسنة .من ق 8معدلة بموجب المادة : 59المادة  (5)
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  المباشرة   الضرائب   قانون   من   127   إلى   123   من   المواد   في   التسبيق   أو   اHقتطاع   ھذا   دفع   كيفيات   تحدد .ةالسابق
    (1).المماثلة   والرسوم 
  في   فيه،   يقيد   خاصا   سج^   مسك  وكذا كل المدينين بالفوائد  القرض   شركات   أو   البنوك   أصحاب   على   يتعين :   61   المادة 
   :  مايلي   متميزة،   أعمدة 

 ؛ تسجيله   رقم   أو   الحساب   رقم   اCقتضاء   وعند   للضريبة   خاضعة   فائدة   ذي   حساب   كل   صاحب   إسم  ) 1
  ؛ل^قتطاع   الخاضعة   الفوائد   مبلغ  ) 2
   . الحساب   في   تسجيلھا   تاريخ   ) 3

  المطابق   اCقتطاع   بدفع   القرض   مؤسسة   أو   المصرفي   ويلتزم   متميزة،   أعمدة   في   ةنالمديالفوائد  و   ةنالدائ   الفوائد   تسجل
  . الفوائد   لھذه 

  :  ا�سترجاع  -   التقادم  -   7
  (2) .ملغاة :  62   المادة
  )2(.ملغاة :  63   المادة

 : الغيـر   التـزامـات  -  8
  على   127   إلى   123 و   57   المواد   أحكام   ت^وة   التزام،   عقد   يتسلمون   الذين   الموثقين   على   يتعين :   64   المادة

  . ا�طراف 
  (3). دج   1.000   مبلغھا   مالية   غرامة   طائلة   تحت   القراءة،   ھذه   إلى   صريحة   إشارة   العقد   يتضمن   أن   ويجب
  على   الدخل   ضريبة   دفع   أثبته   إذا   إC   تجاري   محل   بيع   ثمن   ضمانل   المتخذ   اCمتياز   شطب   يجوز   C   ) 1 :   65   المادة

  ؛ الثمن   ھذا   فوائد 
2 (  C   متيازات   كل تسجي^ت   شطب   يجوزCت   أو   الرھون   أو  ا�خرى  اCالمنتجة   الديون   لضمان   ذةالمتخ   الكفا  

  . الفوائد   على   الضريبة   فعد   ثبت   إذا   إC   لفوائد 
  : العمرية   والريوع   والمنح   وا9جور   المرتبات  -  سادسا 
  :  للضريبة   الخاضعة   المداخيل   تحديد  -  أ

  اHجمالي   الدخل   تكوين   في  العمرية   والريوع   والمنح   وا�جور   وا�تعاب   والتعويضات   المرتبات   تدرج :   66   المادة
  .اHجمالي  الدخل على   ضريبةال   Cقرار   أساسا   المعتمد 

   :  الضريبة   لتأسيس   أجوراً    تعتبر :   67   المادة 
محدودة والشركاء في شركات ا�شخاص   مسؤولية   ذات   لشركات   والمسيرين  الشركاء   إلى   المدفوعة   المداخيل ) 1

 (4)والشركات المدنية المھنية وأعضاء شركات المساھمة؛ 
 ، وھذا مقابل عملھم؛ الغير   لحساب   فردية   بصفة   بيوتھم   في   يعملون   أشخاص   قبل   من   المقبوضة   المبالغ )  2
 مصاريفھم؛   لقاء  الشركات،   لمديري   المدفوعة  الجزافية   والتخصيصات   والتسديدات   التعويضات  )3
  المستخدمين؛   قبل   من   اعتيادية   بصفة   شھرية،   غير   لفترات   تمنح   التي   غيرھا   أو   والمكافآت   المردودية   ع^وات )  4
أو    البحث   أو   التدريس   نشاط   كأجراء   ا�ساسي   نشاطھم   إلى   إضافة   يمارسون،   �شخاص   المسددة   المبالغ )  5 

  .فكري   طابع   ذي   ظرفي   نشاط   كل   عن   الناتجة   المكافآت   وكذلك   مؤقتة،   بصفة   مساعدين   كأساتذة   أو   المراقبة
  :  الضريبة   من   يعفى :   68   المادة

  في   عليھا   منصوص   مقابل،   بدون   مساعدة   إطار   في   الجزائر   في   يعملون   الذين   أجنبية   جنسية   من   ا�شخاص  ) أ
 ؛ دولي   اتفاق 

  الجمركي   نظامھا   ءىأنش   التي   للتموين،   المركزية   المخازن   في   يعملون   الذين   أجنبية   جنسية   من   ا�شخاص  )ب
 ؛الجمارك   قانون   من   مكرر   196   المادة   بمقتضى 

  عن   المحددة   للشروط   وفقا   الشباب،   تشغيل   إلى   الرامية   البرامج   إطار   في   المدفوعة   ا�خرى   والمكافآت   ا�جور  )ج
 ؛ التنظيم   طريق 

  عشرين ألف   عن   معاشاتھم   أو   رھـموأج   قـلت   الذين   الصم البكمأو   بصريا   أو   عقليا   أو   حركيا   المعوقون   العمال  )د
ھذا   عن في النظام العام معاشاتھم      تقـل   الذين العمال المتقاعدون و كذا  اشھري )  دج  20.000 (  جزائري   دينار 

   (5)؛المبلغ
  ؛المھمة   أو   التنقل   لمصاريف   المرصودة   ضاتالتعوي  )ھ

  ؛الجغرافية   المنطقة   عن   التعويضات  ) و 
  ومنحة   العائلية   والمنح   الوحيد   ا�جر :  مثل   اHجتماعي   التشريع   عليھا   ينص   التي   العائلي   الطابع   ذات   المنح  ) ز 
  ؛ ا�مومة 
  ؛حقوقھم   لذوي   أو   العمل   حوادث   لضحايا   المدفوعة   العمرية   والريوع   والمنح   المؤقتة   التعويضات  )ح 

                       
  . 2003م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المادة :  60المادة  (1)
  ). تنقل ھذه اCحكام إلى قانون اHجراءات الجبائية( 2002م لسنة .من ق 200تان بموجب المادة يملغ: 63و  62المادتان  (2)
  .2014لسنة . م.من ق 3معدلة بموجب المادة :  64لمادة ا (3)
 . 2015لسنة . م.من ق 9و 2001م لسنة .من ق 7معدلة بموجب المادتين :  67المادة  (4)
  .2008ت لسنة .م.من ق 3و  2005م لسنة .من ق 6و  1998م لسنة .من ق 8و  1990م لسنة .من ق 8معدلة بموجب المواد :   68المادة  (5)
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  والمؤسسات   المحلية   والجماعات   الدولة   قبل   من   كان   شكل   أي   على   المدفوعة   والمنح   والتعويضات   البطالة   منح  ) ط 
  ؛ والتأمين   بالمساعدة   الخاصة   والمراسيم   للقوانين   تطبيقا   العمومية 
  نتج   جسماني   ضرر   تعويض   أجل   من   قضائي   حكم   بمقتضى   ضررال   عن   كتعويضات   المدفوعة   العمرية   الريوع  )ي 
  ؛للحياة   العادية   با�فعال   للقيام   الغير   مساعدة   إلى   اللجوء   ألزمه   كلي   دائم   عجز   للضحية،   بالنسبة   عنه 

 ؛الوطنية   التحرير   حرب   عوقائ   جراء   من   وا�صول   وا�رامل   المجاھدين   معاشات   ) ك
 ؛ قضائي   حكم   إثر   على   لزاميةإ   بصفة   المدفوعة   المعاشات  )ل
   . ريحسالت   تعويضة )  م

  : للضريبة   الخاضع   الدخل   تحديد  -   ب
 الحسبان مبلغ، يؤخذ في اHجمالي الدخلعلى  ضريبةاللواجب إعتماده Hقرار أساس لتحديد الدخل ا:  69 المادة 

المرتبات والتعويضات وا�تعاب وا�جور والمعاشات والريوع العمرية المدفوعة إلى المستفيدين وكذا اCمتيازات 
  .العينية الممنوحة لھم

  :  الخدمات   مقابل   السعر   في   والزيادة   كرامياتاH   يخص   فيما :   70   المادة
  عامة   بصفة   مقبوC   يكون   بمعدل   جزافيا   مبلغھا   يقدر   المستخدم،   وساطة   دون   من للمستخدمين  مباشرة   دفعت   إذا  - 
  . المكان   لعادات   تبعا 
  .1-75  المادة في   مبين   ھو  كما   باHقتطاع   المستخدم   يقوم   ثابت   أجر  إلى   أضيفت   وإذا - 

بأنفسھم  الوحيد للمستخدمين باستثناء أي أجر ثابت، فإنه ينبغي على ھؤCء أن يحسبووإذا كانت تشكل ا�جر ا -
الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لھم، وأن يدفعوا مبلغ ھذه الضريبة ضمن الشروط وا�جال المحددة 

 .بخصوص اHقتطاعات التي يقوم بھا المستخدمون أو المدينون
المسكن وا�لبسة والتدفئة واHنارة التي تقدر من طرف ويقصد باCمتيازات العينية، التغذية :  71المادة 

المستخدم، حسب القيمة الحقيقية للعناصرالمقدمة والخاصة بكل ث^ثة أشھر أو بكل شھر أو بكل خمسة عشر 
   .يوما، أو بكل يوم أو بكل ساعة، حسب الحالة) 15(
  (*) . ثباتاتاH   وجود   عدم   حالة   في   وجبة   كل   عن   دج   50   بمبلغ    للتغذية، ھا داماعت  الواجب   القيمة   دتحدي   يمكن   أنه   كما 

  ما،سواھ   دون   والمسكن   التغذية   في   المتمثلة   العينية   اCمتيازات   تدخل   C   أع^ه،   71   المادة   �حكام   خ^فا :   72   المادة
  . الدخل   على   الضريبة   أساس   ضمن   ترقيتھا   الواجب   المناطق   في   العاملون   امنھ   يستفيد التي 
  . التنظيم   طريق   عن   ترقيتھا   الواجب   المناطق   تحدد

  واHمتيازات   المدفوعة   للمبالغ   اHجمالي   المبلغ   من   يلي   ما   بخصم   للضريبة   الخاضع   الدخل   مبلغ   يحدد :   73   المادة 
   :  الممنوحة   العينية 

 ؛ التقاعد   منح   أو   معاشات   لتشكيل   المستخدم   يقتطعھا   التي   المبالغ  ) 1
   . اHجتماعية   التأمينات   في   العمالية   المساھمة  ) 2
  :  الضريبة   تحصيل   طريقة  -  ج

  ؛مدفوع   مبلغ   كل   من   اHقتطاع   طريق   عن   الضريبة   تحصل   ،66   المادة   �حكام   خ^فا   ) 1  :  74   المادة
يوجد مقرھم الجبائي C ، أو معنويين يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقبضون من أشخاص طبيعيين )2
إكراميات أو معاشات أو ريوع عمرية، بما فيھا مبلغ الجزائر، مرتبات أو تعويضات أو أتعاب أو أجور أو ب

  وفقا   الضريبة   ھذه   مبلغ   يدفعوا   وأن   اHمتيازات العينية، أن يحسبوا بأنفسھم الضريبة المطابقة للمبالغ المدفوعة لھم
 ؛بالراتب   لمدينونوا   المستخدمون   بھا   يقوم   التي   اHقتطاعات   بخصوص   المحددة   وا�جال   للشروط 

 . 130   إلى   128   من   المواد   في   عليھا   المنصوص   للشروط   وفقا   المصدر   من   الدخل   ضريبة   اقتطاع   يتم ) 3
  :  بالراتب   والمدينين   المستخدمين   التزامات  -  د

وأجور ومعاشات  مرتبات بالجزائر ويدفعراتب يقيم يتعين على كل مستخدم أو مدين بال -)1: 75المادة 
إلى  128وتعويضات وأتعاب وريوع عمرية، أن يقوم باقتطاع، وفقا للشروط المنصوص عليھا في المواد من 

 ؛130
2(  ،C يجب على المستخدمين والمدينين بالراتب أن يسجلوا لكل مستفيد وعن كل دفع مدفوع خاضع للضريبة أم

  :في سجل خاص، مايلي  ،ن تعذر ذلكإأية وثيقة مخصصة لتسجيل دفع ا�جور أو على السند أو البطاقة أو 
  ؛ به   المتعلقة   والفترة   العينية   اHمتيازات  ذلك في    بما الدفع،    ھذا   ومبلغ   ونوع   تاريخ  - 
 ؛تممةمال   ل^قتطاعات   المتميز   المبلغ  - 
  . الدفع   من   المستفيد   كفالة   في   بھم   المصرح   ا�شخاص   عدد  - 

  . اCقتطاعات   فيھا   تمت   التي   للسنة   الموالية   الرابعة   السنة   إنقضاء   غاية   إلى   الوثائق   بھذه   اHحتفاظ   ويجب
 . 314   المادة   في   عليھا   المنصوص   بالعقوبات   الجبائية   دارةاH   أعوان   إلى   الوثائق   ھذه   تقديم   رفض   على   يعاقب

وع^وة على ذلك يجب على المستخدمين أن يبينوا في بطاقة ا�جر أو أي وثيقة أخرى تثبت الدفع، والملزمين 
بتسليمھا إلى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ اCقتطاعات المتممة برسم ضريبة الدخل على المرتبات وا�جور أو 

  ." شيء   C  :-وا�جور   المرتبات  - اHجمالي   الدخل   الضريبة علىإقتطاع  " وضع عبارةعند اHقتضاء، 

                       
  . 1999م لسنة .من ق 8معدلة بموجب المادة :  71المادة   (*)
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باري، يدفع مرتبات أو أجورا أو تعويضات أو أتعابا أو معاشات أو تيجب على كل شخص طبيعي أو اع )3
 المكتب الذي أجرىريوعا عمرية أن يقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مسكنه أو مقر مؤسسته أو 

 معلوماتي  حامل  على  فيھا  بما  ريل من كل سنة جدوCبأ 30على  ا�كثر  يوم  خ^ل السنة السابقة،  الدفع
   :  التالية   البيانات   المستفيدين،   من   واحد   لكل   يتضمن بالنسبة

 ؛ والعنوان   والعمل   واللقب   اHسم  - 
 ؛ العائلية   الحالة - 

المبلغ اHجمالي قبل خصم اCشتراكات في التأمينات اHجتماعية واHقتطاعات الخاصة بالتقاعد والمبلغ الصافي  -
 ؛بعد خصم ھذه اHشتراكات واHقتطاعات، للمرتبات وا�جور والمعاشات المدفوعة خ^ل السنة المالية المعتبرة

 ؛ المدفوعة   وا�جور   المرتبات   على   الدخل   ةضريب   أجل   من   تتم   التى   اHقتطاعات   مبالغ  - 
   . واحدة   سنة   عن   الفترة   ھذه   تقل   عندما   المدفوعات   عليھا   تطبق   التي   الفترة  - 

 (1).عندما  ينتھي  أجل  إيداع  التصريح  يوم  عطلة  قانونية يمدد  أجل  اCستحقاق  إلى  أول  يوم  مفتوح  يليه
في حالة بيع أو توقف المؤسسة كليا أو جزئيا أو التوقف عن ممارسة المھنة، يجب أن يقدم الجدول المشار إليه  )4

) 10(الثالث أع^ه، فيما يخص المرتبات المدفوعة خ^ل سنة البيع أو التوقف، خ^ل أجل مدته عشرة  مقطعلفي ا
 . من ھذا القانون 132أيام يحدد كما ھو مبين في المادة 

  . بعد   تقديمه   يتم   لم   إذا   السابقة   السنة   خ^ل   المدفوعة   بالمكافآت   الخاص   للجدول بالنسبة   كذلك   وا�مر 
  فيه   يصبح   الذي    اليوم   من   إعتبارا   أيام ) 10(  العشرة   أجل   يسري   نشاطھا،   ووقف   مزرعة   ببيع   ا�مر   يتعلق   وعندما

  . فعليا   التوقف   أو   البيع 
جور والمعاشات والريوع العمرية التي في حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب فإن التصريح بالمرتبات وا� )5

C يمكن بأي . الورثة خ^ل الستة أشھر التالية للوفاة يكتتبهدفعھا  المتوفي أثناء السنة التي توفي فيھا، يجب أن 
  . التالية   السنة   من   يناير   31ال أن يمتد ھذا ا�جل إلى ما بعد حال من ا�حو

كذا و   عمرية   ريوعا   أم   معاشات   يدفع   اعتباري   أو   طبيعي   شخص   كل   على   أع^ه   75   المادة   أحكام   تطبق :  76   المادة
   . 74   دةالما   في   اليھم   المشار   بالضريبة   المكلفين   على

.وغ"! ا�بنية ا�بنية العقارات عن بمقابل التنازل  عن الناتجة القيمة فوائض :سابعا
 (2)

  

  :مجال التطبيق   . أ

و�أ�فوائض�قيمة�ناتجة�عن�التنازل�بمقابل�عن�العقارات�ا�بنية ،�تعت7�KLجما5ي�الدخل�عOى�ضريبةال بالنسبة�لوعاء :77ا�ادة 

الذين�يتنازلون�خارج�نطاق�النشاط�ا�FG،�عن�عقارات�أو�أجزاء��dشخاص،�فوائض�القيمة�ا�حققة�فع�Dمن�قبل�غ_�Kا�بنية

  .غ_�Kمبنيةو�أمن�عقارات�مبنية�

  :الخاضع�للضريبة�dساس�oتدخل�nي�مكونات��غ_�Kأنه

 ئع�موجود؛فوائض�القيمة�ا�حققة�بمناسبة�التنازل�عن�عقار�تابع�لKtكة�من�أجل�تصفية�إرث�شا −

" عقار�nي�إطار�عقد�قرض�إيجاري��من�نوع�عن�فوائض�القيمة�ا�حققة�عند��تنازل��ا�قرض�ا�ستأجر�أو�ا�قرض�ا�ؤجر� −

 ؛ lease back "ل_~باك

  .dقارب5ى�غ_�Kإلتطبيق�هذه�ا�ادة،�تعد�تنازoت�بمقابل،�الهبات�ا�قدمة�ل�قارب�ما�بعد�الدرجة�الثانية�و 

 :القيمة الخاضع للضريبةتحديد فائض   . ب
  :يجابي بينيتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق اH :78المادة 

 سعر التنازل عن الملك؛ −
 .و سعر اHقتناء أو قيمة إنشائه من طرف المتنازل −

قا لقيمتھا ويمكن ل�دارة، زيادة على ذلك، أن تعيد تقويم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية طب
من قانون  19المادة  أحكام التجارية الحقيقية  وذلك في إطار احترام اHجراء التناقضي المنصوص عليه في

 .اHجراءات الجبائية
عن السكنات الجماعية C تخضع للضريبة على الدخل اHجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل : 79المادة 

  (3).سنوات) 10(عشرمدة تفوق  هالتي دامت حيازت السكن الرئيسيالتي تشكل الملكية الوحيدة و 
  :وجوب تحصيل و دفع المبالغ الخاضعة للضريبة. ج

                       
  2011م لسنة .من ق 9معدلة بموجب المادة :  75المادة  (1)
ملغاة مواده بموجب المادة ):80إلى  77المواد من (المبنية وغير المبنية  العقارات عن بمقابل التنازل عن الناتجة قيمةال فوائض: العنوان سابعا (2)
   2017لسنة . م.من ق 3معاد إحداثھا وتعديلھا بموجب المادة  2009م لسنة .من ق 8

  .2018م لسنة .من ق 3معدلة بموجب المادة :  78المادة  (3)
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أن يحسبوا و  77يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليھا في المادة : 80المادة 
يوما ابتداء من تاريخ إبرام ) 30(، في أجل C يتعدى ث^ثين يدفعوا بأنفسھم الضريبة بعنوان فوائض القيمة المحققة

  .عقد البيع
  .لم يكن  للبائع موطن في الجزائر ، فيجب على نائبه المفوض قانونا تصفية و تسديد الضريبة   إذا

مكان تواجد الملك المتنازل عنه، من خ^ل مطبوعة تسلمھا اHدارة  ،يتم التسديد  لدى صندوق قابض الضرائب
  .الجبائية أو يتم تحميلھا من الموقع اCلكتروني

  (1).ملغاة: مكرر 80 المادة

  : الدخل   أصناف   مختلف   بين   المشتركة   ا9حكام  -  ثامنا
  : حر   أو   فUحي   أو   حرفي   أو   تجاري   نشاط   نطاق   في   المحققة   القيمة   فوائض  - )  أ
تسري على ا�شخاص الطبيعيين أيضا ا�حكام المتعلقة بشروط إعفاء أو فرض الضريبة على :  81 لمادةا 

فوائض القيمة الناتجة عن التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر ا�صول في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو 
  (2).  شاط مھنيحرفي أو ف^حي أو اثناء ممارسة ن

  : ا�جمالي   الدخل   على   الضريبة   خصم   عدم  -) ب
  تكون   الفرعي،   القسم   ھذا   من   77   إلى   11   من   المواد   في   عليھا   المنصوص   الصافية   اHيرادات   لتحديد :   82   المادة

  . للخصم   قابلة   غيراHجمالي    الدخل   على   الضريبة 
  : والتجار   والحرفيين   المنتجين   التزامات  -) ج

دوات، المنتوجات أو �ا يلزم كل منتج أو حرفي أو تاجر بمسك سجل يقيد فيه إجباريا مبيعات:  83المادة 
المحاصيل التي تتجاوز قيمتھا بالوحدة أو بالحصة من ا�دوات أو المنتوجات التي ھي من نفس الصنف أو 

 .دج 50.000صول بالمح
  . الحقيقي   الربح   لنظام   الخاضعين   بالضريبة   المكلفين   يعني   C   أع^ه،   يهإل  المشار   السجل   مسك   لزاميةإ  إن

  طلب   أي   عند   المباشرة   الضرائب   مفتشية   رئيس   قبل   من   والموقع   المرقم   أع^ه   إليه   المشار   السجل   يقدم   أن   ويجب
  .الجبائية   اHدارة   عن   يصدر 

 : مختلفة   أصناف   من   مھنية   مداخيل   على   المتوفرون   بالضريبة   المكلفون - ) د
  (3). ملغاة :   84   المادة

 الثالث  الفرعي   القسم
  ا�جمالي   الدخل

iللضريبة   الخاضع   الدخل :   أو  :  
السنوي الذي يتوفر  حسب المبلغ اHجمالي للدخل الصافي اHجمالي الدخلعلى ضريبة الأساس  قرري:  85المادة 

بالنظر لرؤوس ا�موال التي يملكھا المكلف بالضريبة، يحدد ھذا الدخل الصافي . عليه كل مكلف بالضريبة
يتقاضاھا، وكذا أرباح كل العمليات والمھن التي يمارسھا والمرتبات وا�جور والمعاشات والريوع العمرية التي 

  :  أدناه    المذكورة   المربحة التي يقوم بھا، بعد خصم التكاليف
  (4)؛ ملغى  - ) 1
  على   ھي   والتي   بنائھا   أو   مساكن   لشراء   المقترضة   وتلك   مھنية   �غراض   المقترضة   والديون   القروض   فوائد  - ) 2

 ؛ بالضريبة   المكلف   عاتق 
  ؛ شخصية   بصفة   بالضريبة   المكلف   يدفعھا   التي   اHجتماعي   والضمان   الشيخوخة   منح   إشتراكات  - )3
 ؛ اHطعام   نفقات  - ) 4
   . المؤجر   المالك   يبرمه   الذي   التأمين   عقد  - ) 5

  (5) .ملغاة :   86   المادة
تقدر اHيرادات الصافية لمختلف ا�صناف التي تدخل في تكوين الدخل الصافي اHجمالي، حسب  -)1: 87المادة 

أدناه، دون  6إلى  2، وضمن الشروط المنصوص عليھا في المقاطع من 10و 9القواعد المحددة في المادتين 
  التي   وتلك   الجزائر،   في   ھاالتمييز، مالم تنص أحكام صريحة على خ^ف ذلك، بين اHيرادات التي يوجد مصدر

  ؛ الخارج   في   مصدرھا   يوجد 
�حكام    طبقا  ف^حي،   نشاط ممارسة    عن   الناتجة   وتلك   المنجمي،   اCستغ^ل   وأرباح   ،المھنية   رباحا�  تحدد  -)  2

  (6) .  36و 35والمادتين 21   إلى   12   من المواد 
ات الصناعية، أو التجارية أو الحرفية الخاضعة للضريبة على أساس ربحھا الحقيقي، والتي بالنسبة للمؤسس

                       
  .2009م لسنة .من ق 8وملغاة بموجب المادة  1992لسنة . م.من  ق 13محدثة بموجب  المادة  : كررم 80المادة  (1)
   .2015لسنة . م.من ق 7معدلة بموجب  المادة :  81المادة   (2)
  ).تنقل ھذه اCحكام إلى قانون اHجراءات الجبائية(  2002م لسنة .من ق 200ملغاة بموجب المادة : 84المادة  (3)
  . 2003م لسنة .من ق 12ملغي بموجب المادة :  1 -  85المادة  (4)
  . 1995م لسنة .من ق 9ملغاة بموجب المادة :  86المادة  (5)
  .2017لسنة .م.من ق 16و 2009لسنة . م.من ق 8معدلة بموجب المادتين : 87المادة  (6)
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تشتمل نتائجھا في مجموعھا على إيرادات متأتية من أصناف مختلفة، فإنه يتم تبيان ھذه النتائج المجموعة دون 
  . 99   المادة   في   عليه   حاجة إلى التمييز بينھا وبين مختلف عناصرھا في التصريح المنصوص

 و في الخارج في آن واحد، يعد الربح محققا في الجزائر  الجزائر   في   نشاطھا   تمارس   التي   المؤسسات   يخص   وفيما 
 ؛ الجزائر   في   المنجزة   المبيعات   مع   ،   ذلك   تعذر   إن   أو   اHنتاج،   عمليات   مع   تناسبيا 

  . 43و   42   المادتين   �حكام   طبقا   العقاري ، الصافي     الدخل   يحدد  -)3
  الجبائية،   المصالح   قبل   من   تقديرھا   يمكن   فإنه ،  العقارية   الملكيات   إيجار   عن   الناتجة   المداخيل   يخص   فيما   أما

 ؛ السوق   وقانون   للملك   التجارية   القيمة   على   إعتمادا 
  ما   ،60   إلى   45   من   المواد   في   عليھا   المنصوص   المداخيل   كافة   المنقولة على   ا�موال   رؤوس   ريوع   تشتمل  -)4

  . 86و   56   للمادتين   طبقا   الضريبة   من   المعفاة   المداخيل   عدا 
  عن   الدخل اHجمالي، على   للضريبة  الفقرة السابقة،   في   إليھا   المشار   اHيرادات   تخضع   نقدا،   دفعھا   يستحق   وعندما

  ؛ لحساب   تقييدھا   أو   شيك،   بواسطة   أو   نقدا   دفعھا   فيھا   يتم   التي   السنة 
  عليھا   المنصوص   للشروط   وفقا   العمرية   والُريوع   والمعاشات   وا�جور   المرتبات   عن   الناتجة   المداخيل   تحدد  -) 5

 ؛ 73   إلى   66   من   المواد   في 
   ملغى؛) 6
   . الحاCت   جميع   في   الحقيقي،   مبلغھا   أساس   على   الجزائر،   خارج   مصدرھا   يكون   التي   اHيرادات   تعتمد  -)  7

  أو   الشركات   أرباح   على   للضريبة   أخضعت   التي   ا�رباح   توزيع   من   المتأتية   المداخيل   تحسب   C :   مكرر   87   المادة
  . اHجمالي   الدخل   على   الضريبة   وعاء   في   صراحة،   إعفاؤھا   تم   التي 

C   حكاما�   ھذه   تطبيق   من   تستفيد   Cمنتظمة   بصفة   بھا   مصرحال   المداخيل   إ.(*)   
^كات الكلية ت، اHيرادات الناجمة عن التسديدات واCھالدخل اHجمالي  على   الضريبةتعفى من  -) 1:  88المادة  

أو الجزئية التى تقوم بھا الشركات الجزائرية وا�جنبية على مبلغ أسھمھا أو حصصھا في الشركات، قبل حلھا أو 
  ؛ C   49 تصنف ھذه المبالغ ضمن  اHيرادات الموزعة طبقا للمادةتصفيتھا عندما 

2(- Hحتياطات أو ا�رصدة بمختلف أنواعھا في شكل زيادة للرأسمال أو دمج في حالة توزيع ا�رباح أو ا
بدون مقابل، لrسھم أو  ، التخصيصالدخل اHجمالي على   الضريبةشركات أو عمليات مماثلة لھا، يعفى من 

 .ص الشركة أو فوائض القيمة الناتجة عن ھذا التوزيعحص
إن التوزيعات التي تنتج في وقت Cحق عن توزيع ا�رباح أو اHحتياطات بين الشركاء أو المساھمين أو ا�رصدة  

Hبمناسبة دمج شركات أو عمليات مماثلة لھا، ) الدمج منح(حتياطات بمختلف أنواعھا المدرجة في الرأسمال أو ا
 .الدخل على   الضريبةج فى أسس تدر

C يدرج الربح الممنوح أثناء تصفية شركة، �صحاب الحقوق في الشركة، زيادة عن دعمھم، في :  89المادة 
، إC في حدود فائض تسديد الحقوق المخصومة من سعر  إقتنائھا، في حالة الدخل اHجمالي على   الضريبةأسس 

 .ق مبلغ الدعمما إذا كان سعر ھذا اHقتناء يفو
  أو   المساھمين   أو   الشركاء   بعض   حقوق   شراء   وجودھا   أثناء   الشركة   فيھا   تعيد   التي   الحالة   في   القاعدة   نفس   وتطبق

  . المستفيدة   الحصص   حاملي 
يكون كل شريك أو في حالة تحويل شركة مساھمة أو ذات مسؤولية محدودة إلى شركة أشخاص، :  90المادة 

تناسبيا مع حصته في ا�رباح أو اHحتياطات أو فوائض الدخل  على   للضريبة امساھم في الشركة المحولة، خاضع
 .القيمة

ستثنائيا، مثل فائض القيمة عن محل تجاري أو إعندما يحقق مكلف بالضريبة، خ^ل سنة ما، دخ^ :  91المادة 
مبلغ ھذا الدخل اHستثنائي يفوق معدل اHيرادات الصافية التي فرضت على توزيع إحتياطات شركة ما، ويكون 
  يطلب   أن   با�مر   للمعني   يمكن ،خ^ل الث^ث  سنوات ا�خيرة بالضريبة أساسھا ضريبة الدخل على المكلف

  يشملھا   C   التي   السابقة   والسنوات   إنجازه   سنة   على   ،الدخل  على   الضريبة  إقرار   قصد   اHستثنائي   الدخل   ھذا   توزيع 
  . التقادم 
  . همستغل   وفاة   إثر   على   تجاري   محل   قيمة   فائض   على   الضريبة   فرض   عند   الحكم   ھذا   ويطبق  

  على   إرادته،   عن   خارجة   ظروف   ونتيجة   واحدة   سنة   أثناء   يتوفر   الذي   بالضريبة،   المكلف   إلى   الحق   نفس   ويمنح
  . سنوات   عدة   على   تمتد   فترة   العادي،   استحقاقھا   لتاريخ   نظرا   تمثل،   إيرادات 

ة  وC يجوز في أي حال من ا�حوال توزيع اHيرادات المنصوص عليھا في ھذه د ا م ل على الفترة السابقة ا
المستثمرات  أو شرع في ممارسة  والذي أكتسب فيه المكلف بالضريبة ا�موال أ أوالتاريخ Cسحتقاقھا العادي

 .المھنة التي تنجم عنھا اHيرادات
ويتعين على المكلفين  بالضريبة الراغبين في اHستفادة من ھذا الحكم أن يقدموا طلبا ملحقا بتصريحھم السنوي 

جموعة اHيرادات التي يطلبون تقسيطھا ومصدرھا م ىبضريبة الدخل، يشيرون فيه، باHثباتات اCزمة إل
 .وتوزيعھا على فترة الدفع بالتقسيط

                       
  . 2003م لسنة .من ق 13و   1999م لسنة .ن قم 9و  1998م لسنة .من ق 9معدلة بموجب المواد : مكرر  87المادة   (*)
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  :بالجزائر   الجبائي   مقرھم   يوجد   الذين   لvجانب   بالنسبة   للضريبة   الخاضع   الدخل  -  ثانيا
  
  
  

  مفھوم   حسب   بالجزائر   الجبائي   مقرھم   يوجد   والذين   أجنبية   جنسية   من  بالضريبة    يخضع المكلفون :   92    المادة
 (1). 91   إلى   85   من   المواد   في   عليھا   المنصوص   للقواعد   طبقا   لضريبةل  ،3   المادة 
  : بالجزائر   الجبائي   مقرھم   يوجد   i   الذين   وا9شخاص   لvجانب   بالنسبة   للضريبة   الخاضع   الدخل :  ثالثا 
تحدد المداخيل التي ھي من مصدر  جزائري العائدة لrشخاص الذين C يوجد مقرھم الجبائي  -)1:  93المادة  

 بالجزائر حسب القواعد المطبقة على  اHيرادات من نفس النوع التي يتقاضاھا ا�شخاص الذين يوجد مقرھم
 .الجبائي بالجزائر

  :  جزائري   مصدر   من   مداخيل   تعتبر  -) 2
  . ا�م^ك   بھذه   المتعلقة   الحقوق   أو   الجزائر   في    الموجودة   ا�م^ك   ريوع  -)أ   

  . الجزائر   في   المستثمرة   لةالمنقو   ا�خرى   ا�موال   رؤوس   كل   عائدات   وكذا   الجزائرية   المنقولة   القيم   عائدات-)ب 
  . الجزائر   في   الموجودة   المستثمرات   عائدات  -) ج
  ذات   العمليات   أو   C،   أم   مؤجرة   أكانت   سواء   الجزائر،   في   الممارسة   المھنية   ا�نشطة   عن   الناتجة   اHيرادات  -)د
  . الجزائر   في   والمنجزة   ،22   المادة   بمفھوم   المكسب   الطابع 

�nيا� القيمة فوائض -)ھ ��شار�إل��ا ، عندما تتعلق  12ا�رباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة و��77ا�ادة
  .بمح^ت تجارية مستغلة في الجزائر، وبعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة بھا

  في   إقامته   مكان   أو   باHيرادات   المدين   تكليف   مكان   يوجد   عندما   جزائري،   مصدر   من   مداخيل   كذلك   تعتبر  -) 3
  :الجزائر 
  ؛ العمرية   والريوع   المعاشات  -)  أ

  من   المستخلصة   العائدات   كل   وكذا   المؤلفون   أو   المخترعون   يتقاضاھا   التي   22   المادة   في   المحددة   العائدات  -) ب
 ؛ لھا   المماثلة   والحقوق   التجارية   أو   الصناعية   الملكية 

  (2) . الجزائر   في   المستعملة   أو   المقدمة   ا�نواع   المختلفة   للخدمات   كمكافآت   المدفوعة   المبالغ  -) ج
يخضع ا�شخاص الذين C يوجد مقرھم الجبائي بالجزائر، لكنھم يحوزون فيھا على مسكن أو عدة :  94المادة 

مرات القيمة اHيجارية لھذا المسكن، ما ) 05(على أساس يساوي خمس الدخل اHجمالي  على   للضريبةمساكن، 
  عتمدي   ا�خيرة   في ھذه الحالة و، لم تكن اHيرادات من مصدر جزائري، للمعنيين با�مر، أعلى من ھذا ا�ساس

  . الضريبة   Hقرار   أساسا   اHيرادات   ھذه   مبلغ 
يتعين على ا�شخاص الذين C يوجد مقرھم الجبائي بالجزائر والذين يحققون فيھا إيرادات من :  95المادة 

نوا ممث^ في الجزائر يرخص له أم^كھم أو مستثمراتھم أو مھنھم الموجودة أو الممارسة في الجزائر، أن يعي
  غضون   في   وذلك   بھا،   الخاصة   عاتاباست^م المراس^ت المتعلقة بإقرار أساس الضريبة وتحصيلھا والنز

   . المباشرة   الضرائب   مصلحة   الشأن   بھذا   لھم   توجھه   الذي   للطلب   التالية   يوما  )20(  العشرين 
  : الجزائر   في   مسكن   اكتساب   ةسن   دخل :   رابعا

عندما يحول مكلف بالضريبة كان يقيم سابقا في الخارج مكان إقامته إلى الجزائر، C تحسب المداخيل :  96المادة 
 .التي تستحق الضريبة عليھا من جراء إقامة المسكن في الجزائر، إC إعتبارا من تاريخ ھذه اHقامة

   :الجزائر   مغادرة   أو   الخارج   إلى   ا�قامة   مكان   تحويل   سنة   مداخيل :   خامسا
على   للضريبةي يحول مكان  إقامته إلى الخارج يخضع المكلف بالضريبة المقيم في الجزائر الذ -)1:  97المادة 

لصناعية حسب المداخيل التي توفر عليھا خ^ل سنة مغادرته إلى غاية تاريخه، وا�رباح ا الدخل اHجمالي 
  أن   دون   أكتسبھا   التى   اHيرادات   والتجارية التي حققھا منذ نھاية السنة المالية ا�خيرة الخاضعة للضريبة وكل

  . مغادرته   تاريخ   قبل   فيھا   يتصرف 
أول  ة المفعول عند تاريخالساري القواعد   حسب  السابق مقطع ال   في   إليھا   المشار   المداخيل   على   الضريبة   وتفرض

  .جانفي من سنة مغادرته
  الفترة   مدة   حسب   ذلك،   ا�مر   إقتضى   إذا   الجزافية،   الضريبة   مبلغ   يخفض   جزافيا،   المقدرة   المداخيل   يخص   وفيما 
  . الجزائر   مغادرته   تاريخ   إلى   يناير   فاتح    من   متدةمال 

، ضمن ا�يام العشرة السابقة لتاريخ تغيير 1تصريح مؤقت بالمداخيل الخاضعة للضريبة طبقا للمقطع يقدم  -)2
ويمكن . اHقامة ويخضع ھذا التصريح للقواعد والعقوبات المنصوص عليھا بخصوص التصريحات السنوية

  عدم   حالة   وفي .  المغادرة   لسنة   إتمامه عند اHقتضاء وإلى غاية إنقضاء ا�شھر الث^ث ا�ولى من السنة التالية
  . با�مر   المعني   قبل   من   أثبت   قد   المؤقت   التصريح   أن   يعتبر  ، المحدد   ا�جل   ضمن   ھذا   التصحيحي   التصريح   تقديم 

  . زائرالج   في   إقامة   مكان   أي   عن   التخلي   حالة   في   القواعد   نفس   وتطبق  -) 3

                       
  .2006م لسنة .من ق 2معّدلة بموجب المادة : 92المادة  (1)
  .2017لسنة . ق. م.من ق 2و 2009م لسنة .من ق 7معّدلة بموجب المادتين : 93المادة  (2)
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  : المعيشة   طريقة   حسب   لضريبةا   عليه   تفرض   الذي   للدخل   ا9دنى   الجزافي   التقدير :  سادسا
، يتم تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل مداخيلهو يبةالضرب للمكلفناسب بين نمط الحياة ت في حالة عدم:  98المادة 

الزيادة المنصوص  ،عند اCقتضاء، مع ا�خذ بعين اCعتبار، وارد أدناهالحياة للجدول التطبيق بعض عناصر نمط باHجمالي 
 الدخل علىضريبة ال سقف اCخضاع الضريبي  لجدوليساوي  على ا�قل المبلغ  يكون ھذا، عندما 2النقطة  عليھا في 

  (*):اHجمالي
 

  
إن العناصر المبينة لتحديد أساس الضريبة ھي تلك التي يتصرف فيھا أثناء السنة الضريبية، أفراد ا�سرة 

  . 6الضريبية المشار إليھم في المادة 
  .ممنھواحد  بما يتناسب مع حقوق كل حديد ا�ساس عدة أشخاص معا، يتم ت يتصرف فيھاللعناصر التي بالنسبة 

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

  المطابق  الجزافي  الدخل  نمط الحياة  عناصر
  الحالية  اHيجارية  القيمة  مرات  5   .مھني  طابع  ذات  المح^ت  باستثناء  يةالرئيس  اHقامةمحل     - 1

  .السارية
 الحالية  اHيجارية  القيمة  مرات  6   .الثانوية  ةاHقام مح^ت    - 2

  .السارية 
للخدمة الحصرية والدائمة   سنة  60عن  عمره يقل  شخص  لكل :المنزل خدم  - 3
  دج 70.000  .و عائلتهصاحب العمل أل

 بھذه  المحدد  ا�ساس  ويخفض .ا�شخاص نقللالموجھة  السيارات المركبات   - 4
، المھني ل�ستعمال  أساسا  المخصصة  للسيارات  بالنسبة  مبلغه  نصفالى   الكيفية 

سيارات كبار معطوبي الحرب، المصابين بالعمى وكبار العجزة المدنيين أصحاب 
سنوات أو ) 10( بطاقة  اCعاقة، وكذا بالنسبة للسيارات التي يتجاوز عمرھا عشرة 

  .واحدة  سيارة  على  إC  التخفيض  ھذا  يطبق وC . ھي غير مؤھلة للسير نھائيا

 ث^ثة أرباع قيمة السيارة الجديدة
٪ بعد عام واحد من 20بعد خصم 
سنويا إضافية ٪ 10 واCستخدام 

  .على مدى السنوات ا�ربع المقبلة
  

  .³سم  450الدرجات النارية ذات سعة اسطوانة تفوق  - 5
قيمة الدراجة النارية الجديدة مع 

بعد ث^ث سنوات من  ٪50تخفيض 
  .اCستعمال

 قدرھا  حقيقية  قوة  ذات و آلية  قوارب  أو  متنقل أو  ثابت  محرك  ذات  النزھة سفن  - 6
  :ا�قل بخاريا على   حصانا  20 

  ا�ولى؛  حصانا  العشرين عن  -
  . عن كل حصان بخاري إضافي -
  

فيما يخص السفن التي تم % 25أو% 50أو % 75غير أن القوة C تحسب إC بنسبة 
التوالي، وتجبر القوة سنة على  25سنة و 15سنوات و 5بناؤھا منذ أكثر من 

  .المحصل عليھا عند اHقتضاء إلى الوحدة التي تأتي دونھا مباشرة

  
  

  دج 100.000
  دج  8.000

 والتي  ثانوي ،  بمحرك و غير المزودة  المزودة  الشراعية  النزھة  سفن  أو  اليخوت  - 7
  .الدولية  للمقاييس ا وفق  ا�قل  على  أطنان 3 حمولتھا  تبلغ 

  ......................................................................ا�ولى  ث^ثةال  الطنات  عن  -
   :إضافي   طن  كل  عن  -
 .................................................................................طن 10  إلى    4من 

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

فيما يخص %  25 أو  %50أو   ،% 75  غير أنه C تحسب الحمولة إC بنسبة
سنة  15سنوات و 5النزھة التي تم بناؤھا، على التوالي، منذ أكثر من اليخوت وسفن 

وتجبر الحمولة المحصل عليھا، عند اHقتضاء، إلى الوحدة التي تأتي . سنة 25و
  .دونھا مباشرة

  
  
   دج150.000  

  
   دج 35.000 

 دج  50.000
   دج 100.000

  

  دج  12.000    ..........   طائرة  لكل  يقيةالحق  القوة  من  بخاري  حصان  كل  عن : السياحية  الطائرات-8 

   دج 400.000   ..................................................................................السباق  خيول -9 

  دج 200.000  .................................................................................السرج خيول -10
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على المبلغ الجزافي المحدد في الجدول، عندما يفوق ھذا اCخير أو يساوي آخر   ٪50يتم تطبيق زيادة بنسبة 
و عندما يحوز المكلف بالضريبة على أكثر من ستة  104قسط أعلى من الجدول التصاعدي المشار إليه في المادة 

 .لحياة المبينة في الجدولعناصر لنمط ا
وجود  ، عند عدم2و  1يتم تأسيس المبلغ الجزافي الناتج عن تطبيق الجدول و الزيادة المشار إليھا في النقطتين   
مداخيله يتجاوز على ا�قل ثلث مبلغ الدخل الصافي الخاضع للضريبة و يبةالضرب لمكلفناسب بين نمط الحياة ت

ة أوالتي فرضت عليھا الضريبة وفقا لمعدل نسبي أو محرر من ااخيل المعفالمصرح عنه، بما في ذلك المد
  . الضريبة بتطبيق إقتطاع

التي تحصل  أو استخدام رأسماله أو القروض التي تبين بأن مداخيله يأتي با�دلةأن يبة الضرب للمكلفيمكن 
  (1).نمط حياتهضمان على كنته من م عليھا،
  عليھا   توفر   أنه   بالضريبة   المكلف   يثبت   التي   اHيرادات   كل   المادة،   ھذه   بمقتضى   المحدد   الجزافي   المبلغ   من   وتحسم

  .الدخل اHجمالي على   الضريبة    من   كانت،   صفة   بأي   معفاة،   ھي   والتي   المعنية،   السنة   خ^ل 
  الثالث   القسم

  بالضريبة   المكلفين   تصريحات
أساس ھذه  ، حتى يتسنى إقرارالدخل اHجمالي على   للضريبةعلى ا�شخاص الخاضعين يجب  – )1:  99المادة 

أبريل من كل سنة إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان  30يوم  على ا�كثرالضريبة، أن يكتتبوا ويرسلوا، 
  .إقامتھم، تصريحا بدخلھم اHجمالي الذي تقدم مطبوعته من قبل اHدارة الجبائية

  (2).عندما ينتھي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ اCستحقاق إلى اليوم ا�ول المفتوح الموالي
  المتعلقة   التعويضات   أو   والمنح   الرئيسي   أجرھم   عن   فض^    يتقاضون،   الذين   ا�جراء   أيضا   اHلتزام   لھذا   ويخضع

   :  عدا   ما   ،أجرية   غير   أو   أجرية   مداخيل   به، 
 ؛وحيدا   أجرا    يتقاضون   الذين   ا�جراء  - 
  ببح���ث   يقوم���ون   أو تعليمي���ا   نش���اطا   ك���أجراء،   الرئيس���ي   طھمنش���ا   ع���ن   فض���^   يمارس���ون،   ال���ذين   وا�ش���خاص  - 
   . تعليمية   مؤسسة   في   شركاء   أو   مؤقتين   مستخدمين   بصفتھم 

على المكلفين بالضريبة الذين رخص لھم المجلس الشعبي البلدي مسبقا، بممارسة نشاط تجاري أو يتعين  – )2
 المقطعقدموا التصريح المشار إليه في قل لبضائع منتجة محليا، أن يتنالبيع الم حرفي أو تأدية خدمات بالتجول أو

 .ا�ول أع^ه
  وفي  ، جھة   من   الجزائر   في   المقبوضة  ، طبيعتھا   كانت   مھما   المداخيل   مبلغ   متميزة   بصفة   التصريحات،   وتبين  -) 3

  . أخرى   جھة   من   الخارج 
مھما كان مبلغ دخلھم، ا�شخاص  ،من ھذه المادة المقطع ا�ولللتصريح المنصوص عليه  في  ويخضع - )4

سيارات سياحية، أو يخوت أو سفن النزھة، أو : الذين يحوزون عنصرا واحدا أو عددا من العناصر ا�تي ذكرھا 
  إقامة   محل   على   يتوفرون   خدم، أو مربون أو مربيات، أو حاضنات وكذا ا�شخاص الذينالطائرات سياحية أو 

  . خارجھا   أو   الجزائر   في   مؤقتة   أو   دائمة   أكانت   سواء   ثانوية،   إقامة   مح^ت   عدة   أو   ثان 
 من ھذه المادة، إلزاميا في المدن التي يزيد عدد سكانھا عنالمقطع ا�ول ويكون التصريح المنصوص عليه في 

مقرات الوCيات وضواحيھا، بالنسبة لrشخاص الذين تفوق القيمة اHجمالية اHيجارية نسمة، وفي  20.000
 .دج سنويا 600لمحل إقامتھم 

  بمقتضى   المعرفة    اHيرادات   إبراز   في   التصريح   ينحصر   ،94و   93   المادتين   في   إليھم   المشار   لrشخاص   وبالنسبة
  . ا�حكام   ھذه 

  . العائلية   وتكاليفھم   وضعھم   بخصوص   زمة^ال   المعلومات   كل   يقدموا   أن   المصرحين   على   يجب :   100   دةالما
  بيانا   يقدموا   أن   ،85   المادة   في   عليھا   المنصوص   التخفيضات   من   اHستفادة   لھم   يحق   لكي   أيضا،   عليھم   ويجب

  . المذكورة    المادة   بمقتضى   دخلھم   من   حسمھا   الواجب   للتكاليف 
  :  يلي   ما   البيان   ھذا   ويبرز

فيم���ا يخ���ص الق���روض المبرم���ة، والري���وع المدفوع���ة بص���فة إلزامي���ة، إس���م وعن���وان ال���دائن، وطبيع���ة الس���ند  -
حك���م، وأخي��را مبل���غ الفوائ���د أو المثب��ت لل���دين وتاريخ��ه، وعن���د اHقتض���اء، الجھ��ة القض���ائية الت���ي ص��در عنھ���ا ال

 ؛الفوائد المستحقة السنوية
  الت����ي   الض����ريبة عل����ى ال����دخل اHجم����الي    ع����دا   م����ا   المماثل����ة،   والرس����وم   المباش����رة   الض����رائب   يخ����ص   وفيم����ا  - 
   . اHشتراك   ومبلغ   الجدول   ومادة   الضريبة،   فرض   ومكان   ضريبة،   كل   نوع   بالضريبة،   المكلف   يتحملھا 

  :  ذكرھا    ا�تي    بالعناصر    يصرحوا    أن    بالضريبة    المكلفين    على    أيضا    يجب :    101   المادة
  : والعنوان   اHيجارية   القيمة   أو   اHيجار  - 

 ؛الرئيسي   السكن  - ) 1
  .وخارجھا   الجزائر   في   الثانوية   اHقامة   مح^ت  - ) 2

                       
  .2018لسنة . م.من ق 4جب المادة معدلة بمو: 98المادة  (1)
  .2010لسنة . م.من ق 4معدلة بموجب المادة : 1-99المادة  (2)
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  أو   منھا   واحدة   كل   وقوة   السياحية،   الطائرات   و   النزھة،   سفنأو  واليخوت   السكن،   وعربات   السياحية   السيارات  - 
 ؛حمولتھا 
  . والحاضنات المربيات    المربون،   الخدم،   - 

  خ^ل   1 - 6   المادة   في   إليه   لمشارا   بالضريبة   المكلف   حازھا   التي   العناصر   ھي    إعتمادھا   يجب   التي   العناصر   إن
  . السابقة   السنة 

في حالة القوة القاھرة، يمكن تمديد أجل تقديم التصريح السنوي المرفق بالوثائق الثبوتية اHجبارية، :  102المادة 
   (1)).02( شھرينيد ھذا التمديد عن  بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، C يمكن أن يز

  . الجبائية   اHدارة   وتقدمھا   تعدھا   مطبوعات   على   التصريحات كل   تحرر :   103   المادة
  . بالضريبة   لمكلفينل  وصل   يمسلت  الضرائب   مفتش   علىيتعين و

  تكتتب   أن   يجب   الوفاة،   حالة   في   أو   المھنة،   أو   النشاط   ممارسة   عن   التوقف   أو   المؤسسة،   عن   التنازل   حالة   في
  .132  المادة   في   عليھا   المنصوص   للشروط   وفقا   بھا،   المتعلقة   التصريحات 

 الرابع   القسم
  حساب الضريبة

  : المعدiت القابلة للتطبيق )أ
  :تحسب الضريبة على الدخل اHجمالي تبعا للجدول التصاعدي ا�تي :104المادة 

  
  نسبة الضريبة  )ج.د( قسط الدخل الخاضع للضريبة 

  C120.000 يتجاوز 
  360.000إلى  120.001من 
  1.440.000إلى  360.001من 

  1.440.000   أكثر  من

0 %  
20 %  
30 %  
35 %  

  
  من   نسبي   تخفيض   من   قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  من   66   المادة   في   المذكورة   المداخيل   تستفيد

سنويا أو يزيد / دج 12.000غير أنّه C يمكن أن يقل ھذا التخفيض عن%.  40، نسبة  يساوي   اHجمالية،   الضريبة 
  ).شھريا/ دج 1500دج و  1000أي بين (سنويا، / دج18.000عن 

وفض^ عن ذلك، تستفيد مداخيل العمال المعوقين حركيا أوعقليا أوالمكفوفين أوالصم البكم و كذا العمال 
 1000المتقاعدين التابعين للنظام العام، من تخفيض إضافي في مبلغ الضريبة على الدخل اHجمالي، في حدود 

  :دج شھريا، ما يعادل 
 دج؛ 25.000دج أو يساويه و أقل من  20.000خل أكثر من ، بالنسبة لد 80% -
 دج؛ 30.000دج أو يساويه و أقل من  25.000، بالنسبة لدخل أكثر من  60% -
 دج؛ 35.000دج أو يساويه و أقل من  30.000، بالنسبة لدخل أكثر من  30% -
 دج؛ 40.000دج أو يساويه و أقل من  35.000، بالنسبة لدخل أكثر من  10% -

  . التكوين   أو   للخبرة   عقد   بعنوان   المدفوعة   المرتبات   على   ٪20   قدره   تخفيض   يطبق   ذلك،   عن   وفض^
Cقتطاع من المصدر تحدد  66و 60و 54و 2-33و 1-33غير أنه تخضع المداخيل المنصوص عليھا في المواد  

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 130إلى  121و 110إلى  108كيفيات دفعه بموجب المواد من 
  %15   بـ   48   إلى   46   من   المواد   في   عليھا   المنصوص   الحواصل   على   المطبق   المصدر   من   اCقتطاع   نسبة   تحدد

 .الضريبة   من   محررة 
من  2أولئك المشار إليھم في المقطع  لحواصل المقبوضة من طرف أشخاص آخرين غير يطبق ھذا المعدل على ا

من نفس  45و الحواصل المذكورة في المادة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 54المادة 
  (2).القانون

  والرسوم   المباشرة   الضرائب   قانون   من  3- 33   المادة   في عليه    المنصوص   المصدر،   من   اCقتطاع   نسبة   تحدد
 . %24   بـ   المماثلة 

  النسبة   ھذه   أن   غير .  %  10   بنسبة   والكفاCت   و الودائع   الديون   لعوائد   بالنسبة   المصدر   من   اCقتطاع   معدل   يحدد
  .لحاملھا   أو   اCسمية   غير   السندات   لحواصل   بالنسبة   الضريبة   من   محررة    %  50   بـ   تحدد 
  اCدخار   حسابات   أو   دفاتر   في   المقيدة   المبالغ   عن   الناتجة   بالفوائد   يتعلق   فيما   المصدر   من   اCقتطاع   نسبة   وتحدد  
  :   وفق النسب ا�تية   لrشخاص 

                       
  .2010م لسنة .من ق 5معدلة بموجب المادة : 102المادة  (1)
م لسنة .قمن  11و 10و 6، 1997م لسنة .من ق 9، 1996م لسنة .من ق 10،  1995م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المواد : 104المادة  (2)

م لسنة .من ق 3، 2005م لسنة .من ق 7و 5، 2003م لسنة .من ق 17إلى  14، 2001م لسنة .من ق 10، 1999م لسنة .من ق 10و 8، 1998
من  2و. 2015لسنة . م.من ق 8و 2010ت لسنة .م.من ق 2و  2009م لسنة  .من ق 7و 2008لسنة . من ق  5، 2007م لسنة .من ق 4،  2006

   .2018م لسنة .من ق 5و  2017لسنة  . م.ق
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 أو يعادلھا؛ ) دج 50.000(خمسين ألف دينار  يقل عن  الذي   الفوائد   لقسط  بالنسبة  الضريبة   من   محررة ،  1%   -
   . )ج  د 50.000(خمسين ألف دينار   عن   يزيد   الذي   الفوائد   قسط   يخص   فيما ،   10%  - 

  اخيلالمد   من   شھريا   اCقتطاع   يجب   ،66   المادة   بمفھوم   العمرية   والريوع   والمنح   وا�جور   المرتبات   يخص   وفيما
   . أع^ه   إليه   المشار   الجدول   أساس   على 

الذين يوجد   ا�شخاص  إلى   المدفوعة   العمرية   والريوع   المنح   على   اCقتطاع   طريقة   نفس   تطبق   ذلك،   عن   و فض^
  . الجزائر   خارج   موطنھم الجبائي

من ھذا القانون و كذا  67من المادة  5و 4المذكورة في الفقرتين تعتبر ا�جور والتعويضات والمكافآت والمنح 
اCستدراكات الخاصة بھا، شھرية مستقلة، وتخضع ل^قتطاع من مصدر الضريبة على الدخل اHجمالي بنسبة 

 .دون تطبيق التخفيض % 10
  تفوق  عندما   الفكري،   الطابع   ذات  الظرفية   نشاطاتال   من   المتأتية   ا�جور   حالة   في   إC   محررا   اCقتطاع   ھذا   يعتبر

   . سنويًا  )دج   2.000 . 000 (مليوني دينار  السنوية  اHجمالية   مبالغھا 
يترتب على فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن ا�سھم أو الحصص اCجتماعية المحققة من طرف ا�شخاص 

  .محررة من الضريبة على الدخل اHجمالي% 15بمعدل الطبيعيين المقيمين، إخضاع ضريبي 
  .غير أنه، تعفى فوائض القيم ھذه من الضريبة عندما يعاد استثمار مبالغھا

و يقصد بإعادة اCستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن التنازل عن ا�سھم أو الحصص 
  .والذي يتحقق عن طريق شراء ا�سھم أو الحصص اCجتماعية اCجتماعية في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات

، 77في المادة  شار إليھاالم غير المبنيةو أ المبنية العقارات عن بمقابل التنازل عن الناتجة القيمة تخضع فوائض
  (1) .٪ محررة من الضريبة5بمعدل  اHجماليللضريبة على الدخل 

   :  المصدر   من   ا�قتطاعات   خصم  -  ب
    (2).ملغاة :   105   المادة

المشار إليھا في مداخيل الديون و اHيداعات و الرھون على   طبقاHقتطاع من المصدر الم يمنح:  106المادة 
يتم إدراجه  ،يساوي مبلغه مبلغ ھذا اHقتطاع للمستفيدين منھا الحق في قرض ضريبي ھذا القانون من 55 ةالماد

  . الصادر عن طريق الجدول   الدخل   علىالضريبة  في
غير أن القرض الضريبي الممنوح على أساس اHقتطاع من المصدر المطبق على الفوائد الناتجة عن المبالغ 
المقيدة في دفاتر التوفير أو حسابات التوفير للسكن، يكون مساويا  لحصة اHقتطاع المناسبة عند تطبيق نسبة 

  (3) .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 104ة المنصوص عليھا في الماد 10%

يستفيد ا�جراء الذين يتقاضون مداخيل أجرية فض^ عن أجرھم الرئيسي من قرض ضريبي :   107 المادة
يساوي الضريبة على الدخل اHجمالي الذي يحسب وھميا على ا�جر الرئيسي قبل تطبيق التخفيض الجبائي 

  طريق   عن   المقررة   على الضريبة النھائيةالضريبي يقيد ھذا القرض . من المدينين بالضريبةالمقرر لھذه الفئة 
 (4).  الجدول 

من ھذا القانون، تعفى من الضريبة على الدخل   54من المادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة   : مكرر   107   المادة
اHجمالي، عمليات توزيع المداخيل لفائدة المساھمين أو أصحاب الحصص اCجتماعية في شركات خاضعة لنظام 

  (5). الضريبة الجزافية الوحيدة

 الخامس   القسم
 المصدر   من   ا�جمالي   الدخل   على   الضريبة   إقتطاع

  : 33   المادة   في   عليھا   المنصوص   المداخيل   من   ا�قتطاع  -  أ 
ف�ي  جبائي�ة   إقام�ة   لھ�م   أش�خاص   إل�ى   33   الم�ادة   ف�ي   المش�ارإليھا   المب�الغ   ب�دفع   يق�وم   ال�ذي   الم�دين   يلزم :   108   المادة

  . المبالغ   لھذه   دفعه   عند   المصدر   من   طاعإقت   بإجراء   ،الجزائر
  . اHجمالي   المبلغ   على  104   المادة   في   عليه  وصالمنص   المعدل   بتطبيق   المصدر   من   اHقتطاع   يحسب

  اHعتم��اد   عق��د   بموج��ب   اHيج��ارات   بعن��وان   المدفوع��ة   المب��الغ   عل��ى    %  60    ب��ـ   يق��در   تخف��يض   تطبي��ق   ي��تم   أن��ه،   غي��ر
  .  بالجزائر   مقيمين   غير   �شخاص   الدولي،   اHيجاري 

  .من مبلغ ا�تاوى   % 80 بنسبة يطبق على عقود استعمال البرمجيات المعلوماتية تخفيًضا

                       
م لسنة .من ق 11و 10و 6، 1997م لسنة .من ق 9، 1996م لسنة .من ق 10،  1995م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المواد : 104المادة  (1)

لسنة  م.من ق 3، 2005م لسنة .من ق 7و 5، 2003م لسنة .من ق 17إلى  14، 2001م لسنة .من ق 10، 1999م لسنة .من ق 10و 8، 1998
من  2و. 2015لسنة . م.من ق 8و 2010ت لسنة .م.من ق 2و  2009م لسنة  .من ق 7و 2008لسنة . من ق  5، 2007م لسنة .من ق 4،  2006

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

  . 2007م لسنة .من ق 5و 2006م لسنة .من ق 3و 1995م لسنة .ن قم 11معدلة بموجب المواد : 106المادة (3)
  .1993م لسنة .من ق12 ةمعدلة بموجب الماد: 107المادة (4)
ومعاد إحداثھا  بموجب  1994لسنة . م.من ق 12وملغاة بموجب المادة  1992ت لسنة .م .من ق 16محدثة بموجب المادة :  مكرر 107المادة (5)

  .2015سنة ل. م.من ق 10المادة 
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  عنه،   يزيد   أو   سنتيما   50   يساوي   كسر   كل   حيث   الدينار،   إلى   يجبر   الكيفية،   بھذه    المحسوب   اHقتطاع   مبلغ   إن
  . اHعتبار   بعين   يؤخذ   C   سنتيما   50   عن   يقل   كسر   وكل   دينارا،   يحسب 

ار الجزائري حسب قيمة الصرف ولحساب اHقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة ا�جنبية إلى ما يقابلھا بالدين
  (1) .السارية المفعول عند تاريخ التوقيع على العقد أو العقد اHضافي الذي بموجبه تستحق ھذه المبالغ

  نم   طعتيق   وص^   با�مر،   المعنيين   إلى   يسلم   أن   المصدر،   من   باHقتطاع   يقوم   مدين   كل   على   يتعين :   109   المادة
  . الجبائية اHدارة   تقدمه   مرقمة    بقسائم دفتر 

)  20 (  يوما   العشرين   خ^لو معين   شھر   خ^ل   بالمدفوعات   الخاصة   اHقتطاعات   تدفع   أن   يجب :   110   المادة 
  . المدين   له   يتبع   الذي   المختلفة   الضرائب   قابض   صندوقل  ولى للشھر المواليا� 

يكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعيينه وعنوانه و
Cت المسلمة Cثبات تلك اHقتطاعات، ورقم الدفتر الذي ووالشھر الذي  تمت فيه اHقتطاعات وأرقام الوص

  ل^قتطاعات   الكلي   والمبلغ   الشھرية المتممة Cت، وكذا المبلغ اHجمالي للمدفوعاتوطعت منه ھذه الوصتقا
  . المطابقة 

  كاف،   غير   بدفع   قام   أو   عنھا،   مسؤول   ھو   التي   بالمدفوعات   ا�جل،   ھذا   خ^ل   يقم   لم   مدين   أي   على   وتطبق
   (2). 2- 134   المادة   في   عليھا   المنصوص   العقوبات 

 (3) .ملغاة :111 المادة
، بخصوص المدفوعات 177و  176يجب أن تتضمن التصريحات المنصوص عليھا في المادتين :  112المادة 

التي طبق عليھا اCقتطاع من المصدر و فض^ عن المعلومات التي يجب أن تتضمنھا بمقتضى المادتين 
  .بھاالمذكورتين، اHشارة إلى مبلغ المدفوعات و اCقتطاعات الخاصة 

 (4) .ملغاة:   113   المادة

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

  من   9شخاص يمارسون نشاطا يتعلق بالمھن الحرة،   المدفوعة   ا9تعاب   له   عتخض   الذي   المصدر   من   ا�قتطاع  - ب
  :  والمؤسسات   العمومية   والھيئات   المحلية،   والجماعات   الدولة،   قبل 
 (5) . ملغاة :   118   لمادةا

   ملغاة :   119   المادة
  .  ملغاة :   120   المادة

  :  الموزعة   المنقولة   ا9موال   رؤوس   ريوع   له   تخضع   الذي   ا�قتطاع  -  ج
  :  المنقولة   القيم   ريوع  -) 1

  اHقتط�اعب�إجراء    دفعھ�ا،   ح�ين   يقوموا   أن   المنقولة،   القيم   ريوع   يوزعون   الذين    المدينين   على   يتعين :   121   المادة
  . 54   المادة   في   عليه   المنصوص   المصدر   من 

  الض��رائب   ق��ابض   ص��ندوق   إل��ى   مع��ين،   ش��ھر   خ��^ل   المحقق��ة   اتبالم��دفوع   الخاص��ة   اHقتطاع��ات    ت��دفع   أن   يج��ب
  في�ه   تس�تحق   ال�ذي   الث^ث�ي   أو   الش�ھر   تل�ي   الت�ي   ا�ول�ى يوم�ا ) 20(  العشرين   خ^ل   المدين   له   يخضع   الذي   المختلفة 
  (6). الحقوق   ھذه 

ط�رف ال�ذي ق�ام بال�دفع، ويب�ين الويكون كل دف�ع مص�حوبا بج�دول إش�عار تقدم�ه اHدارة، ي�ؤرخ ويوق�ع م�ن قب�ل  
تعيينه، وعنوانه، والشھر الذي تمت فيه اHقتطاعات، وك�ذا المبل�غ اHجم�الي الكل�ي للم�دفوعات الش�ھرية المج�راة 

 .والمبلغ اHجمالي ل�قتطاعات المطابقة لھا
ال�ذين يوج�د م�وطن تكل�يفھم خ�ارج الجزائ�ر، يج�ب عل�ى المؤسس�ات المص�رفية أن تتأك�د، قب�ل  دينينوبالنسبة للم�

وبھذا الصدد، يتعين . الواقعة على عاتقه القيام بأي تحويل لrموال، من أن المدين استوفى كل اHلتزامات الجبائية
   الش�ھادة   ھ�ذه  ل�ه س�لميو   المص�در،   م�ن   اHقتط�اع   دفع   على المدين المذكور أن يقدم، مع ملف التحويل، شھادة تثبت

  . المدينة   الجماعة   إقامة   مكان   له   يتبع   الذي   المختلفة   الضرائب   قابض 
  الم�دفوعات   ،121   الم�ادة   ف�ي   علي�ه   المنص�وص   ا�ج�ل    ضمن   يقدموا،   لم   الذين   المدينين   على   تطبق : 122   المادة 
  . 2 - 134   المادة   في   عليھا   المنصوص   العقوبات   كافية،   غير   بمدفوعات   وقاموا أ  عاتقھم،   على   الواقعة 

                       
  .2006م لسنة .من ق 4و  2001م لسنة .من ق 11معدلة بموجب المادتين :   108المادة  (1)
  . 1990م لسنة .من ق 27معدلة بموجب المادة : 110المادة  (2)
  .2009م لسنة .من ق 11ملغاة بموجب المادة : 111المادة  (3)
  .2017لسنة . م.من ق 6ملغاة بموجب المادة : 113المادة  (4)
  . 1997م لسنة .من ق 10ملغاة بموجب المادة : 120إلى  118المواد من  (5)
  .1995م لسنة .من ق 27معدلة بموجب المادة : 121المادة (6)
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  : والكفاiت   والودائع،   الديون،   ريوع  -)  2
  المص�در،   من   Cقتطاع   ،55   المادة   في   معرفة   ھي    كما   والكفاCت،   والودائع،   الديون،   ريوع   تخضع :   123   المادة

  . الجزائر   في   عليه،   أو   لحساب   تسجيلھا   أو   الفوائد   دفع   يتم   عندما 
لكل  ث^ثي، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع  الموالية يوما ا�ولى  )20( ويودع المدين خ^ل العشرين
حق بموجبھا تمجموع المبالغ التي تسيبين  لث^ثي  السابقبالنسبة لعليه دقاصاله مقر المؤسسة، جدوC م

 .،  ويدفع مبلغ الضريبة  المستحقة على الفور عن طريق اHقتطاع من المصدرالضريبة
من كل ث^ثي تودع البنوك، وشركات القرض من الشھر الثالث يوما ا�ولى  )20( خ^ل العشرين:  124المادة 

يبين  مصادقاعليهالفوائد، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة جدوC وغيرھا من المدينين ب
  :بالنسبة للث^ثي السابق ما يلي

 الخاص  السجل   في   المقيدة   المعلومات   حسب   المصدر،   من   اHقتطاع   أساسھا   على   يقرر   التي   المبالغ   مجموع  - ) 1
  ؛ 61   المادة   في   إليه   المشار 

   . الفور   على   به   الوفاء   يتم   الذي   المستحق   المصدر   من   اHقتطاع   مبلغ  - ) 2
  بل�غم   م�رات   أرب�ع   مبلغھ�ا   يس�اوي   ال�دائن،   يدفعھا   بغرامة   124   المادة   �حكام   مخالفة   كل   على   يعاقب : 125   المادة

  . الخزينة   منھا   حرمت   التي   الحقوق 
  القي�ام   ،124   للم�ادة   طبق�ا   فيھ�ا،   ل�ه   يخ�ول   الت�ي   الح�اCت   جمي�ع   ف�ي   الم�دين   عاتق   على   الغرامة   ھذه   تكون   أنه،   غير

  . المصدر   من   باCقتطاع 
  . 2 - 134   المادة   أحكام   ذلك،   على   زيادة   أيضا،   وتطبق
  يؤخذ   C   دج   5  عن   يقل   كسر   كل    حيث   ا�قرب،   دنانير   عشرة   إلى   المصدر   من   قتطاعاC   مبلغ   يجبر :   126   المادة

  . دج 10   يحسب   عنه   يزيد   أو  دج  5 يساوي   كسر   وكل   اHعتبار،   بعين 
  ھ�ذا   ع�ن   يق�ل   تحص�يل   إل�ى   التعريف�ة   تطبي�ق   فيھ�ا   ي�ؤدي   الت�ي   الح�اCت   في   دج   10   بـ   ا�دنى   التحصيل   مبلغ   ويحدد

  . المبلغ 
قباض��ة   ىقتط��اع م��ن المص��در، إل��عتب��اريين، نتيج��ة Cا�ش��خاص اC ىت��دفع المب��الغ المس��تحقة عل��:  127الم||ادة 

أن تكون إما تلك التي يتبع لھا المقر اHداري أو تلك التي تتب�ع  اHدارة والتي يمكنالضرائب المختلفة التي تعينھا 
 .لھا المؤسسة الرئيسية

  : العمرية   والريوع   والمعاشات،   وا9جور،   المرتبات   له   تخضع   الذي   المصدر   من   ا�قتطاع  - د
  يزي��د   ال�ذين   العمري��ة   والري�وع   المعاش��ات   وأص�حاب   ا�ج�راء   المص��در،   م�ن   قتط��اع^ل   يخض�ع  -) 1 :   128   الم|ادة

 اتباس�تثناء الفئ�  المالي�ة   ق�انون   بموج�ب   مبلغ�ه   يح�دد   ح�د   عن   شھر،بال  ، اHقتضاء   عند  ، المحسوب   اHجمالي   أجرھم 
 (*)  .المقطع د من ھذا القانون 68المنصوص عليھا في المادة 

  .من ھذا القانون 69   المادة   �حكام    وفقا   ةحددالم   المبالغ  قيمة  من   قتطاعاC   ھذا   أساس   يتكون  -) 2
تقس�م عل�ى ع�دد الش�ھور  فإنھ�اا�جور والروات�ب والمعاش�ات والري�وع العمري�ة،   اتفيما يتعلق باستدراك) أ -)3

م�ن ب وس�إقتطاع الضريبة يتحصل عليه بضرب ھ�ذا الع�دد  م�ن الش�ھور ب�الفرق الض�ريبي المح .التي تتعلق بھا
  ؛ حديثا   دفع   يذستدراك الموافق لكل شھر والمتعلق بنفس الدفع أو الزيادة بصفة وھمية مبلغ اCخ^ل ال

 ؛ منفردة   ورجكأ   تعتبر   التي   بالمبالغ   المتعلقة   اCستدراكات   على   أيضا   يطبق   أع^ه   المحدد   الحسابي   النمط   ھذا )  ب
  يوم�ا   15   تف�وق   أو   تع�ادل   م�دة   ك�ل   محتس�بة،   غير   تعتبر   يوما   15   من   أقل   مدة   كل   الشھور،   عدد   تحديد   أجل   من )  ج

 ؛ كامل   كشھر   تحتسب 
وا�حك�ام الجبائي�ة  ج�دولس�تدراك، مھم�ا تك�ن الفت�رة الت�ي يتعل�ق بھ�ا، بتطبي�ق  الاكل تحدد الضريبة الخاصة ب) د

 .عتبارول من الشھر نفسه بعين اCالسارية المفعول وقت الدفع مع أخذ الحالة العائلية وأعبائھا في اليوم ا�
Cمن   67   المادة   من   5و   4   الفقرتين   في   رةالمذكو   والع^وات   والمنح   والتعويضات   بالمكافآت   المتعلقة   ستدراكاتا  

 .الجدول   ھذا   بتطبيق   معنية   ليست   المماثلة،  والرسوم   المباشرة   الضرائب   قانون 
  خ^له   تدفع    الذي   ھرالش   من   ا�ول   اليوم   في توجد   التي   ھي   عتباراC   بعين   تؤخذ   أن   يجب   التي   العائلية   الحالة )  4

  .  العمرية   والريوع   والمعاشات   وا�جور   الرواتب   بمقتضاه   أو 
  متميزة   مداخيل   وجود   عدم   وبشرط   الدفع   فيه   يقع   الذي   الشھر   عند   بالضريبة   المدين   عاتق   على  أنھمب  ونعتبري )  5

  :الضريبة   لفرض   كأساس   تستعمل   التي   المداخيل   على 
ثباتھم إاسة أو عند عندما يثبت مواصلتھم للدر ،سنة 25سنة أو أقل من  18عندما يكون عمرھم أقل من  ،أبناؤه) أ

 ؛أH6 - 1صابتھم بإعاقة تحدد نسبتھا عن طريق نص تنظيمي كما ھو منصوص عليه في المادة 
  خاصة   تعويضات   أو   العائلية   المنح   عليھم   يتقاضى   والذين   بيته   في   بھم   المتكفل   ا�وCد   الشروط،   نفسضمن )  ب

   ؛ بالحضانة 

                       
  .2012م لسنة .من ق 5و  2006لسنة . م.من ق 5معدلة بموجب المادتين : 128المادة  (*)
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  ا�وCد   عدد   كان   مھما   وھذا  في كفالتھا  أوCد   بدون   متزوجة   ا�جيرة   الزوجة  تعتبر  السابقة،   rحكامخ^فا ل  - )6
  . عائلية   منحا   بھذا الشأن، ،ا�جير   الزوج   يتقاضى   عندما   العائلة   في 

  تتقاضى عندما   عدد ا�وCد في العائلة   كان   مھما فالته في ك  أوCد   بدون   متزوجا   ا�جير الزوج   يعتبر  ،  بالعكس
  . عائلية   منحا   ،الشأن   بھذا   ،ا�جيرة   الزوجة 

  . القانون   ھذا   من   3   الفقرة   104   المادة   في   نصوص عليهالم   للجدول   طبقا     المصدر   من   قتطاعاC يتم حساب   -) 7
يوما ا�ولى التي ) 20(يجب أن تدفع اCقتطاعات المستحقة عن شھر معين، خ^ل العشرين  -) 1 : 129المادة 

 .تلي الشھرأو الث^ثي، إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة 
الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، دفع المبالغ المستحقة  بالضريبة نه يتوجب على المكلفينأغير 

  .خ^له اCقتطاعات  أجريتا�ولى من الشھر الذي يلي الث^ثي المدني الذي  ايوم ) 20( خ^ل العشرين
مطبقة على أساس التشريع الجبائي  1992بصفة استثنائية تبقى اCقتطاعات المتممة بعنوان الث^ثي ا�ول لسنة  

 (1) .السابق
  أو   المؤسسة   عن   التنازل   حالة   وفي   القباضة،   دائرة   خارج   إلى   المكتب   أو   المؤسسة،   أو   المسكن،   تحويل   حالة   في

  . وا�جور   المرتبات   على   المستحقة   الدخل   ضريبة   الفور   على   تدفع   أن   يجب   نشاطھا،   وقف 
  . الوفاة   لتاريخ   التالية   يوما   )20(العشرين    خ^ل   الضريبة   تدفع   بالراتب   المدين   أو   المستخدم   وفاة   حالة   وفي 

  فيه   تذكر و  بالدفع،   يقوم   الذي   الطرف   قبل   من   وموقع   مؤرخ   إشعار   بجدول   مصحوبا   دفع   كل   يكون  -)  2
   :  التالية   المعلومات 
 اHقتطاعات؛   فيھا   تمت   التي   الفترة  - 
  المصرفي،   الجاري   الحساب   أو   البريدي   الجاري   الحساب   ورقم   الھاتف،   ورقم   والمھنة   والعنوان   التعيين  - 
 بالراتب؛   المدين   أو   المستخدم   تعريف   ورقم   وعنوانه، 
 الجبائية؛   التعريف   بطاقة   رقم  - 
   . ل�قتطاع   الخاضعة   ا�جور   مبلغ  - 

حالة التوقف عن دفع الضريبة على الدخل المؤسسة على المرتبات وا�جور، يلزم المستخدمون في  -)3
والمدينون بالراتب، بموافاة مفتشية الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة عليھم، بتصريح معلل للتوقف عن 

  .المدفوعات، خ^ل الشھر الموالي للفترة المعتبرة
عليھا  والمدينين بالراتب الذين لم يستوفوا بعد اHلتزامات المنصوصأالمستخدمين  فيما يخص -  )1:  130المادة 

جال المشار إليھا �دارة في نھاية الشھر الموالي للشھر الذي تنقضي فيه ا�لأع^ه، يمكن  129و 75في المادتين 
  شھر   لكل   وا�جور   المرتبات   عن الدخل   ضريبة   بصدد   حدد تلقائيا مبلغ الحقوق المستحقةأن ت، 1-129في المادة 

  . دفعھا   فيھا   تأخر    التي   الشھور   من 
على أساس تقدره تلقائيا اHدارة، ويبلغھا العون المراقب إلى  % 20 نسبة تحسب ھذه الحقوق بتطبيق -) 2

وفي حالة  -)3(2).التالية لتاريخ التبليغيام العشرة المدين بالضريبة، الذي يتعين عليه دفعھا إلى الخزينة خ^ل ا�
ا من المستخدم أو المدين أع^ه، يستحق الدفع كلي 2عدم دفع الحقوق في ا�جال المنصوص عليھا في المقطع 

 ويتم تحصيل الحقوق. أع^ه 2 - 134تطبق العقوبات المنصوص عليھا في المادة  ،وع^وة على ذلك بالراتب
 .ات عن طريق جدول التحصيلوالعقوبات المالية والغرام

 مكرر   الخامس   القسم
  ا�جمالي   الدخل   على   مؤقتةال  ضريبةال

يصرح بمبلغ الضريبة المؤقتة بعنوان الضريبة على الدخل اHجمالي المذكورة في المادة :  مكرر 130المادة 
من قانون  28و 18ويدفع لدى قابض مركز الضرائب عن طريق تصريحات خاصة محددة في المادتين  104

   (3).الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والذي يمثل ظھر صفحاتھا جدول إشعار بالدفع
 السادس   القسم

  التلقائي   الضريبة   فرض   نظام
    (4) .ملغاة :   131   المادة

 مكرر   السادس   القسم
  الجبائية   الوضعية   مجمل   في   المعمق   التحقيق

  (5) . ملغاة :   مكرر   131   المادة

                       
  . 2017م لسنة .من ق 16و  7و 2009لسنة . م.من ق 12و  1990نة م لس.من ق 27معدلة بموجب المواد :  129المادة  (1)
  .2005لسنة . م.من ق 9معدلة بموجب المادة : 130المادة  (2)
  . 2003م لسنة .من ق 18محدثة بموجب المادة : مكرر 130المادة  (3)
  ).قانون اHجراءات الجبائيةتنقل ھذه ا�حكام إلى (  2002م لسنة .من ق 200ملغاة بموجب المادة :  131المادة  (4)
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 السابع   القسم
  الوفاة   أو   النشاط   وقف   أو   التنازل،   حالة   في   للتطبيق   قابلة   خاصة   أحكام

جزئيا أو كليا عن مؤسسة مستغلة من قبل أشخاص طبيعيين أو ما شابھھم،  في حالة التنازل -)1: 132المادة 
فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، و كذا في حالة التوقف عن ممارسة مھنة حرة أو إستغ^ل خاضعين لنظام 

  التي   التجارية   وغير   والتجارية،   الصناعية،   ا�رباح   على   المستحقة مزرعة يقرر على الفور أساس ضريبة الدخل
  . بعد   الضريبة   عليه   تفرض   لم 

  . للنشاط   توقفا   يقابلھم،   وما   طبيعيين   أشخاص   قبل   من   المبينة   الممتلكات   إيجار   عقد    فسخ   يعتبر
  أدناه،   مبين   ھو   كما   يحدد   أيام   )10(عشرة    مدته   أجل   غضون   في   المفتش   يشعروا   أن   بالضريبة   المكلفين   وعلى

  . فعليا   فيه   يصبح   أو   أصبح   الذي   بالتاريخ   وإخباره   النشاط،   وقف   أو   بالتنازل 
  :أيام ) 10(  العشرة   أجل   يسري   الحالة،   حسب   الخلف أو   له   المتنازل   وعنوان   ولقب   باسم،   اHقتضاء،   وعند

  جريدة   في   التنازل   أو   البيع   فيه   نشر   الذي   التاريخ   من   إعتبارا   عنه   التنازل   أو   تجاري   محل   ببيع   ا�مر   يتعلق   حينما  -
 ؛ قانونية   إع^نات 
  المتنازل   أو   الشاري   فيه   اتخذ   الذي   اليوم   من   إعتبارا   عنھا،   التنازل   أو   أخرى   مؤسسات   ببيع   ا�مر   يتعلق   وحينما  - 
  ؛ فع^   المستثمرات   إدارة   له 
  . ھائيان   إغ^قا   المؤسسات   اغ^ق   يوم   من   إعتبارا    مؤسسة،   عن   بالتنازل   ا�مر   يتعلق   وحينما  - 

   . النشاط   عن   التوقف   تاريخ   من   اعتبارا   أيام )  10 (  العشرة   أجل   يسري   حرة،   مھنة   ممارسة   عن   التوقف   حالة   وفي

يتعين علي المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، أن يرسلوا إلى مفتش الضرائب  -)2
أيام  المنصوص عليھا في المادة ا�ولى من قانون اHجراءات الجبائية الملحق بتلك ) 10(العشرة ضمن أجل 

 .المتعلقة بالضريبة على الدخل اHجمالي 99المنصوص عليھا في المادة 
ة  وعندما يوقفون نشاطھم خ^ل السنة ا�ولى من السنتين،  أو في حالة التجديد الضمني، خ^ل السنة التالية للسن

التي يغطيھا ھذا التجديد، يحدد تقدير الضريبة الجزافية الوحيدة أو الربح وجوبا بمبلغ التقدير المقرر للسنة السابقة 
  . فعليا   النشاط   المعدل  تناسبيا مع الفترة المنصرمة مع فاتح يناير إلى اليوم  الذي أصبح فيه وقف

فترة السنتين، فإن تقدير الضريبة الجزافية الوحيدة أو الربح وإذا حدث وقف النشاط خ^ل السنة الثانية من 
الواجب اعتماده ھو التقدير المقرر للسنة المعتبرة بعد تخفيضه تناسبيا مع فترة الزمن المنصرمة، وفقا للشروط 

 .المنصوص عليھا في المقطع الثاني من ھذه الفقرة
يضاعف الربح الخاضع للضريبة الموحدة تبعا لنظام  وأما في حالة التنازل عن مؤسسة أو وقف نشاطھا، فإنه

الضريبة الجزافية الوحيدة بمبلغ ا�رباح اHستثنائية الناتجة عن بيع المحل التجاري أو التنازل  عن المخزونات  
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  173وعن عناصر ا�صول المجمدة وفقا للشروط الواردة في المادة 

 .المماثلة
  في   يذكروا   أن   التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ،   بالضريبة   المكلفين   على   يتعين   الحكم،   ھذا   ولتطبيق

  . ال^زمة   اHثباتات   كل   يقدموا   وأن    السابقة   الفقرة   في   إليھا   المشار    اHستثنائية   لrرباح   الصافي   لمبلغا   تصريحھم، 
  مستوى   على   المقطع،   لھذا   وفقا   المقدمة   والوثائق   المعلومات   نقص   أو   التعليل،   أو   التصريح   عدم   عن   يترتب

  . 193و   192   المادتين   في   عليھا   المنصوص   العقوبات   تطبيق   اHجمالي   الدخل   الضريبة على 

  .ملغى -)3

  (*)  : ا�تية   ا�حكام   تطبق   المادة،   ھذه   من   الثاني   المقطع   في المذكورين    بالضريبة   للمكلفين   بالنسبة  -)4
في حالة التنازل بالمقابل، يمكن إقحام مسؤولية خلف المكلف بالضريبة بصفة تضامنية مع سلفه فيما يخص دفع 

ي يحققھا ھذا ا�خير خ^ل  سنة توقيف النشاط إلى غاية يوم ھذا التوقيف، الضرائب المستحقة لقاء ا�رباح الت
   ضمن   تم   ا�خير   ھذا   أن   رغم   النشاط   توقيف   تاريخ   وكذا ا�رباح المحققة في السنة السابقة إذا لم يصرح بھا قبل

  . التصريح   لتقديم   القانوني    ا�جل 
ف بالضريبة تنتھي في حدود سعر التنازل، وC يمكن إقحامھا سوى مدة سنة تسري إC أن مسؤولية خلف المكل

إبتداء من يوم التصريح المنصوص عليه في المقطع ا�ول من ھذه المادة إذا تم تقديم ھذا التصريح ضمن ا�جل 
  .  حالتصري   تقديم   عدم   المحدد في نفس المقطع، أو إبتداء من آخر يوم لھذا ا�جل في حالة

، تطبق أحكام ھذه المادة في حالة وفاة المستغل أو المكلف بالضريبة 2من المقطع  5و 4باستثناء الفقرتين  -)5
أشھر ) 06(ويقدم ذوي حقوق الفقيد، في ھذه الحالة، المعلومات ال^زمة لتأسيس الضريبة المستحقة في أجل ستة 

  .من تاريخ الوفاة

                                                 
تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون ( 2002م لسنة .من ق 200وملغاة بموجب المادة   2000م لسنة .من ق 4معدلة بموجب المادة  :مكرر 131المادة  (5)

  ). اHجراءات الجبائية
  .2017لسنة . م.من ق 16و 2007لسنة . م.من ق 6معدلة بموجب المادتين :  132المادة   (*)
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  السنة   نھاية   من   إبتداء   وفاته   سنة   خ^ل   بالضريبة   المكلف   حققھا   التي   المداخيل   للضريبة   تخضع  -)  1 :   133   المادة
  . الوفاة   سنة   من   يناير   فاتح   عند   المطبقة   القواعد   حسب   وذلك   للضريبة،   خضعت   التي   ا�خيرة   المالية 

  أخضعت   قد   تكن   لم   إذا   بالضريبة،   لمكلف ا  وفاة   بسبب   دفعھا   أو   توزيعھا   تم   التي   خيلالمدا   للضريبة   تخضع   كما
  . وفاته   قبل   بحوزته   تكون   أن   دون   بالضريبة   المكلف   حققھا   التي   المداخيل   وكذا   قبل،   من   للضريبة 

 لسالفة الذكر، يقبل تخفيض الرسومالمستحقة طبقا لrحكام ا اHجمالي الدخلعلى ضريبة الومن أجل إقرار أساس 
، التي تم دفعھا أثناء سنة فرض الضريبة أو التي تضمنتھا التصريحات التي 230و 217المشار إليھا في المادتين 

 .قدمھا الفقيد ضمن ا�جال القانونية، أو ورثته عند الوفاة
  من   أشھر )  6 (  ستة   أجل   في   الفقيد   حقوق   ذوو   المادة   ھذه   بموجب   للضريبة   الخاضعة   داخيلبالم   التصريح   يقدم  -)  2

  . السنوية   التصريحات   بشأن   المقررة   والعقوبات   للقواعد   التصريح   ھذا   ويخضع   الوفاة   تاريخ 
  واحد   أي   إلى   187   المادة   في   عليھا   المنصوص   اHشعارات   وكذا   اHثبات   أو   التوضيح   طلبات   قانونا   ترسل   أن   يمكن

 . بالميراث   التصريح   على   الموقعين   أو   الحقوق   ذوي   من 

  الثامن   القسم

   الخاصة   الزيادات

 ا�جمالي   الدخل على   ضريبةالب 

خارج الجزائر،  يعتبر المكلف بالضريبة الذي يقبض  بصفة مباشرة أو غير مباشرة مداخيل - )1:  134المادة 
نه قد أغفلھا، ويتعين عليه دفع تكملة الضريبة أ 3-99ي تصريحه طبقا �حكام المادة وC يشير إليھا على إنفصال ف

 .المطابقة، وكذا الزيادة المضافة إلى الضريبة
صريحات  غير صحيحة بشأنھا، وكذلك في حالة العود، داخيل أو التقديم المعتمد لتالم كما يترتب  على إخفاء

عدم تقديم  التصريح بھذه المداخيل، وكذا إغفال أو نقص في التصريح بھا، تطبيق العقوبات المنصوص  ىوعل
 .303عليھا في المادة 

  74و   60   ،54   ،34   ،33   المواد   في   عليھا   لمنصوصا   باHقتطاعات   يقم   لم   مستخدم   أو   مدين   كل   يلزم  - ) 2
  .  %  25   نسبة  تضاف إليه   المتممة   غير   اHقتطاعات   مبلغ   بدفع   كافية   غير   باقتطاعات   قام   أو 

  على   غرامة   تطبيق   المحددة   الجا�   في   المطابقة   الحقوق   ووفاء   بالدفع   اHشعار   جدول   إيداع   عدم   عن   ويترتب
  .  % 10   بنسبة   تحدد   المدين 

  رسالة   بواسطة   اHقتطاع   بإجراء   الملزم   الشخص   اHدارة   إعذار   حالة   في    % 25   نسبة   إلى   العقوبة   ھذه   وترفع
  . واحد   شھر   خ^ل   تهوضعي   لتسوية   إست^م   وصل   مع   عليھا   موصى 

  

  

يتعرض كل من تھرب أو حاول التھرب، كليا أو جزئيا من وعاء اHقتطاعات أو من تصفية اHقتطاعات الواردة 
وللعقوبات  2-193، للزيادة المقررة في المادة في المقطع ا�ول من ھذه الفقرة  باستعماله لوسائل الغش

 (*) .303المنصوص عليھا في المادة

 الثاني   الباب
 الشركات   أرباح   على   الضريبة

 ا9ول   القسم
 عموميات

  من   وغيرھا   الشركات   تحققھا   التي   المداخيل   أو   ا�رباح   مجمل   على   سنوية   ضريبة   تؤسس :   135   المادة
  . 136   المادة   في   إليھم   المشار   المعنويين   ا�شخاص 

   ."الشركات   أرباح   على   الضريبة "  الضريبة   ھذه   وتسمى

 الثاني   القسم
 الضريبة   تطبيق   مجال

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

بمفھوم القانون التجاري،  إC إذا اختارت ھذه الشركات الخضوع شركات ا�شخاص وشركات المساھمة  - )أ
وفي ھذه الحالة، يجب أن يرفق طلب اCختيار بالتصريح المنصوص عليه في . للضريبة على أرباح الشركات

 .وC رجعة في ھذا اCختيار مدى حياة الشركة. 151المادة 
                       

  . 2001م لسنة .من ق 38و 2000م لسنة .من ق 5و  1990م لسنة .من ق 12معدلة بموجب المواد : 134المادة  (*)
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سھم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة با� -)ب
وفي ھذه الحالة، يجب أن يرفق طلب اCختيار بالتصريح المنصوص عليه في . للضريبة على أرباح الشركات

 .وC رجعة في ھذا اCختيار مدى حياة الشركة. 151المادة 
  في   عليھا   المنصوص   والشروط   ا�شكال   حسب   عتمدةوالم   المكونة   المنقولة   للقيم   الجماعي   التوظيف   ھيئات  -) ج

  . العمل   بھما   الجاري   والتنظيم   التشريع 

   (1)  . الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة  -)د

   . والتجاري   الصناعي   الطابع   ذات   العمومية   والھيئات   المؤسسات  -) 2

   :  الضريبة   لھذه   تخضع   كما

  . 12   المادة   في   المذكورة   والمنتجات   العمليات   تنجز   التي   الشركات  -) 1
  . 138    المادة   في    إليھا    المشار    الشركات    باستثناء    لھا    التابعة    واCتحادات    التعاونية    الشركات  -) 2

 الثالث   القسم
  للضريبة   ا�قليمي   المجال

  . بالجزائر   المحققة   ا�رباح   عن   الضريبة   تستحق :   137   المادة
  :  الخصوص   على   بالجزائر   محققة   أرباحا   تعتبر

  ف^حي   أو   تجاري   أو   صناعي   طابع   ذي   لنشاط   العادية   الممارسة   من   والعائدة   شركات،   شكل   في   المحققة   ا�رباح  - 
  . ثابتة   إقامة   وجود   عدم   عند 
  . المؤسسات   ھذه   عن   متميزة   مھنية   شخصية   لھم   ليست   بممثلين   الجزائر   في   تستعين   التي   المؤسسات   أرباح  - 
  مباشرة،   غير   أو   مباشرة   بصفة   تمارس   نھاأ   إC   معينين،   ممثلين   أو   إقامة   تملك   C  كانت   وإن    ،المؤسسات   أرباح  - 
   . التجارية   العمليات   من   كاملة   حلقة   نجازإ   في   يتمثل   نشاطا 

إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطھا بالجزائر وخارج التراب الوطني، فإن الربح الذي تحققه من 
عند اHقتضاء من عمليات البيع المنجزة بالجزائر يعد محققا فيھا، ماعدا في حالة إثبات العكس  عمليات اHنتاج أو

 .من خ^ل مسك محاسبتين متباينتين

 الرابع   القسم
  الخاصة   وا9نظمة   ا�عفاءات

الصندوق "التي يمارسھا الشباب ذوو المشاريع المؤھلون ل^ستفادة من إعانة ة نشطاتستفيد ا� )1 : 138المادة 
  الوطني للتأمين  الصندوق" أو "  القرض المصغر  لدعم  الصندوق الوطني" أو" الوطني لدعم تشغيل الشباب

تاريخ الشروع سنوات ابتداء من ) 3(من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات  لمدة ث^ث " البطالة  على
  .في اCستغ^ل

  من   ابتداء ترقيتھا، و ذلك    يجب   منطقة   في   ممارسة   النشاطات   كانت   سنوات،إذا )  06 (ست    إلى   اHعفاء   مدة   ترفع
  . اHستغ^ل   في   الشروع   تاريخ 

عمال على ا�قل لمدة غير ) 3(^ثة عندما يتعھد المستثمرون بتوظيف ث) 2(و تمدد فترة اHعفاء ھذه بسنتين 
  (2).محددة

و يترت���ب عل���ى ع���دم احت���رام التعھ���دات المتص���لة بع���دد مناص���ب العم���ل المنش���أة، س���حب اCعتم���اد و المطالب���ة 
  . بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد

تحدد التي  ويجب ترقيتھا  من المناطق التي منطقة النشاط في مؤسسة داخلمستثمر الاب بشھذا المارس يعندما 
فإن الربح المعفى من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم ا�عمال  ،قائمتھا عن طريق التنظيم و خارج ھذه المناطق

   .التي يجب ترقيتھا ورقم ا�عمال اHجمالي المحقق في المنطقة

الصندوق الوطني لدعم "ا�نشطة التي يمارسھا الشباب ذوو المشاريع المؤھلون ل^ستفادة من إعانة  تتواجد إذا
، في "القرض المصغر  لدعم  الصندوق الوطني" أو "البطالة على الوطني للتأمين الصندوق" أو "تشغيل الشباب

سنوات ) 10(اHعفاء إلى عشر  ، تمدد مدة"الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"منطقة تستفيد من إعانة 
 .ابتداء من تاريخ الشروع في اCستغ^ل

  .العمومية من الضريبة على أرباح الشركات  والھيئات   للمؤسسات   التابعة   اHستھ^كية   التعاونيات   تعفى  )2 

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

م .من ق 9و  1997م لسنة .من ق 13و   12و  11و  1996م لسنة .من ق 12و  1995م لسنة  .من ق 13معدلة بموجب المواد : 138المادة  (2)
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  :كما تستفيد من إعفاء دائم في مجال الضريبة على أرباح الشركات

    .تتبعھا   التيمعيات ا�شحاص المعوقين المعتمدة و كذا الھياكل المؤسسات التابعة لج - 

  . مسرحيمبلغ اHيرادات المحققة من قبل الفرق و ا�جھزة الممارسة للنشاط ال -
  . فقط شركائھا   مع     والمحققة   والتأمين   البنكية   العمليات   لفائدة   الف^حي   التعاون   صناديق  - 

 المص���الح المؤھل���ة تس���لمهالتعاوني���ات الف^حي���ة للتم���وين والش���راء وك���ذا اHتح���ادات المس���تفيدة م���ن اHعتم���اد  -
بإس���تثناء العملي���ات  ل���وزارة الف^ح���ة والمس���يرة طبق���ا لrحك���ام القانوني���ة والتنظيمي���ة الت���ي تنظمھ���ا، التابع���ة

 ؛مع المستعملين غير الشركاءالمحققة 
حف����ظ وبي����ع المنتوج����ات الف^حي����ة وك����ذا إتحاداتھ����ا المعتم����دة حس����ب  ،تحوي����ل الش����ركات التعاوني����ة Hنت����اج، -

يرھا، نف����س الش����روط المنص����وص عليھ����ا أع����^ه والمس����يرة طبق����ا لrحك����ام القانوني����ة أو التنظيمي����ة الت����ي تس����
  :بإستثناء العمليات التالية

   ؛ الرئيسية   مؤسستھا   عن   المنفصلة   التجزئة   مح^ت   في   محققة   مبيعات  -)  أ

  والحيوانات   اHنسان   لتغدية   الموجھة   تلك   بإستثناء   المنتوجات   شبه   أو   المنتوجات   تخص   التي   التحويل   عمليات  -) ب
  ؛ أوالصناعة   الف^حة   في   أولية   كمواد   إستعمالھا   أويمكن 

  . لقبولھا   اضطرت   أو   بھاالتعاونيات   رخصت   والتي   الشركاء   غير   المستعملين   مع   محققة   عمليات -)  ج

  الجزائ���ري   ال��ديوان   م��ع   وإتحاداتھ��ا   الحب���وب   اتتعاوني��   ط��رف   م��ن   المحق��ق   ي���اتالعمل   عل��ى  اHعف��اء   ھ��ذايطب��ق 
  . الحبوب   نقل   أو   تحويلأو    بيع   شراء،ب  و المتعلقة)  ح . م . ج . د . ( للحبوب   المھني 

  للحب���وب   أخ���رى   تعاوني���ات   م���ع   الحب���وب   تعاوني���ات   ط���رف   م���ن   المحقق���ة   للعملي���ات   بالنس���بة   الش���يء   نف���سيطب���ق  
     .بترخيص منه  أو الديوان   يعدھا  برامج   إيطار   في 

   .حالته  على  ل^ستھ^ك  الموجه  الطبيعي  بالحليب  المتعلقة  النشاطات  من  المحققة  المداخيل -

  وطني���ين   مس���تثمرين   قب���ل   م���ن   المحدث���ة   الس���ياحية   المؤسس���ات ، س���نوات   )10 (عش���ر  لم���دة   إعف���اء   م���ن   تس���تفيد   )3
  القط���اع   ف���ي   طةش���النا    المخ���تلط  اCقتص���اد  ش���ركات   وك���ذا   وا�س���فار   الس���ياحية   ك���اCتالو  باس���تثناء   أجان���ب،   أو 
   ؛يالسياح 

 روكذااسفوا� السياحة وكاCت ،تاريخ بداية ممارسة النشاط من إبتداء سنوات )3(ث^ث  لمدة  اHعفاء من تستفيد) 4
   . الصعبة بالعملة المحقق أعمالھا  رقم   حصة  حسب  الفندقية  المؤسسات 

 .الخدمات المدرة للعملة الصعبة تضمنالتي تتلك عمليات تصدير السلع وتستفيد من إعفاء دائم،   ) 5

 .من ھذه المادة، حسب نسبة رقم ا�عمال المحقق  بالعملة الصعبة  5و 4يمنح اHعفاء المذكور في البندين 

ھذه  تصة وثيقة  تثبت دفعلمخصالح الجبائية االمعني إلى الم يموتتوقف اCستفادة  من أحكام ھذه الفقرة على تقد
 .توطن بالجزائراHيرادات لدى بنك م

 Cستفادة من أحكام  ھايمكنCالنقل البري والبحري والجوي وعمليات إعادة عمليات  ،ادةالممن ھذه  5 فقرةالا
تراخيص إقامة و استغ^ل خدمات تحويل الصوت وحاملي لمتعاملي الھاتف النقالوكذا بالنسبة  والبنوكين التأم

عمليات تصدير  فيما يخصفي القطاع المنجمي  قبل و بعد اCنتاجعبر بروتوكول اCنترنت والمؤسسات الناشطة 
.ھاالخام أو بعد تحويلھا حالعلى المواد المنجمية 

(1)  

  الميزاني�ة   لنظ�ام   الخض�وع   تخت�ار   أن   الم�ادة   ھ�ذه    في   محددة   ھي   مثلما   الشركات   لتجمعات   يمكن  : مكرر   138   المادة
  . البترولية   الشركات   باستثناء   الموحدة 

  م�ن   مقب�ول   ويك�ون   ا�م   الش�ركة   ط�رف   م�ن   ي�تم   ختي�اراC   .الميزاني�ة   حس�ابات   مجم�وع   يجمع   الذي   به   يعني   التوحيد
  . سنوات )  4 (  أربع   لمدة    التراجع   يقبل   C   وھو   ا�عضاء   الشركات   مجموع   طرف 

 مختلف�ة للض�ريبة خاض�عة لمع�دCت التجم�ع أعض�اء طرف شركات من الممارسة ا�نشطة كانت إذا ما حالة في 
 رق�م إذا ك�ان م�ا حال�ة ف�ي   19 %بمع�دل للضريبة التوحيد ھذا المتأتي من يخضع الربح ،  الشركات أرباح على

 . رقم ا�عمال لصنف تبعا ا�رباح بتوحيد يسمح  ،الحالة العكسية وفي . المتفوق لمعدلا لھذا تابعا ا�عمال
  .السابقة الفقرة كيفيات تطبيق الحاجة،  عند ، بقرار المالية وزير يحدد

لتطبيق ا�حكام أع^ه، تجمع الشركات يعني به كل كيان اقتصادي، مكون من شركتين أو أكثر ذات أسھم مستقلة 
: تحت تبعيتھا بامت^كھا المباشر لـ  " ا�عضاء"تحكم ا�خرى المسماة " الشركة ا�م"قانونيا، تدعى الواحدة منھا 

  ھذه   طرف   من   جزئيا   أو   كليا   ممتلكا   المال   رأس   أو أكثر من رأس المال اCجتماعي، والذي C يكون 90%
  . ا�م   الشركة   طابع   أخد   يمكنھا   أخرى   شركة   طرف   من   أكثر   أو   %90   نسبة   أو   الشركات 

                       
م .من ق 9، 1997م لسنة .من ق 13و   12و  11، 1996م لسنة .من ق 12،  1995م لسنة  .من ق 13معدلة بموجب المواد : 138المادة  (1)
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  القانون   بأحكام   أساسا   سيرةم   الجبائي   المفھوم   في   التجمع   في   ا�عضاء   الشركات   بين   لع^قات يجب أن تكون ا
  . التجاري 

  المبينة   الشروط   استيفاء   عن   تتوقف    ةشركالجبائي، لكل    بالمفھوم   الشركات   تجمع من محيط يتم اHقصاء التلقائي
 (2).أع^ه 

أرباح الشركات لمدة خمس تستفيد شركات رأسمال المخاطرة من ا�عفاء من الضريبة على : 1رمكر   138   المادة
      (1).سنوات ابتداًء من انط^ق نشاطھا) 5(

 الخامس   القسم
  للضريبة   الخاضعة   ا9رباح

) 12(تستحق الضريبة سنويا على ا�رباح المحققة خ^ل السنة المنصرمة أو أثناء مدة أثنى عشر :  139المادة 
 .خر حصيلة عندما C تتزامن ھذه المدة مع السنة المدنيةشھرا التي أستعملت النتائج المحققة فيھا Hعداد آ

  الضريبة   تدفع   شھرا )  12 (  عشر   اHثنى   من   أكثر   إلى   المنصرمة   السنة   في   المختتمة   المالية   السنة   إمتدت   إذا
  . المالية   السنة   تلك   في   المحققة   النتائج   حسب   المستحقة 

حالة عدم إعداد أية حصيلة خ^ل سنة ما، تؤسس الضريبة المستحقة بصدد السنة الموالية على ا�رباح في 
المحققة في الفترة المنصرمة إبتداء من نھاية آخر فترة فرضت فيھا الضريبة، أو من بداية العمليات بالنسبة 

  الحصيلة   نتائج   من   ا�رباح   ھذه   بعد   فيما   ثم تخفض. ديسمبر من السنة المعتبرة 31للمؤسسات الحديثة، إلى غاية 
  . تضمنتھا   التي 

  المستحقة   الضريبة   وعاء   لتحديد   الحواصل   ھذه   نتائج   تجمع   واحدة،   سنة   ظرف   في   متتالية   حواصل   إعداد   يتم   عندما
  . الموالية   السنة   بصدد 

ديسمبر،�حكام القانون  31أمام المؤسسات Hختتام سنتھا المالية في تاريخ آخرغير  وتخضع اHمكانية المتاحة
و المتضمن النظام المحاسبي  2007نوفمبر سنة  25الموافق  1428ذو القعدة عام   15المؤرخ  في  11-07رقم 

 (2).المالي
للضريبة، ھو الربح الصافي فإن الربح الخاضع  ، 173و 172مع مراعاة أحكام المادتين  -)1 : 140المادة 

 وجه مؤسسة بما في ذلك علىالمحققة من طرف كل  ھاتطبيع ا كانتأي العملياتمختلف  المحدد حسب نتيجة
 .الخصوص التنازCت عن أي عنصر من عناصر ا�صول، أثناء اHستغ^ل أو في نھايته

  النتائج   تخدامإس   يجب   التي   الفترة   فتتاحوإ   إختتام   لدى   الصافية   ا�صول   قيم   في   الفرق   من   الصافي   الربح   يتشكل  ) 2
اHقتطاعات التي يقوم بھا صاحب  إليھا وتضاف ،من الزيادات المالية للضريبة المحسومة   كأساس   فيھا   المحققة 

Hالخصوم مجموع ويقصد با�صول الصافية، الفائض في قيم ا�صول من  .لشركاء خ^ل ھذه الفترةستغ^ل أو اا
  .وا�رصدة المثبتة  ^كات الماليةتالمتكونة من ديون الغير، واCھ

 من أو مجموعة الخدمات أو المواد بإنجاز المتعلقة المدة للعقود الطويلة بالنسبة للضريبة الخاضع الربح إن) 3
 بصورة مالية والمقتناة سنوات أو محاسبيتين) 2(ا�قل بمرحلتين تنفيذھا على والتي يمتد الخدمات أو المواد

 ال، وذلكلمجا ھذا في طرف المؤسسة من المعتمدة الطريقة عن المستقلة المحاسبة  بالتسبيق لطريقة تبعا حصرية
 . مسيرة عقود أو جزافية عقود كانت سواء صنف العقود عن النظر بغض
 المئوية با�خذ بالنسبة تسمح التي الداخلية والرقابة التكلفة ونظام حساب التسيير أدوات وجود الصفة بھذه ويقبل

 .التسبيق مع تماشيا ، والنتائج ا�عباء والحوا صل تقديرات وبمراجعة للتسبيق
 (3).العمليات بالتسبيق حواصل و ا�عباء محاسبة تبعا لطريقة العقارية الترقية مؤسسات ربح حساب ويتم

 السادس   القسم
  الصافي   الربح   تحديد

  :د الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن ھذه التكاليف على الخصوصيحد :141المادة 

المصاريف العامة من أية طبيعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرھا المؤسسة، ونفقات المستخدمين )1
  .169مع مراعاة  أحكام المادة  واليد العاملة،

فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرھا من المصاريف المالية الخاصة باHقتراضات المبرمة خارج الجزائر، 
Hستعمال وع^مات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية وكذلك ا�تاوى المستحقة عن البراءات ورخص ا

                       
 2009ت لسنة .م.من ق  3،  2008لسنة . م.من ق 7ومعدلة بموجب المواد  1997من ق م لسنة  14محدثة بموجب المادة : مكرر 138المادة  (2)
  .2012م لسنة .من ق 6و 
  . 2005م لسنة .من ق 10محدثة بموجب المادة : 1مكرر 138المادة  (1)
  .2018م لسنة .من ق 7معدلة بموجب المادة :  139المادة  (2)
  .2009ت لسنة .م.من ق 4معدلة بموجب المادة :  140المادة  (3)
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الوطنية، فإن خصمھا لفائدة المؤسسات التي تدفعھا، مرھون باعتماد  وا�تعاب المدفوعة بعملة أخرى غير العملة
  .التحويل الذي تسلمه السلطات المالية المختصة

من رقم ا�عمال في مجرى السنة   % 1وفيما يخص ھذه المؤسسات نفسھا، تخصم مصاريف المقر في حدود 
 .المالية المطابقة Cلتزامھا

ا�خرين، فإن خصم المصاريف المشار إليھا أع^ه، وكذا مصاريف المقر، أما فيما يخص المكلفين بالضريبة 
 .يبقي مرھون بدفعھا فعليا أثناء السنة المالية

يمكن أن يقيد في المحاسبة من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة قيمة مواد التجھيز وقطع الغيار والمواد ) 2
لتجارة الخارجية والصرف من جھة، ومن جھة أخرى قيمة المستوردة بدون دفع وبإعفاء من إجراءات مراقبة ا

والمخصصة للنشاطات التي يرخص مجلس  ،المنتوجات المستوردة بدون دفع ضمن الشروط المذكورة أع^ه
 .النقد والقرض بمزاولتھا، والتي يمارسھا تجار الجملة أو الوك^ء

حسب القيمة الحقيقية التي تقابلھا  ھذه الفقرة المقطع ا�ول من ييصرح المستورد بالواردات المنصوص عليھا ف
 .بالدينار الجزائري

يجب تقديم سندات اHثبات الخاصة بالواردات كلما طلبتھا المصالح الجبائية، واCحتفاظ بھا ضمن وثائق المحاسبة 
 .سنوات طبقا �حكام  القانون التجاري) 10(للمستورد طيلة عشر 

تمت فع^ في حدود تلك اHھت^كات المقبولة عادة حسب اCستعماCت في كل نوع اHھت^كات الحقيقية التي ) 3 
 .174من أنواع الصناعة أو التجارة أو اCستغ^ل المنصوص عليھا عن طريق التنظيم وطبقا �حكام المادة 

 للخصم قابلةكأعباء  مالرس خارج دج 30.000 مبلغ تجاوزت التي C المنخفضة القيمة ذات العناصر معاينةيمكن 
  .بھا المتصلة المالية لسنةل

  . النقدية لقيمتھا ا�صول بالنسبة في مجانية بصورة المقتناة م^كا� تسجل

حساب ا�قساط السنوية ل^ھت^ك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة قاعدة غير أن 
  .دج1.000.000شراء موحدة قدرھا 

  .دج C يطبق إذا كانت السيارات الساحية تشكل ا�داة الرئيسية لنشاط المؤسسة1.000.000كما أن سقف 

و التي تستعمل يتم حساب قاعدة اCھت^ك المالي للتثبيتات التي تمنح الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة 
دون الرسم على القيمة في نشاط خاضع للرسم على القية المضافة، علٮأساس سعر الشراء أو سعر التكلفة 

  .المضافة

أما قاعدة اCھت^ك المالي للتثبيتات المخصصة لنشاط غير خاضع للرسم على القيمة المضافة فيتم حسابھا مع 
  .إدراج الرسم على القيمة المضافة

من غير أنه، بإمكان المكلفين بالضريبة أن يطبقوا ض. ويحسب اCھت^ك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي
  .اCھت^ك التنازلي أو اCھت^ك التصاعدي) 3و 2الفقرتين ( 174الشروط المحددة في المادة 

 (*)  .في إطار عقد القرض اHيجاري يتم حساب اCھت^ك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض اHيجاري

الضريبة  على  أرباح الضرائب الواقعة على كاھل المؤسسة والمحصلة خ^ل السنة المالية باستثناء ) 4
 .الشركات

إذا منحت فيما بعد تخفيضات في ھذه الضرائب فإن مبلغھا يدخل ضمن إيرادات السنة المالية التي تم خ^لھا 
 .إشعار المؤسسة بدفعھا

 المبنية بوضوحا�رصدة المشكلة لغرض مواجھة تكاليف أو خسائر القيم في حساب المخزونات أو غير ) 5
ثھا بفعل ا�حداث الجارية، شريطة تقييدھا في كتابات السنة المالية وتبيانھا في كشف ا�رصدة والتي يتوقع حدو

 .152المنصوص عليه في المادة 

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

ت لسنة .م.من ق 5و     2009لسنة . م.من ق 13و 2008لسنة . م.من ق 8و 2007لسنة . م.من ق 7و 2004لسنة . م.من ق 2و 2001لسنة 
  .2010م لسنة .من  ق 8و   2009
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يمكن المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة ا�مد أو الطويلة وكذا الشركات  
ي أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح المرخص لھا بالقيام بعمليات في مجال القرض العقار

الشركات، يخصص لمواجھة ا�خطار الخاصة المرتبطة بھذه القروض أو العمليات على أC تتجاوز الحصة 
 .من مبلغ القروض المستعملة على ا�مد المتوسط والطويل %5السنوية لھذا الرصيد نسبة 

من أجل تسوية المبيعات أو ا�شغال التي تقوم بھا في  ويمكن للمؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة ا�مد
الخارج، أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات يخصص لمواجھة ا�خطار الخاصة المرتبطة 

من مبلغ القروض المتوسطة ا�مد %  2بھذه القروض، على أC تتجاوز حصة ھذا الرصيد في كل سنة مالية 
تتام السنة المالية المعتبرة، والمتعلقة بالعمليات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجھا ضمن المبينة في حصيلة اخ

 .قواعد الضريبة على أرباح الشركات

تحول كل الحصص التي وظفت جزئيًا أو كلّيًا في مجال غير مطابق لمجال تخصيصھا، أو التي تصبح بدون 
السنة المعنية، وإذا لم تقم المؤسسة نفسھا  نتائج تشكلت فيھا، إلى غرض خ^ل السنة المالية الموالية للسنة التي

 .بتحويل ھذه الحصص، تقوم اHدارة بالتصحيحات الضرورية

في حالة تحويل شركة ذات أسھم أو ذات مسؤولية محدودة  إلى شركة أشخاص ، فإن المبالغ المقبولة من قبل 
لھا استعمال مطابق  لتخصيصھا يعاد دمجھا ضمن الربح اHعفاء الضريبي في شكل مئونات والتي لم يخصص 
  .المحقق في السنة المالية التي وقع فيھا  تحويل الشركة

�خطار الخاصة المتص�لة بعملي�ات الق�رض المتوس�طة أو الطويل�ة الم�دة م�ع اC تجمع ا�رصدة الموجھة لمجابھة 
  .ا�شكال ا�خرى من ا�رصدة

التجارية والغرامات والمصادرات أيا كانت طبيعتھا، والواقعة عل�ى كاھ�ل مخ�الفي C يقبل تخفيض المعام^ت ) 6
  .ا�حكام القانونية، من ا�رباح الخاضعة للضريبة

C تقبل للخصم من ا�رباح الخاضعة للضرائب، اCيجارات ونقفات الصيانة و تصليح السيارات السياحية  ) 7
 (1) .التي C تشكل ا�داة  الرئيسية للنشاط

شارك مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، حسب الحالة، بصفة مباشرة تعندما  :مكرر 141المادة 
مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، أو شارك نفس  فيأوغير مباشرة في إدارة أو

رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو  مراقبة أو فيفي ا�شخاص ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو 
 ا التجارية أو المالية بشروطخارج الجزائر وأن ھاتين المؤسستين تكونان في كلتا الحالتين، مقيدتين في ع^قاتھم

تختلف عن تلك التي يمكن اHتفاق عليھا بين مؤسسات مستقلة ، فإن ا�رباح التي كان من الممكن تحقيقھا من 
يتم إدراجھا ضمن أرباح ھذه  ،حقيقھا بسبب ھذه الشروط المختلفةة بالجزائر ولكن لم يتم تطرف المؤسسة المستغل

  (2).تطبق ھذه القواعد أيضا على المؤسسات المرتبطة بھا والمستغلة في الجزائرو.المؤسسة الخاضعة للضريبة

 إلى مباشرة غير بصفة المحولة تلك ھي الوعاء الضريبي في إدراجھا يتم التي النواتجوتعد 

 :طريق عن الجزائر، خارج المتواجدة المؤسسات

 ؛البيع أو الشراء أسعار تخفيض أو زيادة  -

  ؛مقابل بدون أو المفرطة ا�تاوى دفع  -

 ؛مخفض عدلبمأو فوائد دون قروض منح  -

 ؛عقود القروض في عليھا المنصوص الفوائد عن التخلي  -

 ؛المحصلة الخدمة مع النسبة خارج مزايا يم تقد  -

 .ا�خرى الوسائل طريق عن أو  -

 تحديد ،الجبائية اHجراءات قانون من 1مكرر 20 المادة طبقا �حكام المحرر الطلب على الرد عدم على يترتب
 النواتج ومقارنة مع عليھا تتوفر التي العناصر خ^ل من اHدارة الجبائية طرف من للضريبة الخاضعة النواتج

  (3).عاديا المماثلة  المستغلة المؤسسات في للضريبة الخاضعة

                       
   2007م لسنة .من ق 7و  2004لسنة . م.من ق 2و 2001لسنة . ت.م.من ق 2و  1998لسنة . م.من ق 12معدلة بموجب المواد: 141المادة  (1)
  .2018م لسنة .من ق 8و  2010م لسنة  .من ق 8و  2009ت لسنة .م.من ق 5و  2009م لسنة  .ق من 13و 
ت  لسنة .م.من ق 4و   2008م لسنة .من ق 9ومعدلة بموجب المادتين  2007م لسنة .من ق 8محدثة بموجب المادة : مكرر 141المادة  (2)

2010.  
  .2010لسنة  ت.م.من ق 4متممة بموجب المادة : مكرر 141المادة  (3)
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 ا�لي، مع المحاسبي النظام في عليھا المنصوص احترام التعاريف المؤسسات على يجب : 2 مكرر 141 المادة
  (4).الضريبة لوعاء المطبقة بالنسبة الجبائية القواعد مع تعارضھا عدم مراعاة

 الدخل وكافة من المستحقة والمبالغ الفوائد الضريبة، للخصم لتأسيس قابلة كأعباء تقبل C :3مكرر 141 المادة
 عن رخصة التنازل أو اCمتياز وأتاوى والكفاCت والديون والودائع السندات عن الناتجة ا�خرى الحواصل
 أو الحقوق المماثلة من وغيرھا الصنع صيغ أو طرق أو ع^مات صنع بيع أو اCختراع وبراءات اCستغ^ل
 أو ينقيمين المعنويالم أو الطبيعيين ا�شخاص طرف من أو المستحقة المسددة المقدمة الخدمات عن المكافآت

 الدول باستثناء ،دولة أجنبية في مستقرين أو ينمقيم ينمعنوي أو ينأشخاص طبيعي لفائدة الجزائر في ستقرينالم
 الحقيقية بالعمليات ع^قة لھا أن النفقات يثبت دلي^ دينالم قدم إذا إC ،جبائية الجزائر اتفاقيات معھا أبرمت التي

 .فيه مبالغا أو عادي غير تمثل طابعا C وأنھا

 الدول في إحدى تواجدةالم اليةالم الھيئة هكُ مسِ تُ  حساب على دفع تتم عملية كل على ا�ولى الفقرة أحكام تطبق كما
 (1) .الجزائر خارج الواقعة ا�قاليم أو

الضريبة على أرباح في  اتخفيضات أو تيتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاء : 142المادة 
دعم اHستثمار، إعادة  أجھزةفي إطار والرسم على النشاط المھني الممنوح خ^ل مرحلة اCستغ^ل الشركات، 

 )4( اHعفاءات أو التخفيضات في أجل أربعالموافقة لھذه  اCمتيازات حصة من) % 30( بالمائة ث^ثين   استثمار
   .يليضتفاللنظام لإبتداء من تاريخ إختتام السنة المالية التي تخضع نتائجھا  ،سنوات

  . إعادة اHستثمار بعنوان كل سنة عدة سنوات مالية متتاليةعملية  تميجب أن ت

  . ا�جل المذكور أع^ه إبتداء من تاريخ إختتام السنة المالية ا�ولى يحسب ،في حالة تراكم السنوات المالية

  عليھا منصوص جبائية اتيترتب على عدم إحترام ھذه ا�حكام إعادة إسترداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرام
   .الحالة  ھذه  مثل  في

بالمالية   المكلف  الوزير  بين  مشترك  قرار  بموجب ،  الحاجة  عند ،  ا�حكام  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحدد
  (2) . بالصناعة  المكلف  والوزير

الشركات فوائض القيم، غير تلك المحققة من السلع، التي تنتج أرباح تعفى من الضريبة على  )1:  143المادة 
عقب إدماج شركات أسھم في شركات ذات ) حصص في رأسمال(عن منح أسھم أو حصص مجانا في الشركة 

 .ولية محدودةمسؤ
   :  محدودة   مسؤولية   ذات   أو   ذات أسھم شركة   تنقل   عندما   النظام   نفس   يطبق  )  2

 ؛ا�شكال   ھذه   أحد   وفق   تشكيلھا   تم   شركات   عدة   أو   شركتين   إلى   أصولھا   كامل  - 
 .ا�شكال   ھذه   أحد   وفق   تشكيلھا   تم   أخرى   شركة   إلى   أصولھا   عناصر   من   جزء  - 

يتوقف تطبيق أحكام ھذه المادة على اHلتزام في عقد اHدماج أو اHسھام بحساب ع^وة على السلع المتضمنة في  
^كات المالية السنوية التي يجب إقتطاعھا من ا�رباح وكذا فوائض القيم ال^حقة التي تنتج عن تالحصص، اHھ
  ليةالما   ^كاتھتاH   خصم   مع   والمساھمة،   المدمجة   بالشركات   اصر حسب سعر التكلفة، والخاصةإنجاز ھذه العن

  . ھاتحقق   أن   سبق   التي 

أما في الحاCت  .أع^ه، على عاتق الشركة الدامجة أو الحديثة لفقرةويقع ھذا اHلتزام، في الحالة المشار إليھا في ا
تفيدة م�ن اHس�ھامات بالتناس�ب م�ع إما على عاتق الش�ركات المس� ،على التوالي ،فإنه يقع 2 رةفقالمشار إليھا في ال

   . ةالجزئي   ا�سھم   من   المستفيدة   الشركة   قيمة عناصر ا�صول الممنوحة لھا وإما على عاتق
غي�ر المقيم�ة م��ن  تس�تفيد ف�وائض ق�يم التن�ازل ع��ن ا�س�ھم المحقق�ة م�ن ط�رف ش��ركات الرأس�مال اCس�تثماري) 3

  (3).الخاضعة للضريبة ھامن مبالغ %50تخفيض بنسبة 

السنة  للمؤسسات ضمن نتائج قليميةتدخل إعانات التجھيز التي تمنحھا الدولة أو الجماعات اH :  144   المادة
  .المالية الجارية عند تاريخ دفعھا

تم ربط المبلغ ، وينسبيا Cستعمالھا الموالية فيتم ربطھا با�رباح الخاضعة للضريبة لكل من السنوات المالية
 .با�رباح الخاضعة للضريبة ، ابتداء من السنة المالية الخامسة على ا�كثر المتبقى من اHعانات

يتم ربطھا، ضمن سنوات، ) 05(خمس على امتداد اHعانات الموجھة Cقتناء تجھيزات قابلة ل^ھت^ك  غير أن
  . لسنوات المالية المتعلقة بفترة اCھت^ك، باشروط المحددة أع^هال

                       
  .2009ت لسنة .م.من ق 6محدثة بموجب المادة :  2مكرر 141المادة  (4)
  .2010ت  لسنة .م.من ق 5محدثة بموجب المادة  : 3مكرر 141المادة  (1)
  .2016م .من ق 2و  2014لسنة . م. من ق 5و 2008ت لسنة .م.من ق 4و  1997م لسنة .من ق 15معدلة بموجب المواد : 142المادة  (2)
  .2006ت لسنة .م.من ق 3محدثة بموجب المادة : 3 - 143المادة  (3)
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في حالة التنازل عن التثبيتات التي تم إقتناؤھا عن طريق ھذه اHعانات، يطرح جزء اHعانة الذي لم يتم ربطه و
 بأسس الضريبة من القيمة الحسابية لھذه التثبيتات من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو ناقص القيمة

  .الواجب خصمه
  (4) .التي تم فيھا تحصيلھا لسنة الماليةا في ةمحققج الضمن النتائتدخل إعانات اCستغ^ل والموازنة 

تؤسس الضريبة المستحقة على مؤسسات التأمين أو إعادة التأمين أو مؤسسات تقويم الرأسمال ) 1: 145المادة 
شكل من مبلغ الربح الصافي والحواصل المنقولة والعقارية أو اHدخار على مبلغ الدخل الصافي اHجمالي الذي يت

 .الصافية أيا كانت طبيعتھا
  فيھا   مينظالمن   إلى   اHلتجاء   يحق   وC   سواھم،   دون   المؤمنين   أو   الشركات   أو   المؤسسات   عاتق   على   الضريبة   قعت
  . تاريخھا   كان   مھما   المخالفة   اCتفاقيات   أو   البنود   جميع   عن   النظر   بغض   ،المؤمنين   أو 

إن المرتبات والتسديدات الجزافية للمصاريف وكل ا�جور ا�خرى الممنوحة من جھة للشركاء المسيرين  )2
للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولمسيري شركات ا�سھم بالتوصية، ومن جھة أخرى للشركاء في شركات 

  شكل   على   تستأس   التي   إختاروا النظام الجبائي لشركات ا�سھم، وكذا �عضاء الشركات المدنيةأشخاص 
  تمت   فعلي   عمل   مع   تتطابق   أن   شريطة   الضريبة   تأسيس   أجل   من   الشركة   ربح   من   خصمھا   يمكن   ا�سھم،   شركات 
  . تأديته 

  :  تخفيض   يمكن :   146   المادة
  ووزعت   الشركاء  مع   تمت   عمليات   من   المتأتية   اHضافية   ا�رباح   اHستھ^كية،   ةالتعاوني   شركاتال  يخص   فيما  )  1

  . منھم   واحد   كل   قدمھا   التي   الطلب   حصة   حسب   عليھم 
  الشروط   ضمن   العمال   على    الموزع   الصافية   ا�رباح   جزء   ل�نتاج،   العمالية   التعاونية   شركاتال   يخص   فيما  )  2

  . به   المعمول   التنظيم   أقرھا   التي 
  . الدولة   منحتھا   التي   للتسبيقات    تسديدا   المدفوعة   المبالغ   الوطنية،   البنوك   يخص   فيما  )  3

  الموالية   المالية   السنة   في   يدرج   عبئا   يعتبر   العجز   ھذا   فإن   ،ما   مالية   سنة   في   عجز   تسجيل   حالة   في :   147   المادة
  .المالية   السنة   نفس   خ^ل   المحقق   الربح   من   ويخفض 
  الموالية،   المالية   السنوات   إلى   بالترتيب  ينقل   ئدالزا   العجز   فإن   ،العجز   كل   لتخفيض   كاف   غير   الربح   ھذا   كان   وإذا 
 (1) . العجز   تسجيل   لسنة   الموالية   ةرابعال   المالية   السنة   غاية   إلى 

  توزيع   من   المتأتية   المداخيل   الشركات،   أرباح   على   الضريبة   وعاء   تحديد   في   تحسب   C :   مكرر   147   المادة
  . صراحة   المعفاة   تلك   أو   الشركات   أرباح   على   للضريبة   الخاضعة   ا�رباح 

C   ا�حكام   ھذه   تطبيق   من   تستفيد   C(2)  . منتظمة   بصفة   بھا   المصرح   المداخيل   إ  
 السابع   القسم

  الشركات   على   الضريبة   فرض   نظام
  حسب   الضريبة   فرض   لنظام   وجوبا   136   المادة   في   إليھم   المشار   المعنويون   ا�شخاص   يخضع  :  148   المادة

  . المحقق   ا�عمال   رقم   مبلغ   كان   مھما    الحقيقي   الربح 
  152   المادتين   و�حكام   بھا،   معمولال   وا�نظمة   للقوانين   طبقا   تمسك   محاسبة   أساس   على   الحقيقي   الربح   يحدد

   . 153و 
 الثامن   القسم

  للضريبة   الخاضعون   ا9شخاص
  مكان فرض الضريبة

  إقامتھم   أو   شركتھم   مقر   من   بدC   المعنويين   ا�شخاص   باسم   الشركات   أرباح   على   الضريبة   تؤسس :   149   المادة
  . الرئيسية 

، 137على كل شخص معنوي ليست له إقامة بالجزائر ويحقق فيھا مداخيل وفق الشروط الواردة في المادة يجب 
يسكن بالجزائر، ومؤھ^ قانونا �ن يلتزم بالقيام باHجراءات التي يخضع  عنه أن يعين لدى اHدارة الجبائية ممث^

  الشخص   عوض   الضريبة   ھذه   يدفع   وأن   ،لھا ا�شخاص  المعنويون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات
  . المعني   المعنوي 

  الذي   الشخص   يدفعھا   اHقتضاء،   عند   بھا   المرتبطة   والغرامات   الشركات   أرباح   على   الضريبة   فإن   ذلك   تعذر   وإذا
   . بالجزائر   إقامة   له   ليست   الذي   المعنوي   الشخص   باسم   يتصرف 

 التاسع   القسم
  الـضـريبة   حـساب

 :كما يأتييحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات )   1: 150المادة 
 السلع؛  إنتاج  �نشطة  ، بالنسبة %19-

                       
  .2014لسنة . م. من ق 6و 2012م لسنة .من ق 7و  2010م لسنة .من ق 9و  2007م لسنة .من ق 9معدلة بموجب المواد  : 144المادة  (4)
  .2010م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المادة :  147المادة  (1)
  .2003م لسنة .من ق 19و  1999م لسنة .من ق 13معدلة بموجب المادتين : مكرر  147المادة  (2)
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 وكاCت باستثناء والحمامات، السياحية ا�نشطة وكذا والري، وا�شغال العمومية البناء �نشطة ، بالنسبة 23 %-
 ا�سفار؛

 . ا�خرى  لrنشطة  بالنسبة ، %26 -
 ا�نشطة من العديد يمارسون الذين المؤسسات  أرباح على للضريبة الخاضعين لمعنويين ا ا�شخاص على يجب

 مناسب  نشاط كل عن  ا�رباح حصة  بتحديد  تسمح ا�نشطة، لھذه  محاسبة منفصلة يقدموا أن الوقت، نفس في 
 . تطبيقه الواجب الشركات أرباح على الضريبة عدللم

 % .   26 عدللم منھجي تطبيق إلى يؤدي  منفصلة محاسبة مسك احترام عدم
 في تمثلةلما تلك  السلع إنتاج بأنشطة يقصد ،ا�عمال رقم على الرسوم قانون من 4 ادةلما أحكام النظرعن بغض

 .بيعھا  إعادة بغرض التجاري العرض أو التوضيب أنشطة باستثناء وادالم تحويل أو تشكيل أو صنع أو استخراج
C  نتاج  أنشطة " عبارة  تشملHوالمحروقات  نجميةلما ا�نشطة ،ادةلما  ھذه في كذلك  ستعملةلما " ا . 

 السجل في الصفة بتلك سجلةلما �نشطة، ا23 %عدللم ؤھلةلما والري العمومية وا�شغال البناء بأنشطة ويقصد
  (1) .بالقطاع     الخاصة اCجتماعية اCشتراكات دفع عليھا يترتب والتي التجاري

  :تحدد نسبة اCقتطاعات من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي) 2
ويمثل اCقتطاع المتعلق بھذه العوائد اعتمادا ضريبيا يخصم . ، بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكاف^ت10% -

  الضريبة النھائي؛من فرض 
، بالنسبة للمداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير اCسمية أو لحاملھا ويكتسي ھذا اCقتطاع طابعا 40% -

 محررا؛
، بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد تسيير الذي يخضع إلى اCقتطاع من 20% -

 يكتسي ھذا اCقتطاع طابعا محرراً؛. المصدر
  : ، بالنسبة24% -

للمبالغ التي تقبضھا المؤسسات ا�جنبية التي ليست لھا منشآت مھنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية * 
  الخدمات؛

  للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر؛* 
تياز رخصة استغ^ل براءاتھم، وإما للحواصل المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج، إما بموجب ام* 

 .بموجب التنازل عن ع^مة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك
، بالنسبة للمبالغ التي تقبضھا شركات النقل البحري ا�جنبية إذا كانت بلدانھا ا�صلية تفرض الضريبة % 10 -

 .على مؤسسات جزائرية للنقل البحري
   .بق ھذه البلدان نسبة عليا أو دنيا، تطبق عليھا قاعدة المعاملة بالمثلغير أنه بمجرد ما تط

 العاشر   القسم
  الشركات   إلتزامات

أفري�ل عل�ى  30أن يكتتب�وا قب�ل  136يتع�ين عل�ى ا�ش�خاص المعن�ويين الم�ذكورين ف�ي الم�ادة  -)1 : 151الم|ادة 
الشركة أو اHقامة الرئيسية لھ�ا، تص�ريحا مقر  تواجدمكان الذي يتبع له ا�كثر من  كل سنة لدى مفتش الضرائب 

  .للضريبة الخاص بالسنة  المالية السابقةبمبلغ الربح الخاضع 
  . الشروط   نفس   ضمن    العجز   بمبلغ   التصريح   يقدم   عجزا،   المؤسسة   سجلت   إذا

 .تقدم اHدارة الجبائية استمارة التصريح الممكن تسليمھا إلكترونيا  
(2)  

   .يمدد  أجل  اCستحقاق  إلى  أول  يوم  مفتوح  يليه   عندما  ينتھي  أجل  إيداع  التصريح  يوم  عطلة  قانونية 
المدير العام بناء على قرار من  ىا�ولفقرة لا إليه فييمكن لقوة قاھرة، تمديد أجل تقديم التصريح المشار  -) 2

  .أشھر) 3(يتجاوز تمديد ھذا ا�جل ث^ثة  يمكن أن، غير أنه C للضرائب
على ا�كثر  ،يمكن للمؤسسات ذات الجمعية التي يجب أن تبت بشأن الحسابات ، إكتتاب تصريح تصحيحي – ) 3

نعقاد صوص عليه في القانون التجاري ، C، المنالتي تلي إنقضاء ا�جل القانوني يوم )21(خ^ل واحد و عشرين
وثائق في شكلھا الو يجب أن ترفق ، تحت طائلة عدم قبول التصريح ، ضمن نفس ا�جل ، . ھذه الجمعية 

  .القانوني التي تؤسس التصحيح C سيما محضر الجمعية وتقرير محافظ الحسابات
في التصريح المنصوص عليه في  أن يذكروا 136المادة يجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في  :152ا�ادة 
السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء ھم في ، مبلغ رقم أعمالھم، ورقم تسجيل151المادة 

                       
لسنة . م.من ق 20، 2001م لسنة .من ق 10و  1999م لسنة .من ق 15و 14، 1997م لسنة .من ق 16معدلة بموجب المواد :  150المادة  (1)

م .من ق 12و 2014لسنة . م..من ق 7و . 2009ت لسنة .م.من ق 7و 2008ت لسنة  . م.من ق  5و  2006ت لسنة  . م.من ق 2و  2003
 . 2015ت لسنة .م.من ق 2و  2015لسنة

 2011م لسنة .من ق 11و  2009م لسنة  .من ق 14و متممة بموجب المادتين  2008ت لسنة . م.من ق 6معدلة بموجب المادة : 151المادة  (2)
  .2017لسنة . م.من ق 67و
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العامة لمحاسبتھم، مع ذكر ما إذا كان ھؤCء  المكلفين بمسك محاسبتھم وعناوينھم أو تحديد أو مراقبة النتائج
إرفاق تصريحاتھم بالم^حظات ا�ساسية  ويجب عليھم. تھمنيون من بين المستخدمين ا�جراء لمؤسسالتق

والخ^صات الموقعة التي استلموھا من الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين الذين كلفوھم، في حدود 
  . النشاط   بنتائج   الخاصة   وحساباتھم   حواصلھم   وتقييم   ومراقبة   عدادإب   اختصاصھم،

  مقبولة،   أجنبية   بلغة   المحاسبة   ھذه   مسك   كان   وإذا   بھا،   المعمول   وا�نظمة   للقوانين   طبقا   المحاسبة   تمسك   أن   يجب
  . ائبالضر   مفتش   طلبھا   كلما   وذلك   معتمد   مترجم   عليھا   يصادق   لھا   ترجمة   تقديم   يجب   فإنه 

  على   يسجلوا   بأن   ملزمون   بالضريبة   المكلفين   فإن   ،151   المادة   في   عليه   المنصوص   التصريح   تقديم   جانب   وإلى
   :  اHدارة   وتقدمھا   تعدھا   التي   اHستمارات 

منھا ة المعمول بھا، وC سيما مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبة كما تحددھا القوانين وا�نظم -
^كات المالية ھتاCعن حساب النتائج ونسخة من حصيلتھم وكشف للمصاريف العامة، حسب طبيعتھا و ملخص

Cشارة بدقة إلى غرض ھذه اH؛وا�رصدة   المالية   ^كاتھتوا�رصدة المشكلة باقتطاع من ا�رباح مع ا 
 -  C؛للضريبة   الخاضع   الربح   بتحديد   للسماح   للنتائج   جدو 
  المذكور؛  المھني   النشاط   على   بالرسم   الخاصة   للمدفوعات   كشفا  - 

  .المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات لتسبيقاتفيما يخصھا، كشفا مفص^ ل ،وتقدم الشركات -
الوثائق المحاسبية و الجرود و كل  الضرائب،ويتعين على المصرح بالضريبة أن يقدم، كلما طلب منه ذلك مفتش 

Hالنتائج المبينة في و دقة رادات و النفقات التي من شأنھا إثبات صحة ينسخا من ا�وراق و الوثائق الخاصة با
  .التصريح

مسك محاسبة تحليلية و تقديمھا عند بمكرر من قانون اHجراءات الجبائية  169الشركات المذكورة في المادة تلزم 
مكرر من قانون  20و 20 تينداالمنصوص عليھا في الم لتحقيقاتعون التحقيق عند القيام بادمه كل طلب يق

  (1) .اHجراءات الجبائية
أن يقدموا في آن واحد مع  ،أع^ه 136يتعين على المكلفين بالضريبة المشار إليھم في المادة : 153المادة 

يتضمن اHشارة إلى تخصيص كل سيارة سياحية مقيدة في  وCالتصريح بالنتائج الخاص بكل سنة مالية، جد
 .تحملت بشأنھا المؤسسة مصاريف أثناء تلك السنة المالية التيأصولھا أو

  اHمتيازات   طبيعة   واضح   وبشكل   محاسبة   في   يقيدوا،   أن   وجوبا،   بالضريبة   المكلفين   ھؤCء   نفس   على   ويتعين
  . وقيمتھا   لمستخدميھم   الممنوحة   العينية 

  المادة   عليھا   المنصوص   الغرامة   تطبيق   الذكر،   السابقي   ينمقطعال   في   الواردة   لrحكام   مخالفة   كل   على   يترتب
 192  -  2 .  

  قيدت    لم  ، جراءأ   وجد   وكلما   المقدمة،   معلوماتال   في   نقائص   أو   إغفاCت   ھناك   أن   تبين   كلما   الغرامة   ھذه   وتفرض
  . المحاسبة   في   وقيمتھا   لھم   الممنوحة   العينية   اHمتيازات   طبيعة 

 عشر   الحادي   لقسما
  المصدر   من   الشركات   أرباح   على   الضريبة   إقتطاع

   :  المنقولة   ا9موال   رؤوس   ريوع   على   يتم   المصدر   من   إقتطاع  -) أ
  : المنقولة   القيم   ريوع  - ) 1

     (2) .ملغاة :  154   المادة
   :  والكفاiت   والودائع   الديون   عائدات  -) 2

، إقتطاع من المصدر 55يترتب على عائدات الديون والودائع والكفاCت كما ھي  محددة في المادة : 155المادة 
، عندما يتم دفع الفوائد أو تقييدھا في  الخصوص وا�صول 150المنصوص عليھا في المادة حسب النسبة 

  . 124و 123لحساب ما، بالجزائر، حسب الكيفيات المنصوص عليھا في المادتين 
  أرباح   على   ةبيضرال   مبلغ   من   يحسم   ضريبي   قرض   في   الحق   العائدات،   ھذه   بصدد   يتم   الذي   اHقتطاع   ويعطي

  . الشركات 
   :  بالجزائر   دائمة   مھنية   إقامة   لھا   ليست   التي   ا9جنبية   المؤسسات   مداخيل   على   يتم   المصدر   من   إقتطاع  -  ب
   :  للضريبة   ا�خضاع   إجراء  - ) 1

  الجزائر،   في   دائمة   مھنية   منشآت   لھا   ليست   التي   ا�جنبية   المؤسسات   تحققھا   التي   المداخيل   تخضع - 1:  156   المادة
  تبعا   الشركات،   أرباح   على   الضريبة   بعنوان   المصدر   من   ل�قتطاع  والتي تقوم مؤقتا، في إطار صفقات ، بنشاط 

  . 150   المادة   في   المذكورة   للنسب 
، يطبق كذلك اHقتطاع من المصدر بالنسبة المنصوص 137وبصرف النظر عن أحكام المادة  ،وزيادة على ذلك

على ما يأتي، عندما يدفع مدين مقيم بالجزائر لشركات تخضع للضريبة على أرباح  150عليھا في المادة 
  :الشركات التي ليست لھا منشآت مھنية دائمة في الجزائر 

                       
  .2017لسنة . م. من ق 8و 2011م لسنة .من ق 12و  2007م لسنة  .من ق 10اد ومعدلة بموجب الم: 152المادة  (1)
  . 1997من ق م لسنة  17ملغاة بموجب المادة :  154المادة  (2)
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 ؛ الجزائر   في   تستعمل   أو   تؤدى   نوع    كل   من   خدمات   لمقاب   تدفع   التي   المبالغ  - 
  عن   التنازل   بعنوان   وإما   براءاتھم،   إستغ^ل   رخصة   إمتياز   بعنوان   إما   المخترعون   يقبضھا   التي   اصلوالح  - 
  . ذلك إمتياز   منح   أو   صيغته   أو   أسلوبه   أو   الصنع   ع^مة 

الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة المنصوص عليھا في المادة  من المصدر في مجالوتخضع أيضا ل�قتطاع 
، باستثناء تلك^ المشار إليھا في اتفاق جبائي دولي مبرم ، المبالغ المدفوعة للشركات ا�جنبية للنقل البحري150

   .واجية فرض الضريبةدفادي كلتا الجھتين إزأجل ت لھذه الشركات من بين الجزائر والبلد ا�صلي
  المھنى   النشاط   على   الرسم   اHقتطاع   ھذا   يويغط  . االمقبوض   ا�عمال   لرقم   اHجمالي   المبلغ   من   اHقتطاع   يتم  -  2

  . المضافة   القيمة   على   والرسم 
  إعتماد   عقد   بموجب   اHيجارات،   بعنوان   المدفوعة   النسبة للمبالغب% 60 بـ   المصدر   من   اHقتطاع   وعاء   يخفض

  . بالجزائر   مقيمين   غير   �شخاص   دولي،   إيجاري 
  (1).ىمن مبلغ ا�تاو   %80يتم تطبيق تخفيض بنسبة  فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية، 

  ھذا   مبلغ   فإن   نفسھا،   الصفقة   أو   نفسه   العقد   إطار   في   ،   تجھيزات   ببيع   مسبوقة   أو   مصحوبة   الخدمات   تكون   عندما
  . منفصلة   فاتورة   في   محررة   البيع   عملية   تكون   أن   ةطيشر   المصدر   من   ل�قتطاع   يخضع   C   البيع 

  .الضريبة فرض   في أساس  ةدرجم   غير   الصفقة   لسعر   ا�جل   بالدفع   للقيام  المدفوعة  الفوائد   أن   غير
  المعمول   الصرف   سعر   حسب   الجزائرى،   الدينار   إلى   ا�جنبية   بالعملة   المدفوعة   المبالغ   تحول   ،   اHقتطاع   لحساب

إن السعر الواجب اعتماده ھو سعر بيع .المبالغ   ھذه   هموجبب   تستحق   الذي   الملحق   أو   العقد   إمضاء   تاريخ   عند   به 
 .ا�جنبية المعنية   العملة
  فرض   نظام   تختار   أن   بالجزائر   دائمة   مھنية   إقامة   لھا   ليست   التي   ا�جنبية   للمؤسسات   يمكن :   مكرر   156   المادة

 .الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةقانون من   148   المادة   في   عليه   المنصوص   الحقيقي   حالرب   على   الضريبة 
في ھذه الحالة ، يتم اHختيار عن طريق البريد المرسل إلى مديرية المؤسسات الكبرى في أجل C يتعدى خمسة 

  (2) . قديوما، إعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق الع) 15(عشرة 
   :  ا�قتطاع   دفع   كيفيات  -  2

يتعين على ا�شخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يدفعون المبالغ الخاضعة للضريبة، القيام :  157المادة 
المبالغ إلى المؤسسات ا�جنبية وذلك حسب  هبإقتطاع الضريبة من المصدرعلى أرباح الشركات، عند دفع ھذ

 .159و 158المادتين  الكيفيات المحددة في
  . اHدارة   تقدمه   قسائم،   ذي   دفتر   من   يستخرج   وصل   للمعنيين   يسلم

  . الفترة   مدفوعات   على   بھا   المعمول   النسبة   بتطبيق   الدفع   مبلغ   سبحي :   158   المادة
فيه تمت التي تلي الشھر أو الث^ثي الذي  ا�ولى )20(دفع الحقوق في العشرين يوما بيلزم  - 1 : 159المادة 

الشركات،  أو مقر أو سكن ا�شخاص الذي يتبع لهاHقتطاعات من صندوق قابض الضرائب المختلفة 
 .والمؤسسات والجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضرائب

  . بالدفع   القائمة   الجھة   قبل   من   وموقعا   مؤرخا   يكون   نسختين   في   إشعار   جدول   دفع   لكل   يرفق  -  2
   :  يلي   ما   الخصوص،   على   اHدارة،   تسلمه   الذي   اHشعار   جدول   يوضح   أن   يجب

  ؛وعنوانھا   ا�شغال   صاحبة   الجزائرية   الھيئة   تسمية  - 
  فيه   تؤدى   أو   الجزائر   فى   أشغالھا   ا�جنبية   المؤسسة   فيه   تنجز   الذي   والمكان   مقرھا،   وعنوان   الشركة   إسم  - 
  ؛خدماتھا 
  ؛جنبيةا�   بالمؤسسة   الخاص   الجبائي  التعريف   رقم  - 
  ؛ اHقتطاعات   فيه   تمت   الذي   الشھر  - 
  ؛اHقتطاعات   ھذه   Hثبات   المسلمة   الوصوCت   أرقام  - 

 ؛ المنجزة   الخدمات   أو   ا�شغال   طبيعة  -
  . لھا   المطابقة   ل�قتطاعات   الكلي   والمبلغ   تمت   التي   الشھرية   للمدفوعات   الكلي   اHجمالي   المبلغ  - 

  القيام   عدم   أسباب   ويبين  »شيء   C «  ع^مة   يتضمن   إشعار   جدول   إيداع   يجب   معين،   شھر   خ^ل   الدفع   عدم   حالة   في
   (3).أع^ه   المقررة   الشروط   ضمن   بالدفع، 

  (4). ملغاة :   160   المادة
  إقامة   على   تتوفر   i   والتي   بالجزائر   مؤقتا   نشاطا   تمارس   التي   ا9جنبية   بالمؤسسات   الخاصة   ا�لتزامات  -  3

  :  دائمة   مھنية 
   :  يأتي   بما   ا�جنبية   المؤسسات   تلتزم :   161   المادة

                       
  .2006م لسنة .من ق 7و  2001م لسنة .من ق 11و  10معدلة بموجب المواد: 156المادة  (1)
  .2007م لسنة .من ق 11معدلة بموجب المادة : مكرر 156المادة  (2)
  . 2002من ق م لسنة  3و  1990نة من ق م لس 27معدلة بموجب المادتين :  159المادة  (3)
  .           2009م لسنة .من ق 11ملغاة بموجب المادة : 160المادة (4)
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الذي يتبع    المباشرة   الضرائب   مفتش   إلى   باHست^م،   إشعار   مع   عليھا   موصى   رسالة   في   العقد   من   نسخة   إرسال  -)1
  . بالجزائر   مـتھاإقا   شھر   يلي   الذي   غضون   في   الضريبة،   فرض   مقرله 

  . Hعداده   )10( العشرة   ا�يام   في   الرئيسي   العقد   في   تعديل   أو   ملحق   كل   على   المباشرة   الضرائب   مفتش   إط^ع   يجب
  المتعاقدة،   ا�جنبية   المؤسسات   ط^عإب   الضريبة   فرض   مقرالذي يتبع له    المباشرة   الضرائب   مفتش   ويقوم

 Cست^م   الموالية  )15( عشر   الخمسة   ا�يام   في   وذلك   عليھا،   الواقعة   لتزاماتباC   الوثائق   ھذه .  
  مبلغ   شطب،   أو   بياض   ودون   تسلسلي   ترتيب   حسب   ويتضمن،   وتوقعه،   صفحاته   المصلحة   ترقم   دفتر   مسك  -) 2

   . واHيجار   تعابوا�   والعموCت   وا�جور   والمرتبات   واHيرادات   واHقتناءات   شراءاتال   مختلف 
  مفتش   إلى   وإرساله   اHدارة   تقدمه   الذي   النموذج    وفق   تصريحباكتتاب    ا�جنبية   المؤسسات   تلزم :   162   المادة

  . سنة   كل   من   ريلبأ  30على ا�كثر  يوم     لضريبةا   فرض   لمكان   المباشرة   الضرائب 
  الباطن   من   المقاولة   أشغال   لقاء   للغير،   المؤسسة   دفعتھا   التي   للمبالغ   مفصل   بكشف   التصريح   ھذا   يرفق   أن   يجب

  . التقنية   والمساعدة   الكراء   أجور   ومختلف   المستخدمين،   أو   العتاد   وتأجير   الدراسات   وأشغال 
  (1).دد  أجل  اCستحقاق  إلى  أول  يوم  مفتوح  يليهيم   عندما  ينتھي  أجل  إيداع  التصريح  يوم  عطلة  قانونية 

 من ھذا القانون المؤسسات التي 183و 162و C161 تخضع ل^لتزامات المذكورة في المواد  :مكرر 162المادة 
الخارج، بعمليات خاضعة للضريبة في الجزائر، نط^قا من إفي الجزائر و التي تقوم،  ادائم امھني الھا مقر ليس

وكذا المؤسسات التي تخضع لنفس النظام، و المرتبط  156وفقا لنظام اCقتطاع من المصدر المذكور في المادة 
  (2).شھرا مھما كانت ھذه الفترة 12^ل فترة يوما خ 183تدخلھا بتواجد خبرائھا في الجزائر لمدة C تتجاوز 

  :  العقوبات  -  4   
 في ا�جل 1 فقرةال -162المادة يترتب على عدم  تقديم التصريح المنصوص عليه في  -)1:  163لمادة ا

  .مليون دينار) 01(واحد  فرض غرامة قدرھا المادة، نفس المقررفي
لمشار إليه في ، اللغير المدفوعة للمبالغ المفصل الكشف يصل لم دينار، إذام^يين  10ترفع ھذه الغرامة إلى  -)2
يوما، إبتداء من تاريخ تبليغ اHنذار في ظرف موصى عليه ) 30(ضمن أجل ث^ثين  162من المادة  ةالثاني رةقفال

 (3).يقضي بتقديم ھذا الكشف في ا�جل المحدد
تفرض بقدر عدد المرات التي يتم   دج،   10.000   إلى   دج   1.000   من  تتراوح   جبائية   غرامة   تطبق :   164   المادة

  (4).162   المادة   وجببم   المقدمة   المكتوبة والمعلومات صحة الوثائق فيھا الكشف عن إغفاCت أو عدم 

  الضريبة   يدفعوا   لم   الذين   ا�شخاص   على   2-134   المادة   في   عليھا   المنصوص   العقوبات   تفرض :   165   المادة
    . كاف   غير   بدفع   قاموا   أو   159   المادة   في   إليه   المشار   ا�جل   ضمن 

  اHقتطاعات   عن   اHنجاز،   صاحبة   الھيئة   أو   المؤسسة   مع   وتضامنيا   سويا   مسؤولة   ا�جنبية   المؤسسة   أن   غير
  . المدفوعة   وغير   المستحقة 
يترتب على كل نقص ملحوظ في رقم ا�عمال اHجمالي، المصرح به حسب الكيفيات المنصوص :  166لمادة ا

 .على المؤسسة ا�جنبية 165، فرض العقوبات التي تقرھا المادة 156والمحدد في المادة  162عليھا في المادة 
  . داولجال   طريق   عن   بھا   المتصلة   والغرامات   الحقوق   تسوية   تحصيل   يتم

  :  الحقوق   تسوية  -  5
  قبضھا   يتم   لم   التي   المبالغ   بصدد   دفعھا،   الواجب   الضريبة   تستحق   العقارية،   ا�عمال   يخص   فيما  -) 1 :   167   المادة

  ؛ئبالضرا  قابض   صندوق   إلى   مباشرة   دفعھا   ويجب   ل�نجاز   النھائي   اHست^م   عند 

  الضرائب   مفتش   إلى   162   المادة   في   عليه    المنصوص   التصريح   إرسال   ا�جنبية   المؤسسات   على   يتعين  -) 2
   . ل�نجاز   النھائي   اHست^م   تاريخ   من   إبتداء   يوما، )  20 (  عشرين   أجل    ضمن    المباشرة، 

 الثالث   الباب
 ا�جمالي الدخل   على   الضريبة   بين   مشتركة   أحكام

 الشركات   أرباح   على   والضريبة
 ا9ول   القسم

  خصمھا   الواجب   التكاليف

C يخصم من الربح الخاضع للضريبة، ا�جر الممنوح لزوج مستغل مؤسسة فردية أو زوج شريك  :168المادة 
إC في حدود ا�جر  ،لقاء مشاركته الفعلية والفردية في ممارسة المھنة ،زوج حائز على أسھم في شركةأي أو 

  بالمنح   الخاصة   اHشتراكات   دفع   الممنوح لعون له نفس التأھيل المھني، أو يشغل نفس منصب العمل، مع مراعاة

                       
  . 2011من ق م لسنة  13معدلة بموجب المادة :  162المادة  (1)
معاد إجداثھا بموجب المادة  و 2007م لسنة .من ق 12وملغاة بموجب المادة  2003لسنة . م.من ق 21محدثة بموجب المادة :مكرر 162المادة  (2)
  .2009م لسنة .من ق 23
 .2018من ق م لسنة  9معدلة بموجب المادة :  163المادة  (3)
  .2014من ق م لسنة  8معدلة بموجب المادة : 164المادة (4)
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  . بھا   المعمول   ا�خرى   اHجتماعية   واHقتطاعات   العائلية 
Cالمضمون   ا�دنى   الوطني   ا�جر   عن   أع^ه،   إليه   المشار   التخفيض   يقل   أن   ،ا�حوال   من   حال   يبأ  ، يمكن   و .  

  :  الصافي   الجبائي   الربح   تحديد   أجل   من   للخصم   قابلة   تكون   C  ) 1 :   169   المادة

   ؛ ل�ستغ^ل مباشرة    المخصصة   غير   بالمباني   اصةالخ   كراءال   وأجور   وا�عباء   التكاليف   مختلف  - 

دج واHعانات  500 مبلغ منھا ةا طابع إشھاري مالم تتجاوز قيمة كل واحدالھدايا المختلفة باستثناء تلك التي لھ -
 جاوزاHنساني، مالم تتعدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع ما والتبرعات، 

  ؛)دج 1.000.000( دينارواحد مليون  مبلغا سنويا قدره
  والمثبتة   بھا   الملتزم   المبالغ   ستثناءاب   ،والعروض   والفندقة   اHطعام   مصاريف   فيھا   بما   ستقبالاH حف^ت  مصاريف  - 
   . المؤسسة   ستغ^لاب   مباشرة   والمرتبطة   قانونا 

مئة ألف ث^ث قيمة  مبلغ الفاتورة عندما يفوقنقدا تسديدھا التي تم وا�عباء التي تستوفي شروط الخصم  -
 (1) .مع احتساب كل الرسوم )جد300.000(دينار

يمكن خصم المبالغ المخصصة ل�شھار المالي والكفالة والرعاية الخاصة با�نشطة الرياضية  ،غير أنه )2
من رقم أعمال السنة % 10من أجل تحديد الربح الجبائي، شريطة إثباتھا في حدود نسبة  ،وترقية مبادرات الشباب

  .)دج   30.000 . 000 ( دينار   نمليو ث^ثون    أو الطبعيين وفي حد أقصاه/ المالية بالنسبة ل^شخاص المعنويين و

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

 ؛ھاترقيتو  وتدعيمھا  وتصليحھا  لھا  عتباراH ورد ا وتجديده  المصنفة،  التاريخية رالمناظ و  ا�ثرية المعالم  ترميم  -
 ؛حفظھا و  المتحفية  المجموعات و  ا�ثرية  التحف  ترميم  -
 ؛والمعنوي  لمادياتاريخي ال بالتراث يتعلق ماكل  في  سائلوال  بجميع  تحسيسه و  الجمھور  توعية -
 ؛المحلية  التقليدية  المناسبات  إحياء -
الثقافي و نشر الثفافة و ترقية المھرجانات الثقافية المؤسسة أو في إطار النشاطات المساھمة في ترقية الموروث  -

  .اللغتين الوطنيتين

   . التنظيم عن طريق حكمال ھذا  تطبيق  كيفيات حددت

 النتيجة الجبائية من المالي، المحاسبي النظام سريان بداية المحاسبة قبل في المسجلة ا�ولية المصاريف تخصم )3
  .ا�صلي متصاصاH ططلمخ تبعا

   (2) .السنوي الموافق الجبائي خ^ل التصريحتتم عملية اCمتصاص من 

يخصم مبلغ نفقات التسيير المترتبة عن عمليات البحث العلمي أو التقني من أرباح السنة أو السنة  :170المادة 
  . التي تم فيھا إنفاق ھذه المصاريف، وذلك من أجل تحديد الضريبةالمالية 

 أو ھذا الدخل مبلغ من  %10  بالمائة عشرة غاية إلى الخاضع للضريبة الربح أو الدخل من تخصم:  171المادة  
 التطوير إطار بحث في المصروفة النفقات ،)دج100.000.000(مليون دينار مائة يساوي سقف حدود في، الربح
 . البحث ھذا إطار في بخصمه المرخص استثمار المبلغ إعادة شريطة المؤسسة داخل

 .العلمي برقابة البحث المكلفة الوطنية الھيئة إلى وكذلك ل�دارة الجبائية استثمارھا المعاد بالمبالغ التصريح ويجب

والوزير المكلف  بالمالية المكلف بين الوزير بموجب قرار مشترك المؤسسة في التطوير بحث أنشطة تحدد
   (3).العلمي بالبحث

 الثاني   القسم
  نظام 

 لبالتناز   الخاصة   القيم   فوائض
  ا�م^ك   عن   التنازل   عن   الناتجة   القيم   فوائض   للضريبة   تخضع   ،1 -  140   المادة   �حكام   خ^فا  - ) 1 :   172   المادة

    . 173  للمادة   تطبيقا   ا�مد،   طويلة   أو   قصيرة   كانت   مابحس   المثبتة،   ا�صول   من   جزء    ھي   التي 
  . أقل  أو   سنوات   ) 3 (  ث^ث   منذ   ومحدثة   مكتسبة   عناصر    عن   التنازل   من   ا�مد،   القصيرة   القيم   فوائض   تنتج  -)2  
  ث^ث   من   أكثر   منذ   محدثة   أو   مكتسبة   عناصر   عن   التنازل   عن   تنتج   التي   تلك   فھي   ا�مد،   الطويلة   القيم   فوائض   أما 

  . سنوات )  3 (
  ملكية      المستغل   تمليك    ضمان   ورائھا   من   يقصد   التي   الحصص   أو   ا�سھم   شراءات   للتثبيتات،   مماثلة   أيضا   تعد  - ) 3

  . أخرى   شركة   رأسمال   من على ا�قل    % 10   حصة   كاملة، 

                       
 13و 2004م لسنة .من ق 3، 1998م لسنة .من ق13و  1997م لسنة .من ق18و 1996م لسنة .من ق 13معدلة بموجب المواد :169المادة  (1)
  . 2018م لسنة .من ق 10و  2014لسنة . م.من ق 9و 2010م لسنة .من ق11و   2009ت لسنة .م.من ق 08و  2007م لسنة .من ق16و 
  .2009ت لسنة .م.من ق 8و معاد إحداثھا بموجب المادة  2007م لسنة  .من ق 16ب المادة ملغاة بموج:3 -169المادة  (2)
  .2016لسنة . م.من ق 3و 2009لسنة . ت.م.من ق 9معدلة بموجب المادتين : 171المادة  (3)
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)  2 (  سنتين   منذ   المؤسسة،   ذمة   في   للدخول   المالية   السندات   تشكل   التي   القيم   المثبتة،   صولا�   من   جزء   تعد  -)  4
 . التنازل   تاريخ   قبل   ا�قل   على 
يحدد مبلغ فوائض القيم الناتجة عن التنازل الجزئي أو الكلي عن عناصر أصول مثبتة في إطار  -)1: 173المادة  

صناعي أو تجاري أو حرفي أو ف^حي، أو في إطار ممارسة نشاط مھني يربط بالربح الخاضع للضريبة، نشاط  
  :حسب طبيعة فوائض القيم، كما ھي مبينة في المادة السابقة

   . للضريبة   الخاضع   الربح   من    % 70   حدود   في   مبلغھا   يحسب   ا�مد،   قصيرة   قيم   بفوائض   ا�مر   تعلق   إذا  -

 . للضريبة   الخاضع   الربح   من    % 35   حدود   في   مبلغھا   يحسب   ا�مد   طويلة   قيم بفوائض    ا�مر   تعلق   وإذا  -

C تدخل فوائض القيم الناتجة عن التنازل أثناء إستغ^ل عناصر ا�صول   ،1 – 140كام المادة حخ^فا � -) 2 
ربح الخاضع للضريبة بالنسبة للسنة المالية التي تحققت فيھا، إن إلتزم المكلف بالضريبة بأن المثبتة، ضمن  ال

)  3 (  ث^ث   أجل  انقضاء   قبل   مؤسسته   في   ھذه القيم في شكل تثبيتات ضستثمار مبلغ يساوي مبلغ فوائإيعيد 
  أن   يجب ،  عنھا   المتنازل   ا�صول   عناصر   تكلفة   سعر   إلى   إضافته   مع   المالية،   السنة   ھذه   إختتام   من   إبتداء ، سنوات 
  . القيم   فوائض فيھا   تحققت   التي   المالية   السنة   بنتائج    بالتصريح   اHستثمار   عادةإب   اHلتزام   ھذا   يرفق 
فوائض القيم المخصومة من الربح الخاضع  إعادة اHستثمار في ا�جل المنصوص عليه أع^ه، تعتبر تإذا تم 

^كات ھت^ك المالي للتثبيتات الجديدة وتخصم من سعر التكلفة، من أجل حساب اHھتللضريبة، مخصصة  ل�
 .فوائض القيم المحققة Cحقاوالمالية 

  المذكور   ا�جل   فيھا   إنقضى   التي   المالية   للسنة   للضريبة   الخاضع   الربح   إلى   القيم   فوائض  تنقل   ،  العكس   حالة   وفي
 . أع^ه 
 3  (C التجمع   نفس   من   شركات   بين   والمحققة  أع^ه   المذكورة   القيم   ائضفو  للضريبة   الخاضعة   ا�رباح   ضمن    تدخل  
 (1)  . مكرر   138   المادة   في   محدد   ھو   كما 

القيمـة النـاتجة عن التنـازل عن عنصر من عنـاصر ا�صـول من طـرف المقـرض C تدخل فوائض ) 4
ضمن ا�رباح ) lease-back(قـرض المؤجر في إطار عقد القرض اHيجاري من نوع ليزباك مالمستـأجر لل

  .الخاضعة للضريبة
رف المقرض المؤجر C تدخل فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر ا�صول من ط) 5

  (2).ضعة للضريبةالفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل الملكية لھذا ا�خير ضمن ا�رباح الخ
 الثالث   القسم

 المالي   Uكتا�ھ   نظام
  (3).الخطي على كل التثبيتات المالي يطبق بقوة القانون نظام اHھت^ك  -)1:  174   المادة

يمكن حساب اHھت^ك المالي للتجھيزات التي تساھم مباشرة في اHنتاج داخل المؤسسات، من  ،غير أنه -)أ -)2
  . غير المباني السكنية و الورشات و المح^ت المستعملة في ممارسة المھنة حسب  نظام اHھت^ك المالي التنازلي

مؤسسات  القطاع السياحي في ممارسة  على المباني والمح^ت التي تستعملھا كما يطبق اHھت^ك المالي التنازلي
  .نشاطھا السياحي

  .إھت^كه ماليا لمالي التنازلي، سنويا، على القيمة المتبقية للملك الواجبا ھت^كاC يطبق -)ب
تبعا للمدة  2,5و 2و  1,5 ك المالي التنازلي، على التوالي، بـتحدد المعام^ت المستعملة في حساب اHھت^ -)ج

) 6(زيد عن ست سنوات أو ت) 6(أو ست ) 5( خمس سنوات،) 4(أو أربع ) 3(العادية Hستعمال التجھيزات ث^ث 
  .سنوات

ول�ستفادة من اHھت^ك المالي التنازلي، يجب على المؤسسات المذكورة أع^ه الخاضعة للنظام الضريبي  -)د
و يجب اHدCء كتابيا بھذا اHختيار . ھذا النوع من اHھت^ك المالي المفروض حسب الربح الحقيقي، أن تختار وجوبا

  .الذي C رجعة فيه بخصوص نفس التثبيتات، أثناء تقديم التصريح بنتائج السنة المالية المقفلة
  .يتم إعداد قائمة التجھيزات التي يمكن أن تخضع ل�ھت^ك المالي التنازلي، عن طريق التنظيم

متلكات الواردة في القائمة المنصوص عليھا في المادة السالفة الذكر، يحسب اHھت^ك المالي على بالنسبة للم -)ھ
  .أساس سعر الشراء أو التكلفة

  . كما يمكن للمؤسسات أن تقوم باھت^ك استثماراتھا ماليا، حسب نظام اHھت^ك المالي التصاعدي -)3
ة القابلة ل�ھت^ك المالي في الجزء الذي يقبل كبسط عدد يحصل على اHھت^ك المالي التصاعدي بضرب القاعد

  .عدد سنوات اHھت^ك المالي" ن"و تمثل ) 1+ن(السنوات المطابقة لمدة اHستعمال المنقضية و كمقام ن
 .ختيار ھذا النظام بتصريحھا السنويوإرفاق رسالة  اتول�ستفادة من نظام اHھت^ك المالي ھذا، يجب على المؤسس

ويقضي إختيار اHھت^ك المالي التصاعدي فيما يخص  اHستثمارات الخاضعة له، إستبعاد تطبيق أي نوع من أنواع 
  (4).اHھت^ك المالي ا�خر

                       
  .1997   لسنة .  م .  ق   من   19   المادة   بموجب   محدثة :   3  -  173   المادة (1)
  .2008 م لسنة.من ق 10بموجب المادة  ثانمحد: 5و  4 - 173ة الماد (2)
  .2010م لسنة .من ق 12معدلة بموجب المادة : 1 - 174المادة  (3)
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 الرابع   القسم
 الجوية   أو   البحرية   المUحة   مؤسسات

لمقيمة بالخارج والتي تنتج عن ا أو الجويةتعفى ا�رباح التي تحققھا مؤسسات الم^حة البحرية  :175المادة 
من نفس النوع تتمتع من  مؤسسات جزائريةمن الضريبة، شريطة أن تكون  ،ستغ^ل بواخر أو طائرات أجنبيةا

  .إعفاء مماثل ومساوي
 . ثنائي   اتفاق   اتفاقية أو طريق   عن   اHعفاء،   يتناولھا   التي   والضرائب   اHعفاء   كيفيات   بلد،   لكل   بالنسبة   تحدد

 الخامس   القسم 
 الوساطة   عن   والمكافآت   بالعموiت   التصريح

 ا9خرى   المكافآت   ومختلف   وا9تعاب   نقاصاتوا�
يجب على مسيري المؤسسات، الذين يدفعون، أثناء ممارسة مھنھم، أتعابا وأتاوى عن براءات :  176المادة 

ورخص وع^مات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والمقر وغيرھا من المكافآت، إلى أشخاص C ينتمون إلى 
ماءھم ورقم التعريف مستخدميھم المؤجرين، آن يصرحوا بھذه المبالغ في كشف يبين  ألقاب المستفيدين وأس

الجبائي الخاص بالمستفيدين وعنوان شركائھم وعناوينھم،  والمبالغ التي قبضھا كل مستفيد، ويجب إرفاق ھذا 
 (*) .الكشف بالتصريح السنوي بالنتائج

. وتخضع ھذه المبالغ، حسب الحالة، إما إلى الضريبة على الدخل اHجمالي أو إلى الضريبة على أرباح الشركات
يوما، ) 30(وتفقد الجھة صاحبة الدفع التى لم تصرح بالمبالغ المشار إليھا في ھذه المادة أو لم ترد في أجل ث^ثين 

  إعداد   أجل   من   المھنية   مصاريفھا   في   المبالغ   ھذه   ، حق تقييد192على اHشعار باHنذار المنصوص عليه في المادة 
  . بھا   الخاصة   الضرائب 

C   العقوبة   ھذه   تطبيق   يتعارض   C   2- 192   المادة   في   عليھا   المنصوص   الغرامة   تطبيق   مع،   Cنفس   إخضاع   مع   و  
 . السالفة للفقرة    طبقا   المستفيد   باسم   للضريبة   المبالغ 

  محاوCت   من   محاولة   بمثابة   أع^ه،   عليھا   المنصوص   الشروط   حسب   أع^ه،   إليه   المشار   الكشف   تقديم   عدم   يعد   كما
     . يليھا   وما   303   المواد   في   مبينة   ھي   كما   الغش 

  الضرائب   على   المطبقة   والجزائية   الجبائية   العقوبات   إلى   أع^ه،   المذكورة   المخالفة   مرتكبو   يتعرض   لذلك   ونتيجة
   . يليھا   وما   303   المواد   في   عليھا   والمنصوص   لھا   يخضعون   التي 

  

يتعين على المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات التي  تقوم بقبض حقوق التأليف أو اCختراع  -) 1:  177لمادة ا
دج سنويا، التي  20التي تتجاوز بالمبالغ  176أو دفعھا، أن تصرح وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة 

 .تدفعھا إلى أعضائھا أو موكليھا
في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو في حالة التوقف عن ممارسة النشاط،  ،غير أنه -) 2

 .195و 132يجب تقديم الكشف المشار إليه في المقطع ا�ول أع^ه، ضمن الشروط المحددة في المادتين 
 . 2  -  292   المادة   في   عليھا   المنصوص   الغرامة   تطبيق   176   المادة   �حكام   مخالفة   كل   عن   يترتب :   178   ادةالم

C يمكن �ي شخص أو شركة أو جماعة تتمثل مھنتھم في دفع فوائد أو أرباح مداخيل أو  -)1:  179المادة  
م العقارية أو تتناول بصفة ثانوية عمليات من ھذا القبيل، أن يقوموا بھذا غيرھا من الحواصل المتأتية من القي

  . الحقيقي   مقره   وتبيان   ھويته   إثبات   الصدد، بأي دفع أو يفتحوا أي حساب، دون المطالبة من صاحب الطلب
قديم القسائم لمدير كما يتعين عليھم تسليم كشف المبالغ التي يدفعونھا حسب أي شكل من ا�شكال بناء على ت

مقر المؤسسة صاحبة الدفع، وفق الشروط التي  تحدد بقرار من المدير العام للضرائب،  الذي يتبع لهالضرائب 
  العيني   اHمتياز   ةقيم   أو   قبضھا   التي   ويبين ھذا الكشف إسم صاحب الطلب ولقبه ومقره الحقيقي والمبالغ الصافية

  حسب   مخصصة   المبالغ   ھذه   تكون   بأن   يقضي   قرارا   يتخذ   أن   للضرائب   العام   للمدير   ويمكن  . منه   إستفاد   الذي 
  . القيم   طبيعة 

  أو   الحصص   أو   الخاصة   أسھمھم   من   المتأتية   والفوائد   ا�رباح   لقاء   الجماعات   عاتق   على   اHلتزامات   ھذه   نفس   وتقع
  .بھم   الخاصة   القسائم   بمصلحة   المكلفة   تلك   غير   شركات،   أو   �شخاص   يدفعونھا   التي   اHلتزامات 

يترتب على ا�شخاص والشركات والجماعات الخاضعة �حكام ھذه المادة، الذين C يمتثلون لھا أو يقيدون عمدا   
،  كلما ثبت إغفال أو 2- 192ع الغرامة المقررة في المادة ل�دارة، دفمعلومات  خاطئة في الكشف الذي قدموه 

 .عدم صحة في المعلومات
  الوزير   يصدرھا   قرارات   بموجب   وفقھا،   ا�حكام   ھذه   تطبيق   العمومية   الصناديق   على   يتعين   التي   الشروط   تحدد

  . بالمالية   المكلف 
لحساب الغير،  هوفي حالة تقديمھا من طرف .ما عدا إذا ثبت العكس ،مة ملك صاحب الطلبتعد القسائم المقد -)2

يمكنه تسليم قائمة للمؤسسة صاحبة الدفع، يبين فيھا أسماء المالكين الحقيقيين  وألقابھم ومقراتھم الحقيقية وكذا 
 .مبلغ القسائم التي تعود لكل واحد منھم

                                                 
   . 2008لسنة . ت.م.من ق 7و  2008م لسنة .من ق 11، 2006م لسنة .من ق 8معدلة بموجب المواد :174المادة  (4)
  .2017لسنة . م.من ق 16و 2002م لسنة  .من ق 3معدلة بموجب المادة : 176المادة  (*)
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  الواردة   العقوبات   وتطبق . 1  تطبيقا للمقطع الثاني من إليھا   يقدم   بكشف   القائمة،   ھذه   الدفع،   صاحبة   المؤسسة   ترفق
 . الضريبة   تطبيق   تجنبھم   قصد   باسمه   للغير   تعود   قسائم   قبض   ضده    ثبت   من   كل   على   303   المادة   في 
، أن تكون الدفاتر وا�وراق والوثائق التي من شأنھا 314المادة  يجب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليھا في 

أن تساعد على التحقيق في الكشف المقرر في ھذه المادة، والتي C تخضع �جل أوسع للحفظ، محفوظة في 
  السنة   غاية   إلى   المباشرة،    الضرائب   المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث أعدت، وتوضع تحت تصرف أعوان إدارة

  . المطابقة   الدفع   عمليات   فيھا   تمت   التي   للسنة   الموالية   الرابعة 
 (1). ملغاة :   180   المادة

  إلى   يقدموا   أن   ،أدناه  3و 2في     إليھم   المشار   أولئك   غير   المعنويين،   ا�شخاص   على   ينبغي  -  1 :   181   المادة 
 :  يبين   كشفا   ،151   المادة   في   عليه   المنصوص   السنوي   التصريح   رفقة   المباشرة،   الضرائب   مفتش 
كما تقدم  مؤسسات  التأمين وإعادة  ،ت مجالس اHدارة أو أصحاب ا�سھممحاضر ومستخلصات مداوC - )أ

تين، وجداول ملحقة إلى مديرية محضرا مفص^ في نسخ ،دخارHاالتإمين، ومؤسسات تثبيت الرأسمال أو 
 .التأمينات

  وا�تعاب   المكافآت  مبلغ   وكذا   المؤسسات،   ھذه   إدارة   مجلس   أعضاء   سكن   ومقر   وصفات   وأسماء   ألقاب  - ) ب
   . السابقة   السنة   خ^ل   منھم   واحد   لكل   المدفوعة 

أخرى، والمبالغ  خ^ل السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصلالمبالغ المدفوعة لكل شريك أو مساھم  -)ج
الموضوعة تحت تصرفھم خ^ل نفس السنة، إما مباشرة إما عن طريق أشخاص أو شركات، لقاء التسبيقات أو 

    . اHقتراضات أو الدفعات الحسابية، وكذا ألقاب وأسماء وعناوين المعنيين
  ،ىا�ول   فقرةال   في   الواردة   الشروط   ضمن   كشف   تقديم   المحدودة   المسؤولية   ذات   الشركات   لمسيري   ينبغي  -) 2 
   :  يلي   ما   يبين 
  ؛ وعناوينھم   وصفاتھم   وأسماءھم   الشركاء   ألقاب  - ) أ

  ؛ اHنتفاع   طريق   عن   وإما   الملكية   طريق   عن   إما   الشركة،   في   شريك   لكل   العائدة   الحصص   عدد  - ) ب
  والمكافآت   المرتبات   لقاء   الشركات،   على   لضريبةا   لوعاء   المحددة   الفترة   خ^ل   شريك   لكل   المدفوعة   المبالغ  - ) ج

و   في الشركة ن وظائفھمع يتقاضونھا   التي   المرتبات   من   وغيرھا   للمصاريف،   الجزافية   والتسديدات   والتعويضات 
  . المبالغ   ھذه   دفع    فيھا كذا السنة التي تم 

حصصھم في  و أرباح أو حواصل أخرى، عائدة منالمبالغ المدفوعة لكل شريك في السنة السابقة كفوائد أ -)د
و وكذا المبالغ الموضوعة تحت تصرفھم خ^ل نفس السنة، إما مباشرة وإما عن طريق أشخاص أ .الشركة

  .ض أو الدفعات الحسابيةروشركات لقاء التسبيقات أو  الق
ينبغي لشركات ا�شخاص وشركات المساھمة التي لم تختار النظام الجبائي المطبق على الشركات ذات  - )3

، كشفا يبين 30و 28، 18، 11، 15رؤوس ا�موال، أن تقدم رفقة التصريح السنوي المنصوص عليه في المواد 
   :ما يلي

    . وعناوينھم   ھمؤوأسما   وا�عضاء أ  الشركاء   ألقاب  -
  كل   لحقوق   والمطابقة   السابقة،   السنة   خ^ل   المختتمة،   المالية   السنوات   أو   المالية   السنة   في   المحققة   الربح   حصة  -
   . عضو   أو   شريك 

  . 2  -  292   المادة   في    المقررة    الغرامة   تطبيق   أع^ه   المادة   �حكام   مخالفة   كل   على   يترتب  : 182   المادة
ينبغي على ا�شخاص الطبيعيين و الجمعيات و الشركات المتواجدة مقراتھا أو المقيمة في  :مكرر 182المادة 

الجزائر والخاضعة للتصريح الجبائي، التصريح في نفس الوقت الذين يصرحون  فيه بمداخيلھم بمراجع حساباتھم 
أو استعمال الحساب أو  من تاريخ فتح) 2( التي تم فتحھا أو استعمالھا في إطار نشاط تجاري في أجل شھرين

  .إقفاله من طرفھم في الخارج
 .مستقل تصريح موضوع حسابيجب أن يكون كل 

دج عن كل حساب غير مصّرح  500.000بائية تقدر بـ ـيق غرامة جـبالحسابات تطب  دم التصريحـاقب على عـيع
  (2).به

  مكرر الخامسقسم ال
  (3)تـصريح خـاص بالـتحويUت

يجب التصريح مسبقا  لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بتحوي^ت ا�موال مھما كانت  :2مكرر 182المادة 
  .في الجزائر التي تتم لفائدة ا�شخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمينطبيعتھا ، 

أيام ) 7(سبعة للمبالغ محل التحويل إلى المصرح في أقصى أجل  ةالجبائي معالجةيتعين تقديم شھادة توضح ال
 سبعةC يطبق ھذا ا�جل المحدد بوعرضھا لتدعيم  ملف طلب التحويل  ابتداء  من تاريخ إيداع التصريح  بھدف

                       
  ). الجبائية   اCجراءات   قانون   إلى   اCحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة    . م . ض . ق   من   200    المادة   بموجب   ملغاة   : 180   المادة  (1)
  .2006م لسنة .من ق 9محدثة بموجب المادة : مكرر 182المادة  (2)
  .2009م لسنة .من ق 10تم إحداثه بموجب المادة ): 2مكرر 182(القسم الخامس مكرر و المادة  (3)
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)7( Hبعد تسوية الوضعية  ،لتزامات الجبائية، وفي ھذه الحالةأيام في حالة عدم احترام ا Cتسلم الشھادة إ C
  .الجبائية

ا�نظمة التي تمنح و المراجع القانونيةذلك، تعذر نجزة أو عند الجبائية الم، اCقتطاعات على الخصوصتوضح الشھادة 
  .اHعفاء أو التخفيض

  .لتدعيم طلب التحويل ةالسابق رةقف، إلزام تقديم الشھادة المذكورة في اليجب على المؤسسات البنكية
  . تعفى من ھذا اHلزام المبالغ المدفوعة كأجور لعمليات اCستيراد الخاضعة لرسم التوطين البنكيو

   .قرار من الوزير المكلف بالماليةبتطبيق ھذه المادة  الشھادة وكذا كيفياتنماذج التصريح وتحدد 

  السادس   القسم
  بالوجود   التصريح

يجب على المكلفين بالضريبة والخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل   :183المادة 
الضرائب  يةا�ولى من بداية نشاطھا، إلى مفتش يوما أن يقدموا في الث^ثين ضريبة الجزافية الوحيدةللأو  اHجمالي

  (1).، تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه اHدارةاالمباشرة التابعين لھ
مستخرجة من مصالح معدة قانونًا و ب أن يحتوي ھذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشھادة اCزدياد، يج

الجنسية الجزائرية أو ا�جنبية بالنسبة للذين  والحالة المدنية التابعة للبلدية التي ولد فيھا المكلفون بالضريبة ذو
لقاب والعنوان التجاري والعنوان بالجزائر وخارج ولدوا فوق التراب الوطني، خاصة، على ا�سماء وا�

كما يجب تدعيم التصريح  .إذا تعلق ا�مر بأشخاص طبيعيين أو معنويين يحملون الجنسية ا�جنبية ،الجزائر
  .بنسخة مطابقة لعقد، أو عقود الدراسات أو ا�شغال التي يتولى ھؤCء ا�شخاص ا�جانب إنجازھا بالجزائر

  تصريح   تقديم   عليه   يجب   وحدات،   عدة   أو   وحدة   الرئيسي،   مقره   جانب   إلى   امالك   للضريبة   الخاضع   يكون   عندما
  . المختصة   المباشرة   الضرائب   مفتشية   إلى   المؤسسة   عن   بالوجود   شامل 
   . المؤسسة   مكونات   عن   أع^ه   المذكورة   ماتالمعلو   كل   إلى   الشامل   التصريح   ھذا   يشير   أن   يجب و 

  (2) . ملغاة:  مكرر 183المادة 
  السابع   القسم

  الضريبة   فرض   مكان   تغيير
عندما يكون المكلف بالضريبة قد قام بتحويل  إما مقر مديرية المؤسسة أو اHستغ^ل أو مكان مقره :  184المادة 

أو سكناه أو إقامته الرئيسية، فإن اHشتراكات التي ھو مدين بھا والمتعلقة  الرئيسي أو مكان ممارسة  مھنته
  فيھا   حصل   التي   المالية   السنة   عن   مستحقةال   الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات على ضريبةالب
  الضريبة   فرض   بمكان   قانونا   فرضھا   يمكن   سواء،  حد   على   التقادم،   يمسھا   لم   التي   السابقة   والسنوات   التحويل، 
  . الجديد   للوضع   المطابق 

 القسم الثامن
  إعادة تقييم ا9صول

 المالي النظام المحاسبي سريان بداية تاريخ عند التثبيتات إعادة تقييم من المتأتي  القيمة فائض يقيد : 185 المادة
 .سنوات (5) خمس أقصاه أجل في الجبائية النتيجة في ،

  (3).السنة نتيجة في التقييم إعادة عمليات من ىاCھت^كات المتأت مخصصات فائض يقيد : 186 المادة

  التاسع   القسم
  الجبائية   المراقبة

  ا9ول   الفرعي   القسم
  التصريحات   في   التحقيق

   (4). ملغاة :   187   المادة
  تصريحات   في   التحقيق   إلى   سويا،   أو   المباشرة   الضرائب   أعوان   مكان   في   المناجم   مھندسو   إستدعاء   يمكن :  188   المادة 
  . المحاجر   تستغل   التي   والمؤسسات   منجميا   نشاطا   يمارسون   الذين   بالضريبة   المكلفين 
من أجل إعداد الضريبة على ا�رباح التي تحققھا الشركات، والمستحقة من المؤسسات الخاضعة : 189المادة  

مباشرة إلى ھذه لمؤسسات توجد خارج الجزائر أو تمارس عليھا رقابة، فإن ا�رباح التي تحول بطريقة غير 
  تدمج   أخرى،   وسيلة   طريق   عن   وإما   المؤسسات، إما عن طريق الزيادة أو التخفيض في أسعار الشراء أو البيع،

  لمجموعة   أو   لمؤسسة   تخضع   التي   المؤسسات   على   اHجراء   نفس   يطبق   كما   المحاسبات،   في   المسجلة   النتائج   في 
  . الجزائر   خارج   توجد   مؤسسات   على   مراقبة   ا�خرى   ھي   رستما 

  الخاضعة   المواد   تحدد   السابقة،   الفقرة   في   المقررة   التصحيحات   Hجراء   دقيقة   عناصر   وجود   عدم   حالة   وفي
  . مماثلة   اتمؤسس   عادة   تستغلھا   التي   المواد   مع   بالمقارنة   للضريبة 

                       
  . 2007م لسنة .من ق 14معدلة بموجب المادة : 183المادة  (1)
    . 2009لسنة . م.ق من 23وملغاة بموجب المادة  1997   لسنة .  م .  ق   من   20   المادة   بموجب    محدثة :   مكرر   183   المادة  ( (2)
    . 2009ت لسنة .م.من ق 10و  1996   لسنة .  م .  ق   من   14   المادتين  بموجب معدل  ) :   186   و   185   المادتان(القسم الثامن   (3)
  قانون   إلى   اCحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م . ق   من   200   ةالماد   بموجب   وملغاة   1996   لسنة .  م .  ق   من   15   المادة   بموجب   معدلة :   187   المادة (4)

  ). الجبائية   اCجراءات 
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  الثاني   الفرعي   القسم
  المحاسبات   في   التحقيق

  (1). ملغاة :  190   المادة
، على مكلف بالضريبة مستفيد من الجبائيةإذا ثبت إثر إجراء المراقبة من طرف المصالح :  مكرر 190المادة  

جور المدفوعة، فان الزيادات الناتجة عن ذلك اCمتيازات الجبائية، نقص في التصريح برقم اCعمال والنتائج وا�
  عفاءاتاH   عن   النظر   بغض وھذا   العام،   تكون محل استرجاع للحقوق والرسوم الموافقة طبقا لشروط القانون

 (2).الممنوحة 
  الثالث الفرعي    القسم 

  المحاسبة   رفض حالة 
. ملغاة: 191ا�ادة 

(3)
 

 (4) الرابع   الفرعي   القسم 
  بالضريبة   للمكلفين   السنوي   ا�حصاء

  العقارية   وا9مUك   والنشاطات
  العقارية   وا�م^ك   والنشاطات   بالضريبة   المكلفين   بإحصاء   سنة   كل   الجبائية   اHدارة   تقوم :   مكرر   191   المادة

  .المبنية   وغير   المبنية 
ختصاصھا إدائرة ليتعين على المصالح المكلّـفة بالعمران والبناء إفادة المديرية الوCئية للضرائب التي تتبع 

  (5).اHقليمي، بكل المعلومات المتعلقة بإحصاء وانتھاء عمليات البناء والھدم والتغيير المتعلقة بالعقارات
  العاشر   القسم

  يةجبائال   والغرامات   الضريبة   في   الزيادات
  ا9ول   الفرعي   القسم

  تقديمه   في   التأخير   أو   التصريح   عدم   بسبب   الزيادات
تفرض تلقائيا الضريبة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي، حسب الحالة،  -)1 :192المادة 

ويضاعف المبلغ المفروض عليه بنسبة . إما بصدد الضريبة على الدخل وإما بصدد الضريبة على أرباح الشركات
25 .%  

   . 322   المادة   في   المحددة   الشروط   ضمن    % 20   أو    % 10   إلى   الزيادة   ھذه   تخفض
يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ في ظرف موصى )  30(إذا لم يصل التصريح إلى اHدارة خ^ل أجل قدره ث^ثين 

 35%.م والقاضي بوجوب تقديم ھذا التصريح في ھذا ا�جل، تطبق زيادة بنسبة عليه مع إشعار باCست^
يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم في ا�جال المحددة، أوعند إثبات تصريحه، الوثائق والمعلومات  - )2

غرامة جبائية من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع  180و 153و 152المطلوبة بموجب المواد 
  . صحتھا   عدم   أو   دج وھذا في كل مرة يسجل فيھا إغفال الوثائق المقدمة 1.000قدرھا 

يوما ابتداء من تاريخ اHنذار الموجه إلى المعني ) 30(في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة في أجل ث^ثين  
تلقائيا ويضاعف مبلغ الحقوق إلى غاية با�مر، في ظرف موصى عليه مع إشعار باCست^م، تفرض الضريبة 

25.%   
والوثائق المرفقة بھا، والتي تستعمل في مراقبة  59و 53و 44و 18تعد التصريحات الخاصة المقررة في المواد 

 2و  1الدخل الوارد في التصريح بالضريبة على الدخل اHجمالي كوثائق إثبات من أجل تطبيق أحكام المقطعين 
  .من ھذه الفقرة

  . طبق أحكام ھذه المادة على الضريبة الجزافية الوحيدةت
قانون  من مكرر 169المادة  أحكام بموجب المطلوبة الكامل للوثائق غير اHيداع أو تقديم عدم على يترتب - ) 3

مع  عليه موصى ظرف في التبليغ، تاريخ من يوما ابتداء  (30)ث^ثون  قدره أجل خ^ل ، الجبائية اHجراءات
 وتعرضت التصريح إلزامية المؤسسة إذا لم تحترم. دج  2.000.000 بمبلغ تطبيق غرامة ، باCست^م إشعار

 المحولة ا�رباح من 25 % تساوي إضافية غرامة فرض يتم الذكر، السالفة الغرامة زيادة على للمراقبة، فإنه
  (5) .المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون مكرر من 141 أحكام المادة مباشرة، وذلك بمفھوم غير بطريقة

                       
  قانون  إلى   حكاماC   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م . ق   من   200   المادة   بموجب   وملغاة   ،2000   لسنة .  م . ق   من   7   المادة   بموجب   معدلة :   190   المادة (1)

  ). الجبائية   اCجراءات 
  .2002   لسنة .  م . ق   من   5   المادة   بموجب   محدثة :   مكرر   190   المادة (2)
 .2017لسنة . م. من ق 9وملغاة بموجب المادة .1999   لسنة .  م .  ق   من   18   المادة   بموجب   معدلة: 191المادة  (3)
  . 1996   لسنة .  م .  ق   من   16   المادة   بموجب   محدث ) : مكرر   191   المادة(  الرابع   الفرعي   القسم (4)
    .  2006  لسنة    م .  ق   من  10   المادة   بموجب و معدلة  1996   لسنة .  م .  ق   من   16   المادة   بموجب   محدثة: مكرر   191   المادة (5)
  2006م لسنة .من ق 11،  2003لسنة . م.من ق 22،  2001م لسنة .من ق 38،  2000م لسنة .من ق 9اد ومعدلة بموجب الم: 192المادة  (5)
  .2017لسنة . م.من ق 16و  10و 2013لسنة . م.من ق 2و   2010ت لسنة .م.من ق 6و  2009لسنة . م.من ق 9و  2007م لسنة .من ق 15و
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  الثاني   الفرعي   القسم
 التصريح   في   نقص   بسبب   الزيادات

عندما يصرح مكلف بالضريبة ملزم بتقديم تصريحات تتضمن اHشارة إلى ا�سس أو العناصر  -)1 :193المادة 
التي تعتمد لتحديد وعاء الضريبة، أو يبين دخ^ أو ربحا ناقصا أو غير صحيح، يزاد على مبلغ الحقوق التي 

   :نسبةتملص منھا أو أخل بھا 
  ؛يساويه   أو   دج   50 . 000   مبلغ   عن   يقل   منھا   المتملص   الحقوق   مبلغ   كان   إذا  ،  % 10  -
  ؛يساويه   أو   دج   200 . 000   مبلغ   عن   ويقل   دج   50 . 000   يفوق   منھا   المتملص   الحقوق   مبلغ   كان   إذا  ،  %   15  -
  . دج   200 . 000   يفوق   منھا   المتملص   الحقوق   مبلغ   كان   إذا،   %    25  - 

  .من طرف المكلف بالضريبة بةكترالماCخفاء  نسبةموافقة ل  زيادة   تطبق   ،تدليسية بأعمال   القيام    عند  -)2 
  .نفس السنة مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان  التي تم إخفاؤھا   الحقوق  توافق ھذه النسبة حصة 

  .  % 100وعندما C يدفع أي حق، تحدد النسبة بـ . C50% يمكن أن تقل ھذه الزيادة عن 
الحقوق الواجب جمعھا عن طريق اCقتطاع من ب  منھا   المتملص   قوقحال  تتعلق   عندما  ،كذلك   %  100  تطبق نسبة

   .المصدر

   (*) :  خاصـة   ،التدليسية   عمـالا�ب   يقصـد
  شخص  كل  طرف   من   المضافة   القيمة   على   الرسم   عليھا   يطبق   التي   المنتوجات   أو   المبالغ   إخفاء   محاولة   أو   إخفاء  - )أ 
  . فاتورة   بدون   المبيعات   وخاصة   به،   مدين 

سترجاع اأو خصم أو إعفاء أو  إما على تخفيض،يھا عند طلب الحصول علستناد تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة ̂ل - )ب  
Cللرسم على القيمة المضافة وإما اCمتيازات الجبائية لصالح بعض الفئات من المدينينستفادة من ا .  

القيام عمدا بنسيان تقييد أو إجراء قيد في حسابات، أو القيام بتقييد أو إجراء قيد في الحسابات غير صحيح أو  )–ج
من القانون التجاري أو في الوثائق  10و 9وھمي في دفتر اليومية ودفتر الجرد المنصوص عليھما في المادتين 

   . حساباتھا   إقفال   تم   التي   بالنشاطات   المتعلقة   C يطبق ھذا الحكم إC على المخالفات. التي تحل محلھا

  أو   ضريبة   أي  تحصيل   أمام   أخرى   بطرق   عوائق   بوضع   أو   الدفع   إمكانية   عدم   بتدبير   بالضريبة   المكلف   قيام  - ) د
    . به   مدين   رسم 

  والرسوم   الضرائب   مبلغ   من   جزء   أو   كل   دفع   تأخير   أو   تجنب   بوضوح   منه   يقصد   سلوك   أو   فعل   أو   عمل   كل  - ) ھ
   . المودعة   التصريحات   في   مبين   وھ   كما 

أو C يتوفر على محاسبة قانونية محررة، تتم / يعتبر كذلك، كل نشاط غير مسّجل و. ممارسة نشاط غير قانوني) و
  .أو ثانوي ممارسته كنشاط رئيسي

  192    المادة   في   المقررة   تلك   مع   قتضاء،اC   عند   المادة،   ھذه   من   ا�ول   المقطع   في   المقررة   الزيادات   تجمع  -3  
   ). والثاني   ا�ول   مقطعانال (

اHقتصادي خ^ل السنة السابقة يمكن أن يصحح تلقائيا تصريح المكلف بالضريبة الذي ارتكب مخالفة للتنظيم  - 4
وفي ھذه الحالة، تطبق الزيادات المقررة في المقطع ا�ول أع^ه، على الحقوق  .والخاص بفرض الضريبة

  .المطابقة للزيادة

  ممارسة   أو   النشاط   عن   التوقف   أو   التنازل   حالة   في   192   المادة   وفي   المادة   ھذه   في   المقررة   الزيادات   تطبق   كما  - 5 
  . المھنة 

  الثالث   الفرعي   القسم 

  الجبائية   الغرامات

  ھذا   من   183   المادة   في   عليه   المنصوص   بالوجود،   تصريحا   يقدم   C   الذي   بالضريبة   المكلف   يعاقب  -  1  : 194   المادة
  ،  دج   30 . 000  ـب   محددة   جبائية   غرامة   بدفع   القانون، 

    .وھذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليھا في ھذا القانون

تخضع الشركات وا�شخاص المعنويين ا�خرين الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات الذين  يدفعون  -)2
 C يكشفون عن ھويتھم ضمن إما مباشرة أو عن طريق الغير، المبالغ المذكورة  في ھذه المادة، إلى أشخاص

                       
 2002   لسنة .  م . ق   من   6و   2001   لسنة   م .ق   من   38   ،   2000   لسنة   م . ق   من   10   و 1996   لسنة .  م .  ق   من   17   المواد   بموجب   معدلة :    193   المادة  (*)
  .2012م لسنة .من ق 8و   2006م لسنة  .من ق 12  و
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  الدخل   على   للضريبة   القصوى    ، لدفع غرامة جبائية تحسب بتطبيق ضعف النسبة176الشروط المقررة في المادة 
   . الموزعة   أو   المدفوعة   المبالغ   على  اHجمالي

منتمين للنظام الجزافي المكلفين بالضريبة ال) دج 5.000(يعاقب بغرامة تقدر بخمسة أCف دينار جزائري  )3
من  30و 12-15 تينوالتقدير اHداري والذين C يمسكون الدفاتر المرقمة والمسجلة المنصوص عليھا في المادأ

  (1).ھذا القانون

أو عندما  ،عندما يتبين أن اCستثمارات الواردة في قرارات منح اHمتيازات الجبائية لم تنفذ: مكرر 194المادة 
يؤدي  إلى سحب اCعتماد  ،فإن عدم التنفيذ ھذا ،تكون الشروط التي  منحت على أساسھا ھذه القرارات لم تستوف

حق  من، و تجريد ا�شخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين منحت لھم ھذه  اCمتيازات  الجبائية بموجب اCعتماد
و الرسوم وا�تاوى التي تم إعفاؤھم منھا مستحقة على الفور  وتصبح  الحقوق. متيازاتھذه  اH اCستفادة من

من  402بغض النظر عن كل ا�حكام المخالفة ودون المساس بعقوبات تأخير الدفع المنصوص عليھا في المادة 
  .اقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تحسب إبتداء من التاريخ الذي كان يستوجب فيه دفعھ

رقا ط قد استعمل بعد تاريخ القرار متيازات الجبائيةلمستفيد من اHطبق أحكام المقطع السابق عندما يكون اكما ت
ھذه المخالفة بقرار يعاقب على من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و، 2-193تدليسية بمفھوم المادة 

  (2).قضائي له قوة الشيء المقضي فيه

 تنص التلبس الذي معاينة حالة في ، المعنيين بالضريبة على المكلفين الجبائية اHدارة تطبق :1 مكرر 194 المادة
 ئة ألف ديناراستم قدرھا مالية غرامة الجبائية، قانون اHجراءات من  3مكرر 20 المادة إجراءاته على

 (3) .)دج 600.000(

 التلبس محضر إعداد تاريخ عند حالة تجاوز، في )دج1.200.000(مليون ومئتي ألف دينار  إلى المبلغ ھذا يرفع
 مجال في عليه المنصوص ،)دج 5.000.000(خمسة م^يين دينار حد الخام اHيرادات أو ا�عمال رقم ،الجبائي

 .المماثلة والرسوم الضرائب المباشرة قانون من 4 مكرر 282 المادة جبموالجزافية الوحيدة ب الضريبة نظام

 ، الجبائي  التلبس  محضر إعداد تاريخ عند حالة تجاوز، في )دج 2.000.000(مليوني دينار إلى المبلغ ھذا يرفع
 نظام مجال في عليه نصوصالم) دج 10.000.000( ارــدين م^يين   عشرة  الخام  اHيرادات أو ا�عمال رقم

 .ماثلةالموالرسوم  باشرةالم الضرائب قانون من مكرر 20 ادةالمجب بمو بسطالم الربح

 بالضريبة ينكلفالم إقصاء الجبائي التلبس جنحة على فإنه يترتب ،سابقا عليھا نصوصالم العقوبات على وزيادة
 .الجبائية اHجراءات قانون من  158و 156 و 19 وادالم عليھا في نصوصالم الضمانات من اCستفادة من

 خالفاتبم تتعلق العقوبات ھذه فإن  ،أخرى �سباب الفترة لعقوبات نفس خ^ل بالضريبة كلفالم تعرض إذا
 وتطبق كل مخالفة عن لغرامة عندئذ بالضريبة كلفالم ويتعرض .الجبائي للتلبس ةئنشالم تلك عن مختلفة

  .ادةالم ھذه في عليھا نصوصالمالية الم الغرامة عن عزلبم  العقوبات
  عشر   الحادي   لقسما

  النشاط   عن   التوقف   أو   التنازل
  ا9ول   الفرعي   القسم

 عموميات
  الربح   على   المفروض   الضريبي   للنظام   الخاضع   النشاط   كل   أو   جزء   عن   التوقف   أو   التنازل   حالة   في :   195   المادة

  . الضريبة   يھاعل   تفرض   لم   زالت   ما   التي   ا�رباح   على   المستحقة   الضريبة   مباشرة   تؤسس   الحقيقي، 
  . للنشاط   كإنھاء   والقرض   بالنقد   المتعلق   القانون   من   141   المادة   في   المقرر   اHعتماد   سحب   يعد

ويجب على المكلفين بالضريبة أن يشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل عشرة  
يحيطوه علما بالتاريخ الذي أصبح أو سيصبح فيه ھذا التنازل أو التوقف  أيام، كما ھو محدد أدناه،  وأن) 10(

  .فعليا، وكذا عند اHقتضاء، إسم المتنازل له ولقبه وعنوانه
  :  من   إبتداء   أيام )  10 (  العشرة   تاريخ   ويسري

  محل   عن   تنازل   أو   ببيع   ا�مر   تعلق   إذا   القانونية   اHع^نات   جريدة   في   التنازل   أو   البيع   فيه   ينشر   الذي   اليوم  -  
  ؛ تجاري 
  مؤسسات   عن   تنازل   أو   ببيع   ا�مر   تعلق   إذا   اHستغ^Cت   إدارة   له   المتنازل   أو   المشتري   فيه   يتسلم   الذي   اليوم  -  
  ؛ أخرى 

  ؛ النشاط   بوقف   ا�مر   تعلق   إذا   ،المؤسسات   نھائيا   فيه   تأغلق   الذي   اليوم  -
                       

  . 1999لسنة . م.من ق 19و  1992لسنة . ت.م. قمن  27معدلة  بموجب المادتين  : 194المادة   (1)
  .2009م لسنة .من ق 15محدثة بموجب المادة : مكرر 194المادة  (2)
  .2012م لسنة .من ق 9و معدلة بموجب المادة  2010ت  لسنة .م.من ق 7محدثة بموجب المادة : 1مكرر 194المادة  (3)
  



52 

   . إعتماد   بسحب   ا�مر   تعلق   إذا   السحب   تاريخ  -
  

  الثاني   الفرعي   القسم
 الحقيقي   للنظام   الخاضعة   المؤسسات   على   الضريبة   فرض   كيفيات

المعنويين وا�شخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب ربحھم يتعين على ا�شخاص  -)1 :196المادة 
الحقيقي، أن يقدموا، فض^ عن المعلومات المشار إليھا في المادة السابقة، تصريحاتھم بالتنازل أو بالتوقف عن 

  الحالة،   حسب   الرئيسية،   اHقامة   مكان وجود مقر الشركة أوه تبع لي الذي النشاط إلى مفتش الضرائب المباشرة
   . أع^ه   195   المادة   في   المقررة   أيام )  10 (  العشرة   أجل   وفي   152   المادة   في   المحددة   ا�شكال   حسب   وذلك 

يجب على المدينين، اHشارة في تصريحاتھم إلى  ،ولذلك .173ولتحديد الربح الحقيقي، تطبق أحكام المادة  - )2
  .وائض القيمة المشار إليھا في المادة المذكورة وتقديم كل اHثباتات المفيدة تدعيما لذلكالمبلغ الصافي لف

في ھذه المادة، والمادة السابقة  في   تباعا ا  إليھما   المشار   والتصريح   المعلومات   بالضريبة   المكلفون   يقدم   لم   إذا  - ) 3
أيام ) 10(تدعيما للتصريح بأرباحھم ولم يقدموھا في العشرة أو إذا طلب منھم تقديم التبريرات الضرورية 

الموالية Cست^م اHشعار الموجه إليھم لھذا الغرض، فإن  قواعد فرض الضريبة تحدد تلقائيا وتطبق الزيادة في 
  . 192الحقوق المقررة في المادة 

  ھو   كما   الضريبة   تضاعف   بالربح،   للتصريح   تدعيما   قدمةالم   المعلومات   صحة   عدم   أو   التصريح   في   نقص   حالة   في 
  . 193   المادة   في   محدد 
في حالة تنازل بالمقابل أو بالمجان، وسواء تعلق ا�مر  ببيع إجباري أم  طوعي، فإنه يمكن إقحام مسؤولية  - )4 

المستحقة على ا�رباح التي حققھا ھذا ا�خير خ^ل المتنازل له بصفة تضامنية  مع المتنازل في دفع الضرائب 
  السنة   أو   السنة   في   المحققة   ا�رباح   على   وكذا   التنازل،   السنة، أو السنة المالية للتنازل، إلى غاية يوم إجراء ھذا

  . العادي   الموعد   في   وقع   الذي   التنازل   تاريخ   قبل   ا�رباح   بھذه   المتنازل   يصرح   لم   إذا   ،السابقة   المالية 
غير أن مسؤولية المتنازل له تنتھي عند سعر بيع المحل التجاري إذا تمت عملية التنازل بالمقابل وعند القيمة 

وC يكون مسؤوC عن ذلك إC خ^ل  ،إذا تمت عملية التنازل بالمجان ،المحددة لتصفية حق اHنتقال بين ا�حياء
  المذكورة،   المادة   في   المحدد   ا�جل   في   تم   إذا   السابقة،   واحدة تسري إبتداء من يوم التصريح المقرر في المادةسنة 

  . التصريح   تقديم   حالة   في   ا�جل   لھذا   يوم   آخر   من   إبتداء   أو 
  المؤسسة،   نشاط   عن   توقفا   يعتبر   أشخاص،   شركة   إلى   مسؤوليةال   محدودة   شركة   أو   أسھم   شركة   تحويل   إن  -)5  
  . المادة   ھذه   أحكام   بمفھوم 

تطبق أحكام المادة السابقة وأحكام ھذه المادة في حالة وفاة المستغل الخاضع للنظام الحقيقي لفرض  - )6
) H)6عداد الضريبة في أجل ستة  ت الضروريةوفي ھذه الحالة، يقدم ذوي حقوق المتوفى المعلوما .الضريبة

  .ةأشھر من تاريخ الوفا
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  ا9ول   البــاب
  عامــة   أحكــام

  الضرائب   على   المحلية   للجماعات  المشترك   وقوالصند   والبلديات   الوCيات   تتوفر : 197   المادة
  :  ا�تية 
  :  المحلية   للجماعات   والصندوق المشترك  البلدياتو  الوCيات   لفائدة   المحصلة   الضرائب  -)1 

  (1)  .المھني   النشاط   على   الرسم  -
    :  سواھا   دون   البلديات   لفائدة   المحصلة   الضرائب  - ) 2 

  ؛العقاري   الرسم  -
  . التطھير   رسم  -
  ھذه   قبل    من   سنة   كل   في   اHقتضاء،   عند   والبلديات،   للوCيات   العائدة   الرسوم   معدCت   تحدد :   198   المادة

   . للقانون   طبقا   الجماعات 
يبلغ مدير الضرائب للوCية، كل سنة، للوCية و البلديات و الصندوق المشترك للجماعات :  199المادة  

التي توزعھا المصالح المحلية، لتحضير ميزانياتھم، مبلغ التحصيل المنتظر بعنوان الضرائب و الرسوم 
  والمادة   القانون   ھذا   نم   282و 222، 197منصوص عليھا في المواد التابعة له، حسب التخصيصات ال

  . ا�عمال   رقم   على   الرسوم   قانون   من   161 
  .تللتحصي^   المعروفة   النتائج   آخر   أساس   على   السنة   ميزانية   في   تقديرھا   الواجب   التقديرات   ضبط   يتم 

ة ، يرخص للبلديات بالقيام، نيمالية معت الميزانية بعنوان سنة و في انتظار تخصيص إعتمادا ،غير أنه
  . المصاريف ذات الطابع اHجباري  ،، على المكشوفبدفع  ل الفصل المدني ا�ول من كل سنةخ^
  .تتم التقويمات المتعلقة بالكتابات ، خ^ل نفس السنة المالية ، وفقا لقواعد المحاسبة السارية المفعولو 

بھا بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و تحدد قائمة النفقات و شروط التكفل 
  (2).الجماعات المحلية و الوزير المكلف بالمالية

أع^ه  199تستدرك النقائص بين تقديرات اHيرادات الجبائية المنصوص عليھا في المادة :  200المادة 
المحلية حسب الشروط التي  والتحصي^ت بالمدفوعات التي يقوم بھا الصندوق المشترك للجماعات

  (3) .تحدد عن طريق التنظيم
  (4). ملغاة:  201المادة 

   . ةملغا :   202   المادة  
   . ملغاة :   203   المادة 

   . ملغاة :   204   المادة
  . ملغاة :   205   المادة 
  .ملغاة :   206   المادة 
  على   ،197   المادة   في   المذكورة   والضرائب   الرسوم   وتحصيل   الوعاء   مصاريف   تقع  - ) 1 :   207   المادة 
   . والمستخدمين   المطبوعات   بنفقات   فقط   المصاريف   ھذه   تتعلق  . المحلية   للجماعات   المشترك   الصندوق   عاتق 

  . اHثباتات   مبلغ   من )   % 4 (  بالمائة   أربعة   أساس   على   الدولة،   لميزانية   المصاريف   ھذه   تسديد   يتم  -  ) 2
  شھر   مجرى   في   الخزينة،   إلى   المحلية   للجماعات   المشترك   الصندوق   على   المستحقة   المبالغ   تدفع  - ) 3 
  .الدولة   لميزانية   الموارد    ھذه   تخصص   الجبائية،   اHدارة   تعده   حساب   كشف   تقديم   على   بناء   سنة   كل   من   يناير 

  

  (5)الثاني   الباب
  الجزافي   الدفع

  ا9ول   القسم
  الجزافي   الدفع   تطبيق   مجال

  . ملغاة :208المادة 

                       
   . 2011م لسنة .من ق 14و  1996   لسنة .  م . ق   من   18 المادتين    بموجب   معدلة :   197   المادة (1)
  .2010م لسنة .من ق 13و  2009م لسنة .من ق 16و  1995لسنة . م.من ق 14معدلة بموجب المواد : 199المادة  (2)
    .1995   لسنة .  م . ق   من   15   المادة   بموجب   معدلة :   200   المادة (3)
  .1995من ق م لسنة  16ملغاة بموجب المادة : 206لىإ 201المواد من  (4)
  .2006م لسنة .من ق 13ملغى بموجب المادة ) 216إلى  208المواد من (الباب الثاني  (5)
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  . ملغاة:   209   المادة
  الـثاني   القـسـم

  الجـزافي   الـدفـع أسـاس 
 .ملغاة ::210المادة 

 
  الثالث   القسم

  الجزافي   الدفع   حساب
  . ملغاة:   211   المادة

  الرابع   القسم 
  الجزافي   الدفع   تحصيل   نظام

   .ملغاة:  212المادة 
   .ملغاة : 213   المادة 

  الخامس   القسم 
  اتوالتصريح   والعقوبات   التسويات

  . ملغاة :214المادة 
  ملغاة  :  215   المادة 
   .ملغاة 216المادة  

  الباب الثالث
  (1)الرسم على النشاط المھني 

  القسم ا9ّول
  مجال التطبيق

 يمارسون الذين بالضريبة المكلفون الجزائر في يحققه أعمال بصدد رقم الرسم يستحق: 217المادة 
ا�رباح المھنية أو للضريبة على  صنف في اHجمالي، الدخل على أرباحه للضريبة تخضع نشاطا

  .أرباح الشركات

ا�شخاص  إستغ^ل عن الناتجة ينالطبيعي ا�شخاص غير أنه، تستثنى من مجال تطبيق الرسم، مداخيل
 .المادة ھذه بموجب للرسم كذلك تخضع التي الشركات أو المعنويين

على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرھا التي يقصد برقم ا�عمال، مبلغ اHيرادات المحققة و
غير أنه تستثنى العمليات التي تنجزھا وحدات من نفس المؤسسة . تدخل في إطار النشاط المذكور أع^ه

  .فيما بينھا، من مجال تطبيق الرسم المذكور في ھذه المادة

عمال من مبلغ مقبوضات السنة بالنسبة لوحدات مؤسسات ا�شغال العمومية والبناء، يتكّون رقم ا�
يجب تسوية الحقوق المستحقة على مجموع ا�شغال، على ا�كثر عند تاريخ اCست^م المؤقت، . المالية

  .باستثناء الديون لدى اHدارات العمومية والجماعات المحلية

 :قية العقاريةC تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة مؤسسات ا�شغال التي تقوم أيًضا بعمليات التر

العمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على ھامش الربح التي ينجزھا بائعوا السلع المنقولة  -
(2) . مكرر من قانون الرسوم على رقم ا�عمال 83وماشابھھا المذكورة في  المادة 

 
  

        (3).الرسمھذا إقرار أساس  فيما يخص 138و 2- 13و 1-13 وادتطبق أحكام الم: 218المادة 
  
  
  
  

 

                       
  .1996م لسنة .من ق 21محدث بموجب المادة : »الرسم على النشاط المھني« الباب الثالث  (1)
  .2017لسنة . م.من ق 16و   11و 1998م لسنة .من ق 15و  1995لسنة  م.من ق 17معدلة بموجب المواد : 217المادة   (2)
  .2012م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المادة  :  218المادة  (3)
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  القسم الثاني

  أساس فرض الضريبة
، يؤسس الرسم على المبلغ اHجمالي 221و 1-138و 13مع مراعاة أحكام المواد  :219المادة 

للمداخيل المھنية اHجمالية، أو رقم ا�عمال بدون الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق ا�مر 
  . بالخاضعين لھذا الرسم المحقق خ^ل السنة

  :%%%% 30يستفيد من تخفيض قدره 
  بالجملة؛مبلغ عمليات البيع  -

من  % 50مبلغ عمليات البيع بالتجزئة، والمتعلقة بمواد يشتمل سعر بيعھا بالتجزئة على ما يزيد عن  -
  .المباشرةالحقوق غير 

  :%%%% 50يستفيد من تخفيض قدره 
من  % 50مبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر بيعھا بالتجزئة أكثر من  -

  .الحقوق غير المباشرة
 :مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة با�دوية، بشرط أن -

المؤرخ في  31- 90تكون مصنفة ضمن المواد اHستراتيجية كما ينص عليھا المرسوم التنفيذي  1- 
  ؛1996يناير  15

 .%30و  %10وأن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة يتراوح بين  - 2

  :%%%%75دره يستفيد من تخفيض ق
  .مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز و العادي و الغازوال -

  .     إن امتياز التخفيضات المنصوص عليه أع^ه غير تراكمي
ويمنح تجار التجزئة الذين لھم صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبھة التحرير  

  .من رقم ا�عمال الخاضع للضريبة %30 الوطني و أرامل الشھداء، تخفيًضا بنسبة
غير أنّه C يستفيد من ھذا التخفيض المطبق سوى على السنتين ا�وليتين من الشروع في مباشرة 

  :النشاط، المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي
ھامش الربح، يتكون الوعاء الضريبي بالنسبة للعمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على نظام  -

الخاضع للرسم على النشاط المھني من الفارق، المحسوب بدون رسوم، بين سعر البيع المتضمن كامل 
  .الرسوم و سعر الشراء

C تدرج في سعر الشراء، كما أنھا غير قابلة للخصم من الوعاء الضريبي، التكاليف وا�عباء الملتزم 
  .اضع للرسم من أجل إعادة التأھيل أثناء اقتناء المواد المستعملةبھا من طرف البائع الخ

C يمكن لتجار السلع المستعملة الخاضعين وفق نظام ھامش الربح، خصم الرسم على النشاط المھني 
المدفوع من الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح 

  (1).  الشركات
أع^ه إC بالنسبة لرقم ا�عمال  C219 تمنح التخفيضات، المشار إليھا في المادة :  مكرر   219   المادة

  .غير المحقق نقدا
 إعادة ملةجالما أوفواتير المزورة الفواتير على إعداد يترتب الفة،لمخا ا�حكام كل عن النظر بغض و  

 .الممنوحالتخفيض  توافق والتي الدفع المستحقة الرسم تسديد مبالغ
المقررة  العقوبات تطبيق كيفيات وكذا ملةجالما أو فواتير المزورة الفواتير إعداد إجراء تعريف يحدد
  (2) .بالمالية المكلف الوزير من قرار بموجب عليھا

                       
م .من ق 12و  2000لسنة  م.من ق 12، 1999م لسنة .من ق 21،  1997م لسنة .من ق 23معدلة بموجب المواد : 219المادة   (1)

  .2017لسنة . م.من ق 12و11و  2010ت لسنة .م.من ق 8المادة و متممة بموجب  2005لسنة 
ومعاد  2007لسنة . م.من ق 16، و ملغاة بموجب المادة 1997من ق م لسنة  24محدثة بموجب المادة : مكرر 219المادة   (2)

  .2010ت لسنة .م.من ق 9ومعدلة ومتممة بموجب المادة  2009م لسنة .من ق 17إحداثھا بموجب المادة 
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    : للرسم   كقاعدة   المعتمد   ا�عمال   رقم   ضمن   يدخل   C :   220   المادة
إذا تعلق ا�مر بالمكلفين ) ج.د 80.000(رقم ا�عمال الذي C يتجاوز ثمانون ألف دينار جزائري ) 1  

واللوازم والسلع المأخودة أوالمستھلكة في عين المواد ، بالضريبة الذين تتعلق نشاطاتھم ببيع البضائع
  قطاع   فيلناشطين اإذا تعلق ا�مر بالمكلفين بالضريبة ) ج.د 50.000(المكان، وخمسون ألف 

   . الخدمات 
  أي   مساعدة   دون   بأنفسھم   يمارسوا   أن   الطبيعيين   ا�شخاص   على    ينبغي   اHمتياز،   ھذا   من   ول�ستفادة

   . آخر   شخص 
  التي   أو   الدولة   ميزانية   قبل   من   المدعمة   الواسع   اHستھ^ك   ذات   بالمواد   البيع،الخاصة   عمليات   مبلغ )  2 
  . التعويض   من   تستفيد 
  كافة   ذلك   في   بما   للتصدير   الموجھة   والسلع   بالمواد   المتعلقة   أوالسمسرة   النقل   أو   البيع   عمليات   مبلغ )  3 
  . للتصدير   مباشرة   الموجھة   البترولية   المواد   إنتاج   قصد   المعالجة   عمليات 
مبلغ عمليات البيع بالتجزئة والخاصة بالمواد اHستراتيجية المنصوص عليھا في المرسوم التنفيدي ) 4 

المتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض المواد والخدمات  1996جانفي  15المؤرخ في  31-96رقم 
  .%10اHستراتيجية، عندما C تفوق حدود الربح بالنسبة للبيع بالتجزئة نسبة 

  (1) .المالي   اCيجاري   اCعتماد   عقد   إطار   في   القرض   بتسديد   المتعلق   الجزء )  5 
مكرر من  138العمليات المنجزة بين الشركات ا�عضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة )6   

 (2).قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المصنف  واHطعام اماتوالحم والفندقية النشاطات السياحية في الصعبة بالعملة المحقق المبلغ )7

  (3).وا�سفار
   (4). ىملغ )1 - :221المادة 

وفيما يخص المؤسسات الخاضعة لمؤسسات موجودة خارج الجزائر أو المراقبة لھا، تراعى ) 2
لتصحيح أرقام ا�عمال التي سجلتھا التغييرات المدرجة، عند اCقتضاء، على أرقام أعمالھا العادية 

ويعتمد نفس اHجراء، بالنسبة لمؤسسات خاضعة لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات تراقب . محاسبتھا
  المذكورة   التصحيحات   Hجراء   دقيقة   عناصر   غياب   وفي . الجزائر   خارج   توجد   أخرى   مؤسسات   بدورھا

  المماثلة   المؤسسات   أعمال   أرقام   مع   بمقارنتھا   للضريبة   الخاضعة   ا�عمال   أرقام   تحدد   السابقة،   الفقرة   في 
  . عاديا   إستغ^C   المستغلة 

  (5)القسم الثاني مكرر
  المنشئ الحدث

  :المنشئ للرسم على النشاط المھني الحدثمل تيش :مكرر 221المادة 
  من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة؛ ،بالنسبة للبيوع  –أ 

  .و تأدية الخدمات من القبض الكلي أو الجزئي للثمن العقاريةبالنسبة لrشغال  - ب
  الثالث   مالقس

  الرسم  حساب

  .% 2بـ يحدد معدل الرسم على النشاط المھني :   222   المادة

  . اHنتاج ةنشط�  بالنسبة التخفيضات اCستفادة من بدون %1 إلى الرسم معدل يخفض

 25بنسبة  تخفيض مع %2 بـ الرسم نسبة العمومية والري، تحدد وا�شغال البناء نشاطات يخص فيما
.%(6) 

                       
  .2001   لسنـة .  ت .  م .  ق   من   5و   2000   لسنـة .  م .  ق   من   13 و  1997   لسنـة .  م .  ق   من   25   المواد   بموجب   معدلة :  220   المادة  (1) 
  .2007م لسنة .من ق 17معدلة بموجب المادة : 6-220المادة  (2) 

 .2009م ت لسنة .من ق 11محدثة بموجب المادة : 7- 220اللمادة  (3)
  . 2007م لسنة .من ق 18ملغاة بموجب المادة : 1- 221المادة (4) 
  .     2012م لسنة .من ق 11محدث بموجب المادة ) : مكرر 221المادة " (الحدث المنشئ" القسم الثاني مكرر  (5)
من  11و  2015 ت لسنة.م.من ق 3و  2008ت لسنة .م.من ق 8و 2001ت لسنة .م.من ق 6اد ومعدلة بموجب الم: 222المادة  (6)
  .2018م لسنة .ق
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فيما يخص رقم ا�عمال الناتج عن نشاط لنقل % 3 غير أن معدل الرسم على النشاط المھني يرفع إلى
  . ا�نابيب بواسطةالمحروقات 

   :الرسم على النشاط المھني كما يأتييتم توزيع ناتج 

 % 66 :لبلديةاحصة  -
 % 29: لوCيةحصة ا -
 (1).% 5: للجماعات المحليةالضمان و التضامن صندوق حصة  -

  
النشاط المھني العائدة للبلديات التي تشكل من حصة الرسم على   %50تدفع نسبة  :  مكرر   222   المادة

  . دوائرحضرية تابعة لوCية الجزائر إلى ھذه ا�خيرة
من حصة الرسم على النشاط المھني العائدة للبلديات المتبقية التابعة لوCية الجزائر  % 50تدفع نسبة 

الوCية   بين  اتفاقية  في  والمسجلة  المعنية  للبلديات  مأجورة  غير  خدمات  مقابلا�خيرة،  ھذه إلى
 (2) .والبلديات

  
  الرابع   القسم

  فرضھا   ومكان   للضريبة   الخاضعون   ا9شخاص
    : يأتي   كما   الرسم   يؤسس  - ) 1 :   223   المادة

  الموسسة   بإسم   أو   المھنة   ممارسة   مكان   حسب   للضريبة،   الخاضعة   اHيرادات   من   المستفيدين   باسم  -
    . اHقتضاء   عند   الرئيسية 

  مؤساستھا   من   فرعية  مؤسسة   كل   طرف   من   لمحققا   ا�عمال   رقم   أساس   على،   مؤسسة   كل   باسم  -
   . وجودھا   مكان   بلديات   من   بلدية   كل   في   تھااوحد   من   وحدة   أو   الفرعية 

  باسم   ھمةابالمس   الشركات   مجموعات   غرار   على   شكلھا،   كان   مھما   الشركات،   في   الرسم   سسيؤ  -)2
  .المجموعة   أو   الشركة 

  الخامس   القسم
 التصريحات

على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم، ان يكتتب سنويا لدى مفتش  يتعين  - )1: 224المادة 
الضرائب المباشرة التابع لمكان فرض الضريبة، تصريحا بمبلغ رقم ا�عمال المحقق أو اHيرادات 

  فيه   تكتتب   المھنية اHجمالية، حسب الحالة، في الفترة الخاضعة للضريبة، وذلك في نفس الوقت الذي
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،   151   و   18   ،11   المواد   في   إليھا   المشار   تالتصريحا 

  . 27رقم ا�عمال، أو تلك المذكورة في المادة  بمبلغ تصريحا
يجب أن يبرز التصريح بوضوح، جزء رقم ا�عمال الذي قد يستفيد من التخفيض عند تطبيق أحكام المادة  

219.  
وفيما يخص العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة كما ھو محدد أدناه، يجب دعم التصريح بجدول 

  :بما في ذلك سند اHع^م ا�لي المتضمن المعلومات التالية عن كل زبون
  الجبائي؛   التعريف    رقم  - 
   للضريبة؛   الخاضعة   المادة    رقم  - 
   التجاري؛   العنوان   أو )  ا�لقاب (  واللقب   اCسم  - 
  العنوان الصحيح للزبون؛  - 
  المنجز خ^ل السنة المدنية؛   البيع   عمليات   مبلغ  -  

  ؛ التجاري   السجل   في   التسجيل   رقم  - 
  .المفوتر   المضافة   القيمة   على   الرسم   مبلغ    -  

                       
من  11و  2015 ت لسنة.م.من ق 3و  2008ت لسنة .م.من ق 8و 2001ت لسنة .م.من ق 6اد ومعدلة بموجب الم: 222المادة (1)

   .2018م لسنة .ق
و معاد   2001   لسنة   م .  ق .  من   12   المادة   بموجب   وملغاة   2000   لسنة .  م . ق  من   14   المادة   بموجب   محدثة :   مكرر   222   المادة (2)

  .2016لسنة . م. من ق 4ومعدلة بموجب المادة  2001لسنة . ت.م.من ق 7إحداثھا بموجب المادة 
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  :تعتبر بيًعا بالجملة
  أشياء C يستعملھا ا�شخاص العاديون عادة نظًرا لطبيعتھا أو Cستخدامھا؛عمليات التسليم المتضمنة  - 
 عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواًء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة؛ - 
 .عمليات تسليم منتوجات موجھة Hعادة بيعھا مھما يكن حجم الكميات المسلمة -
  في   استغ^لھا   يتولون   وحدة   أو   فرعية   مؤسسة   كل   عن   تصريح   تقديم   بالضريبة   المكلفين   على   يتعين  - ) 2 
  . إقامتھا   مكان   بلديات   من   بلدية   كل 
  عند   التصريح   لتدقيق   الضرورية   واHثباتات   المحاسبية   الوثائق   تقديم   بالضريبة   المكلفين   على   يتعين  - ) 3 
 .الضرائب   مفتش   من   طلب   كل 

يتعين كذلك على المكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على النشاط المھني، تحت طائلة تطبيق الغرامة 
من ھذا القانون، تقديم عند كل طلب من اHدارة الجبائية، جميع  194 المنصوص عليھا في المادة

، تطبيقا �حكام المرسوم التنفيذي رقم المستندات و الوثائق التي ينبغي إدراجھا ضمن ملفات زبائنھم
التحويل  سندالفاتورة و تحرير، الذي يحدد شروط 2005ديسمبر سنة  10المؤرخ في  05-468

  .و كيفيات ذلك ووصل التسليم والفاتورة اHجمالية

ت كل إضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا تقديم الوثائق التبريرية المتعلقة بكيفيات الدفع المستعملة وكذا صفحا
  (1) .السج^ت المحاسبية التي قيدت فيھا ھذه العمليات

  السادس   القسم 
 الجبائية   والغرامات   الزيادات

 224تفرض على المكلف بالضريبة، الذي لم يقدم التصريح في ا�جل المحدد في المادة :  226المادة 
وتطبق عليه العقوبات  ،الضريبة تلقائيا ليھا في ھذه المادة،إأو الذي لم يقدم المعلومات والوثائق المشار 

  .2و 1  المقطعين 192ليھا في المادة إالناتجة عن ا�حكام المشار 
  على   للرسم   الخاضع   بالضريبة   المكلف   على   ،193   المادة   في   ليھاإ   المشار   الزيادات   تطبق :  227   المادة

   . الكيفيات   نفس   وحسب   وطالشر   نفس   وضمن   المھني   النشاط 
Hليھا في المادة أع^ه، يترتب عن عدم تقديم الجدول إخ^ل بالغرامات المشار وفض^ عن ذلك ودون ا

ليه في المادة إفقدان التخفيض المشار  224ليه في الفقرة الثالثة من المقطع ا�ول من المادة إالمشار 
219.  

، يمكن أن 219المادة ستفادة من التخفيض المنصوص عليه في Hع^وة على فقدان ا -)1: 228المادة 
دم صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص عغفاCت أوخطاء أو اHيترتب على ا�

  10.000دج الى  1000أع^ه، تطبيق غرامة جبائية من  224بالزبائن والمنصوص عليه في المادة 
  . المطلوبة   المعلومات   صحة   عدم   أو   غفاCتإ   أو   أخطاء   فيھا   ثبتت   مرة   كل   ،دج 
، من ھذا القانون يعاقب بغرامة جبائية 303دون المساس بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة  -) 2 

كل من قام بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة أوردھا في الجدول  ،دج 50.000دج الى  5.000من 
  (2) .ص بالزبائن، بمناورات التملص من الوعاء أو من تصفية الضريبةالمفصل الخا

  الجدول   يظھره   كما   الجملة   شروط   حسب   المحققة   العمليات   كشف   يتضمن   عندما   الغرامة   نفس   تطبقو
  تبھاتيك   التي   الجبائية   التصريحات   مراقبة   اجراء   دون   يحول   الذي   الدقة   نعدامإ   بالزبائن،   الخاص   المفصل 
   . الزبائن 

أن تكتت���ب م���ع تق���ديم التص���ريح  138و  1-13يتع���ين عل���ى المؤسس���ات الم���ذكورة ف���ي الم���ادتين  -)3
ع���ن ك���ل  224 ف���ي الم���ادة الج���دول المفص���ل الخ���اص بالزب���ائن الم���ذكور ،الس���نوي المتعل���ق بالرس���م

  .وحدة من وحداتھا أو مؤسسة من مؤسساتھا الفرعية
  ف���ي   عليھ���ا   المنص���وص   العقوب���ات   تطبي���ق   ةالمق���رر   ا�ج���ال   ف���ي   الج���دول   ھ���ذا   تق���ديم   ع���دم   ع���ن   يترت���ب

    . 2و   1   ينمقطعال   في   المذكورة   الغرامات   على   فض^   ،227  و   226   نالمادتي 
 

                       
من  18و 2007لسنة . م.من ق 19و 2005لسنة  . م.من ق 12و  2002   لسنة .   م . ق   من   8و   3   المواد   بموجب   معدلة :   224   المادة  (1)
  .2018م لسنة .من ق 12و  2017لسنة . م.من ق 16و 2009لسنة . م.ق

   . 2002   لسنة .   م . ق   من   8   المادة   بموجب   معدلة :   228   المادة   (2)
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  السابع   القسم  
 النشاط   عن   التوقفو أ   التنازل

فورا    المستحق   الرسم   يؤسس   كليا أو جزئيا، توقفه  أو   نشاطال   عن   التنازل   حالة   في  - ) 1 :   229   المادة
غير ، بما في ذلك الديون المكتسبة و للرسمبعد    خضعتي لم تال أو اHيرادات   ا�عمال   رقمعلى 

  .المحصلة
في ة رذكوأيام الم) 10(عشرة اليتعين على المكلفين بالضريبة، أن يرسلوا الى المفتش في أجل  - )2 

لى المعلومات  ع زيادةأع^ه،  224، التصريح المنصوص عليه في المادة 195و 1-132 تينالماد
  . ادتينالم تيناالمذكورة في ھ

تقديم الوثائق  طلب منهأع^ه، وإذا  المذكوريح روالتص وإذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات
أيام الموالية ) 10(ثباتات الضرورية لدعم تصريحه وامتنع عن تقديمھا في العشرة بية واHاسحمال
 أو اHيرادات الخاضعة رقم ا�عمالمبلغ ليه لھذا الغرض، يحدد إ المرسل رشعاHست^م اإتاريخ ل

   .على الرسم   % 25   بنسبة   دةتطبق زياو .للضريبة تلقائيا
يزاد على    المقدمة،   ثباتاتواH أ و المعلومات  قائثوالصحة    عدم أو   التصريح   في   النقصوجود   حالة   وفي 
  . 227   المادة   عليه   تنص   حسبما   ،الرسم 
  . ھامجموع  في  فورا   المادة، ھذه   في   المذكورة   الشروط   حسب  المؤسسة   الحصص   تستحق  -  ) 3 
  مع   بالتضامن   مسؤوC   بالضريبة   المكلف   خلف   أو   له   المتنازل   يكون   أن   يمكن   بمقابل،   التنازل   حالة   في 
  . اHجمالي   دخلال   على   الضريبة   مجال   في   المطبقة   الشروط   نفس   ووفق   الحالة،   حسب السلف    أو   المتنازل 
-  132   المادة   من   4   المقطع   أو   196   المادة   من   6   والمقطع   منه   ا�ولى   الفقرة   ،5   المقطع   أحكام   تطبق )  4 
  (1). الرسم   لتأسيس   الحالة،   حسب 5 

  الثامن   القسم
  مختلفة   أحكام

عندما توسع مؤسسة صناعية وتجارية نشاطھا لتشمل عمليات غير تجارية ما عدا :  230المادة 
النشاطات الف^حية، يخضع المبلغ اHجمالي �رقام ا�عمال واHيرادات المتعلقة بھذه العمليات الذي 

    .يعتبر ناتجاعن نشاط صناعي وتجاري للرسم حسب القواعد الخاصة بھذا النشاط
  المشترك   الصندوق   لصالح  ، 2 - 229  و   227   ،  226   المواد   في   المذكورة   الزيادات   تحصل :   231   المادة 
 .  المحلية   للجماعات 

   الثاني   الفرعي   الباب 
   التجارية   غير   المھن   نشاط   علي   الرسم 

  (2).ملغاة :   238   ىلإ   232 من   المواد  

  الثالث   الفرعي   الباب 
      مشتركة   حكامأ

 .ملغاة :   239   المادة
  . ملغاة :   240   المادة

 الرابع   الباب
 الممتاز   البنزين   على   النوعي   الحق

 وكذا   والبترول   أويل والغاز   والعادي
   الصيدلية   والمواد   الزيوت   على

  (3) .   ملغاة :   241   المادة 
   . ملغاة :  242   المادة
  . ملغاة :   243   المادة

                       
  .1996لسنة . م.من ق 21معدلة بموجب المادة :  229المادة  (1)
  .1996من ق م لسنة  21ملغاة بموجب المادة : 240إلى  232المواد  (2)
(3)

  . 1996من ق م لسنة  23ملغاة بموجب المادة  247إلى  241المواد من   
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 . ملغاة :   244   المادة
  . ملغاة :   245   المادة 

  . ملغاة :   246   المادة
 .ملغاة :   247   المادة

  الخامس   الباب    
  سواھا   دون   البلديات   لفائدة   المحصلة   الضرائب

  ا9ول   الفرعي   الباب
  العقاري   الرسم

  ا9ول   الفصل
  المبنية   الملكيات   على   العقاري   الرسم

  ا9ول   القسم
 للضريبة   الخاضعة   الملكيات

  القانونية،  وضعيتھا تكن مھما، ةبنيالم   الملكيات   على   سنوي   عقاري   رسم   يؤسس :   248   المادة
  (*) . صراحة   الضريبة   من   ةاالمعف   تلك   باستثناء   الوطني،   التراب   فوق   الموجودة 

  :  التالية   ةنيالمب   م^كا�   على   العقاري   للرسم   تخضع   كما :   249   المادة
  ؛ المنتوجات   لتخزين   أو   والمواد   ا�شخاص   يواءH   المخصصة   المنشآت  -) 1 
  الحديدية   السكك   ومحطات   والموانيء   الجوية   المطارات   محيط   في   الكائنة   التجارية   المنشآت  -) 2 
  ؛ للصيانة   وورشات   مستودعات   من   المتكونة   ملحقاتھا   فيھا   بما   الطرقات،   ومحطات 
  ستغناءاH   يمكن   وC   لھا   مباشرا   ملحقا   تشكل   التي   ا�رضية   والقطع   أنواعھا   بجميع   البنايات   أرضيات  -) 3 
  ؛ عنھا 
  يداعإ  وأماكن   كالورشات   صناعي   أو   تجاري   Cستعمال   والمستخدمة   المزروعة   غير   ا�راضي  - )4 
  أو   مجانا   آخرون   يشغلھا   أو   المالك   يشغلھا   كان   سواء   النوع،   نفس   من   ا�ماكن   من   وغيرھا  البضائع 
  . بلبمقا 

  الثاني   القسم 
  ا�عفاءات الدائمة

  مخصصة   تكون   أن   بشرط   ة،نيالمب   الملكيات   على   المفروض   العقاري   الرسم   من   تعفى :   250   المادة
  وكذلك   والبلديات   والوCيات   للدولة   التابعة   العقارات   دخ^،   تدر   C   وأن   عامة   منفعة   ذي   أو   عام   لمرفق 
  والبحث   التعليم   ميدان   في   نشاطا   تمارس   التي   دارياH   الطابع   ذات   العمومية   للمؤسسات   التابعة   تلك 
  . والرياضة   الثقافة   ميدان   وفي   واCجتماعية   الصحية   والحماية    العلمي 
 : المبنية   الملكيات   على   العقاري   لرسما   من   كذلك   تعفى :   251   المادة 
  ؛ دينية   بشعائر   للقيام   المخصصة   البنايات  - ) 1 
    ؛مبنية   ملكيات   من   والمتكونة   للوقف   التابعة   العمومية   م^كا�  - ) 2 
قامة الرسمية لبعثاتھم الديبلوماسية والقنصلية �لالعقارات التابعة للدول ا�جنبية والمخصصة  - )3 
ثليات الدولية المعتمدة بالجزائر وذلك مع ملمعتمدة لدى الحكومة الجزائرية، وكذلك العقارات التابعة للما

  ؛مراعاة قاعدة المعاملة بالمثل
  . مروالمطا   والمرابط   الحظائر   مثل   Cسيما   الف^حية   المستثمرات   تجھيزات - ) 4

  الثالث   القسم
  المؤقتة   عفاءاتا�

  : المبنية   اتيكلالم   على   العقاري   الرسم   من   تعفى :   252   المادة
  أبطل   والتي   نھياراH   وشك   على   ھي   التي   أو   صحية   غير   نھاأب   المصرح   العقارات   جزاءأ   أو   العقارات  ) 1 
   . تخصيصھا 

                       
  . 2015ت  لسنة .م.من ق 4مغدلة بموجب المادة : 248المادة    (*)
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  الشرطين   توفر   شريطة   لمالكيھا،   الرئيسي   أوالسكن   الوحيدة   الملكية   تشكل   التي   المبنية   الملكيات  ) 2
  :ا�تيين 
  -  C؛ دج   1.400   للضريبة   السنوي   يتجاوزالمبلغ   أ  
   -  C(1). المضمون    ا�دنىالوطني    ا�جر   مرتين   المعنيين،   للضريبة   للخاضعين   الشھري الدخل   يتجاوز   أ  
  السنة   من  يناير   أول   من   إبتداء   اHعفاء ھذا  وينتھي  .البنايات   وإضافات   اتاءالبن   وإعادة   الجديدة،   البنايات  ) 3  
  ساحةالم على الرسمستحق ي ،اHنجاز  قيد  لrم^ك الجزئي الشغل حالة في أنه غير   .إنجازھا   سنة   تلي   التي 
  .ا�م^ك  شغل  سنة تلي التي  السنة  من  يناير  أول  من  ابتداء، نجزةلما
المؤھلون   المشاريع  ذوو  الشباب  يمارسھا  التي  في النشاطات  المستعملة البنايات  اتوإضاف  البنايات )4  

  القرض  لدعم  الوطني  الصندوق" أو"  الشبابتشغيل   لدعم  الوطني  الصندوق  "إعانة  من  ل^ستفادة
  تاريخ  من  ابتداء سنوات، (03) ث^ث  ، لمدة "البطالة  على  للتأمين    الوطني  الصندوق"أو "  المصغر
   .إنجازھا

 يج�ب ف�ي من�اطق مقام�ة البناي�ات وإضافات البنايات ھذه تكون عندما ، سنوات (06 ) بست اHعفاء مدة تحدد - 
  .ترقيتھا

 إط�ار المس�تعملة ف�ي البناي�ات وإض�افات البناي�ات ھذه تكون عندما سنوات، (10) عشر إلى اHعفاء مدة تمدد  - 
 ل�دعم الص�ندوق ال�وطني " إعان�ة م�ن ل^ستفادة  المؤھلين المشاريع ذوي الشباب طرف من الممارسة ا�نشطة

، "المص�غر ل�دعم الق�رض ال�وطني الص�ندوق" أو "البطال�ة للت�أمين عل�ى الوطني الصندوق" أو "الشباب تشغيل
 ." الجنوب مناطق لتطوير الخاص الصندوق " إعانة من تستفيد مناطق في مقامة

 إط�ار المس�تعملة ف�ي البناي�ات وإض�افات البناي�ات ھذه تكون عندما ، سنوات (06) ست إلى اHعفاء مدة تمدد -  
الص�ندوق  " إعان�ة م�ن ل^س�تفادة ل^س�تفادة  الم�ؤھلين المش�اريع ذوي الش�باب ط�رف م�ن الممارس�ة ا�نش�طة
ل�دعم  ال�وطني الص�ندوق" أو "البطال�ة للت�أمين عل�ى ال�وطني الص�ندوق " أو "الش�باب تش�غيل ل�دعم ال�وطني
    ."العليا الھضاب لتطوير الخاص الصندوق"  إعانة من تستفيد مناطق في ، مقامة"المصغر القرض

المسكن   ھذا  صاحب  أو  المؤجر  يستوفي  أن  شرط ،العام للقطاع  التابع  اHيجاري  العمومي  السكن )5 
 . المادة  ھذه  من  الثانية  النقطة  في  المحددين  الشرطين

C  عفاء  يستثنيHوالسكنات  المساكن  أصحاب المادة،  ھذه  من 5  و 2 النقطتين  في  عليه  المنصوص  ا  
  (2). سنويا  دج 500  قدره  عقاري  دفع رسم  من

أع^ه،  252ة تطبيقا للمادة ااء العقارات المخصصة للسكن المعفزجأتتوقف العقارات أو :  253المادة  
  فيھا  للّسكن  آخرين أشخاص  إلى  عنھا Cحقا  التنازل  يتم  عندما متيازاH ن اCستفادة من ھذاع

السنة التي تلي يناير من   أولبتداء من إ وذلك أو Cستعمال آخر غير السكن، �يجاروتخصيصھا ل
 (3) .اHعفاء فقدان  عليه  ترتب  الذي  من الحدث  اCنتھاء مباشرة سنة 

 
  الرابع   القسم

  الضريبة   فرض   أساس
  للملكية   مربع   متر   لكل   الجبائية   يجاريةاH   القيمة   ناتج   من   الضريبة   فرض   اسأسا   ينتج :   254   المادة

  . للضريبة   الخاضعة   المساحة   في   المبنية، 
اCستعمال  ذات   الملكية   لقدم   مراعاة   سنويا،    % 2   يساوي   تخفيض   معدل   تطبيق   بعد   الضريبة   فرض   أساس   يحدد 

   .السكني

ا المباني، لھذه  بالنسبة    التخفيض   ھذا  يتجاوز   أن   يمكن   C   أنه   غير   (4). % 25   قدره  أقصى حّدً

  . الضريبة   وعاء   في   المربع   المتر   جزاءأ   عتباراH   بعين   تؤخذ   C :   255   المادة

                       
(1)

 5و  2014لسنة . م.من ق 10و 2011ت لسنة .م.من ق 6و  1997    لسنة .  م .  ق   من   27و   26   المواد   بموجب   معدلة  :  252   المادة   
   . 2015ت لسنة .م.من ق

(2)
 5و  2014لسنة . م.من ق 10و 2011ت لسنة .م.من ق 6و  1997    لسنة .  م .  ق   من   27و   26   المواد   بموجب   معدلة  :  252   المادة   

   . 2015ت لسنة .م.من ق
   . 2015   لسنة .   م . ق   من   6 و 1992لسنة . م.من ق 43المادتين    بموجب   معدلة :    253   المادة (3)
   .2015   لسنة .   م . ق   من   7    المادة   بموجب   معدلة :    254   المادة (4)
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  حسب   المحددة   الجبائية   يجاريةاH   للقيمة   تبعا   المبنية   م^كا�   على   العقاري   الرسم   يؤسس :  256 المادة 
  . الفرعية   والمناطق   المنطقة   وحسب   المربع،   المتر 

  . التنظيم   طريق   عن   الفرعية   والمناطق   المناطق   حسب   البلديات   نيفتص   ويحدد 

  : السكني   ستعمالا�   ذات   العقارات   أجزاء   أو   العقارات  -  أ 

  (1) : يتا�   النحو   على   مربع   متر   لكل   الجبائية   يجاريةاH   القيمة  تحدد :   257   المادة 
 

  4    المنطقة  3    المنطقة  2    المنطقة  1   الفرعية  المنطقة

  890 :  أ
     816 :   ب
    742 :   ج

   816 :   أ   
   742 : ب
    668 :   ج

   742 :   أ
     668 : ب
  594  :  ج

   668 :   أ     
  594 :  ب
   520 :   ج

    
  .الملكيات   لھذه   الخارجية   بالحواجز   الفردية   المبنية   الملكيات   مساحة   تحدد :   258   المادة 

  . البناء   عن   الخارجة   ا�رضية   المساحات   مختلف   مجموع   من   المساحة   ھذه   تتشكل 

  على   ويدرج  . المفيدة   المساحة   من   للضريبة   الخاضعة   المساحة   تتشكل   الجماعية،   راتاللعق   بالنسبة 
  الخارجية،   وا�روقة   والشرفات   الداخلية   وا�روقة   الحجرات   مساحة   المفيدة   المساحة   ضمن   ا�خص 
   . المشتركة   الملكية   تقعا   على   المشتركة   جزاءبا�   المتعلقة   الحصة   ،ضاءقتاH   عند   ،ذلك   لىإ  ويضاف 

  :  صناعيةالو   تجاريةال  محUتال  -  ب
  (2) : يأتي   كما  ، مربع   متر   لكل   والصناعية   التجارية   للمح^ت   الجبائية   يجاريةاH   القيمة   تحدد :  259   المادة 

  
  4    المنطقة  3    المنطقة  2    المنطقة  1    المنطقة

   1782:   أ
   1632 :   ب
   1484 :   ج

   1632:   أ
   1484:   ب
   1338:   ج

   1484 :   أ
     1338:   ب
     1188:    ج

   1338 :   أ
  1188 :   ب
    1038:   ج

  
  الشروط   نفس   ضمن   التجارية،   للمح^ت   بالنسبة   للضريبة،   الخاضعة   المساحة   تحديد   يتم :  260   المادة

  (3). السكني   ستعمالاH   ذات   بالعقارات   الخاصة 

   :  المبنية   بالملكيات   الملحقة   ا9راضي  -  ج 
  متر   لكل   المبنية   للملكيات   ملحقات   تشكل   التي   لrراضي   الجبائية   يجاريةاH   القيمة   تحدد :   261   المادة

  (4) : يأتي   كما   المساحة   من   مربع 
   :  عمرانية   قطاعات   في   الموجودة   المبنية   الملكيات  ملحقات  -  1 

  
  4 المنطقة  3    المنطقة  2    المنطقة  1    لمنطقةا

44  36  26  14  

   
  :  للتعمير   قابلة   قطاعات   في   الموجودة   المبنية   الملكيات   اتملحق - 2 

                       
  .2015   لسنة .   م . ق   من   8    المادة   بموجب   معدلة :    257   المادة (1)
  .2015ت لسنة .م.من ق 9و  2002لسنة . م.من ق 9معدلة بموجب المادتين :   259المادة  (2)
  .2015ت لسنة .م.من ق 10معدلة بموجب المادة :  260المادة  (3)

  .2015ت لسنة .م.من ق 11و  2002لسنة . م.من ق 9معدلة بموجب المادتين :  261المادة  (4)
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  4 المنطقة  3    المنطقة  2    المنطقة  1    لمنطقةا

32  26  20  12  

 
 . 256   المادة  المذكورة في   ھي   الفرعية،   والمناطق   المناطق   إن

  بالفارق   المبنية   الملكيات   ملحقات   تشكل   التي   للضريبة   الخاضعة   ا�راضي   مساحة   تحدد  :أ  -261   المادة 
   . عليھا   شيدت   التي   البنايات   أو   المباني   رقعتھا   على   تمتد   التي   والمساحة   للملكية   العقارية   المساحة   بين 

 الخامس   القسم
 الرسم   حساب

 :  للضريبة   الخاضع   ا�ساس   على   أدناه   المبينين   المعدلين   بتطبيق   الرسم   بسيح  : ب  - 261   المادة
 . % 3: تم معنى الكلمةأالملكيات المبنية ب - 

شخاص الطبيعين ستعمال السكني المملوكة من طرف ا�نه بالنسبة للملكيات المبنية ذات اHأغير 
وعن أوالواقعة في المناطق المحددة عن طريق التنظيم وغير مشغولة سواء بصفة شخصية وعائلية 

  %.10طريق الكراء، تخضع لمعدل مضاعف قدره 
  ھذا   تطبيق   وكيفيات   شروط   وكذلك   وموقعھا   السابقة   الفقرة   في   ليھاإ   المشار   ا�م^ك   صنف   يوضح

  . التنظيم   طريق   عن   راءاHج 
 :  المبنية   للملكيات   تملحقا   تشكل   التي   ا�راضي -
 ؛ 2 م   500   تساوي   وأ  ساحتھام   تقل   عندما  ،  %  5  *  
 ؛2م   1 . 000   تساوي   وأ  وتقل   2  م   500   مساحتھا   تفوق   عندما ،   %  7  * 

  .2 م   1 . 000   مساحتھا   تفوق   عندما  ،  %  10  *

 السادس   القسم
 خاصة   تخفيضات

 (1) .ملغاة :ج -261   المادة
 الثاني   الفصل 

 المبنية   غير   الملكيات   على   العقاري   الرسم
 ا9ول   القسم

 للضريبة   الخاضعة   الملكيات

  تلك   باستثناء   أنواعھا،   بجميع   المبنية   غير   الملكيات   على   سنوي   عقاري   رسم   يؤسس  :د -261   المادة
 . الضريبة   من   صراحة   المعفية 
 : على ،  الخصوص   على   ،وتستحق 
غير  التعمير  قيد  ا�راضي  فيھا  ، بماللتعمير   القابلة   وأ   العمرانية   القطاعات   في   الكائنة   ا�راضي  ) 1 

 (2)؛المبنية للملكيات العقاري للرسم ا�ن لحد  الخاضعة
 ؛الطلق   الھواء   في   والمناجم   الرمل   استخراج   ومواقع   المحاجر   ) 2 

 والسبخات؛   الملح   مناجم   ) 3
   .الف^حية   ا�راضي   ) 4

 الثاني   القسم
 عفاءاتا�

 :  المبنية   غير   الملكيات   على   العقاري   الرسم   من   تعفى  :ھ -261   المادة
  أو   التعليمية   أو   العلمية   أو العمومية   والمؤسسات   والبلديات   والوCيات   للدولة   التابعة   الملكيات  - ) 1 
  . �رباح   مدرة   وغير  ، عامة   منفعة   يذ   لنشاط   مخصصة   تكون   عندما   اHسعافية 

                       
  .2015ت لسنة .م.من ق 12بموجب المادة  ملغاة: ج-  261المادة   (1)
  .2015ت لسنة .م.من ق 13معدلة بموجب المادة : د-  261المادة   (2)
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Cعفاء   ھذا   يطبقHيات   الدولة   لھيئات   التابعة   الملكيات   على   اCطابعا   تكتسي   التي   والبلديات   والو  
 . تجاريا   أو   صناعيا 
 . الحديدية   السكك   تشغلھا   التي   ا�راضي  - ) 2 
 . مبنية   غير   ملكيات   من   والمتكونة   العمومية   لrوقاف   التابعة   ا�م^ك  - ) 3 
  . المبنية   الملكيات   على   العقاري   للرسم   الخاضعة   ا�رضية   والقطع   ا�راضي  - ) 4 

 الثالث   القسم
 الضريبة   فرض   أساس

  المبنية   غير   للملكيات   الجبائية   اHيجارية   القيمة   حاصل   من   الضريبي   ا�ساس   ينتج   :و - 261   المادة
 :  للضريبة   الخاضعة   للمساحة   تبعا   الحالة،   حسب، الواحد   الھكتار   أو   المربع   بالمتر   عنھا   المعبر 

 (*) :يةعمران   قطاعات   في   الموجودة   ا9راضي ) 1 

    : المستقبلي   التعمير   وقطاع   المتوسط   المدى   في   للتعمير   معدة   قطاعات   في   الموجودة   ا9راضي ) 2 

 
 
 :والسبخات   الملح   ومنـاجـم الطلق    الھـواء   في   والمناجم   ومواقع استخراج الرمل   المحاجر  )3

   4   منطقة   3  منطقة   2  منطقة      1   منطقة

110  88  66  34  

   
 :  الفUحيـة   ا9راضي  ) 4

    :ىأتي   كما   المنطقة   وحسب   الھكتار   حسب   الجبائية   اHيجارية   القيمة   تحدد 

  
  

                       
 . 2015ت لسنة .م.من ق 14و  2002    لسنة .  م .  ق   من    10و 9 المواد    بموجب   معدلة  : و  -  261   المادة (*)

  المنطقة الفرعية
  المنطقة

1  
  المنطقة

2  
  المنطقة

3  
  المنطقة

4  

  240  300   للبناء   معدة   أراضي 
  

180  
  

  
100  

أراضي أخرى مستعملة 
كأراض للنزھة وحدائق للترفيه 

وم^عب C تشكل ملحقات 
  .للملكيات المبنية

54  44  32  18  

  المنطقة الفرعية
  المنطقة

1  
  المنطقة

2  
  المنطقة

3  
  المنطقة

4  

  34  66  88  110   للبناء   معدة   أراضي 

أراضي أخرى مستعملة كأراض 
 C للنزھة وحدائق للترفيه وم^عب

  .تشكل ملحقات للملكيات المبنية

  
44  

  
34  

  
26  

  
14  
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  اليــابســة  المسقيــة   ةالمنـطـق

  2.500  15.000   أ

  1.874  11.250    ب

  994  5.962  ج

     750  د

  
  ديسمبر   31   في   المؤرخ   33  -  88   رقم   القانون   من   81   المادة   في   عليھا   المنصوص   تلك   بالمناطق   يراد

  (1). 1989   لسنة   المالية   قانون   والمتضمن   1988 
  الرابع   القسم 

 الرسم   حساب
    :  بنسبة   الضريبة   أساس   على   يطبق   أن   بعد   الرسم   يحسب  :ز -  261   لمادةا

    . العمرانية   غير   المتواجدة في المناطق   المبنية   غير   للملكيات   بالنسبة ،   % 5  -
  :  يلي   كما   الرسم   نسبة   تحدد   ،العمرانية   لrراضي   بالنسبة 
  .أو تساويھا  2م   500   من   أقل   ا�راضي   مساحة   تكون   عندما  ،  % 5  -  
  . 2م   1.000 تساوي   أو   وتقل  2 م  500   ا�راضي   مساحة   تفوق   عندما  ،  % 7  -  
  .2م1.000  راضيا�   مساحة   تفوق   عندما  ،  % 10  -  
  . الف^حية   راضيلr   بالنسبة  ،  % 3  -  

والتي لم تنشأ  أو الواجب تعميرھاة في المناطق العمرانية جدوامتال ات غير المبنيةيملكإC أنه بالنسبة لل 
أو صدور رخصة  البناء رخصة على  تاريخ الحصول من بتداء ا ،سنوات) 03(ث^ث منذنايات عليھا ب

  (2) .أضعاف 4ترفع إلى  الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاريالتجزئة، فإن 
  الخامس   القسم

  خاصة   تخفيضات
  (3)  . ملغاة :   ح -  261   المادة

  الثالث   الفصل 
  تركةــمش   مأحكـا

  ا9ول   القسم
 بةــبالضري   نونــالمدي

  تاريخ   عند   والقائمة   لھا   الخاضعة   المساحة   على   كاملة   لسنة   سم العقاريالر   ستحقي  :ط - 261   المادة
 وفي  . التاريخ   ھذا   عند   المبنية   غير  أو   المبنيةحق مماثل  أو الملكية   حق   صاحب   من   السنة،   من   يناير   أول 

 .  العقاري الرسم لدفع لكية السعيالمشاغل   على ينيتع  فإنه  حق مماثل، أو  ملكية أي حق غياب

 من  المستفيد  يسدد للدولة،  ا�م^ك العامة  لشغل  امتياز  حق  أو  رخصة  وجود  حالة  في
 .  المستحق الرسم اCمتياز صاحب حق أو الترخيص

 . المستحق الرسم السكن من يسدد المستفيد  باHيجار،  البيع  بصيغة  للسكنات  بالنسبة

للرسم   الثابت  المبلغ  المستأجر  يسدد العام،  التابعة للقطاع  اHيجارية  العمومية  للسكنات  بالنسبة
 . ھذا القانون من  252  المادة  بموجب عليه المنصوص  العقاري

                       
  .2015ت لسنة .م.من ق 14و  2002    لسنة .  م .  ق   من    10و 9 المواد    بموجب   معدلة : و   -  261   المادة (1)
 5و  2015لسنة . ت.م.من ق 15و  2002م لسنة .ق   من   10و   1998   لسنة .  م .  ق   من   16   المواد   بموجب   معدلة :   ز  - 261   المادة (2)

     .. 2016سنة ل. م.من ق
  ). الجبائية   اCجراءات     قانون   إلى   اCحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م .  ق   من   200   المادة   بموجب   ملغاة :   ح   261   المادة (3)
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 . المستحق  الرسم  المستأجر المالي، يسدد المقرض  اHيجاري القرض  لعقود  بالنسبة

  ". (1)بالمالية  المكلف  للوزير  منشور  عن طريق الحاجة،  عند المادة،  ھذه  تطبيق  فياتكي  تحدد

يجار حكري، أو عن إعندما يكون العقار مثق^ بحق اCنتفاع، أو مؤجرا عن طريق : ي-261المادة 
أو مستأجر  نتفاع أو المستأجر بالحكريجار للبناء، يؤسس الرسم العقاري باسم المستفيد بحق اHإطريق 

  .للبناء

  العقارى   الرسم   يؤسس   المشتركة،   بالملكيات   المتعقلة   العقارية   الھيئات   يخص   فيما  : ك -261   المادة
   . اCجتماعية   العقارات   في   عضو   لكل   تعود   التي    للحصة   بالنسبة   الھيئة،   أعضاء   من   واحد   كل   باسم 

  الثاني   القسم

  الضريبة   فرض   مكان

  التي   البلدية   في   المبنية   غير   الملكيات و  المبنية   الملكيات   على   العقاري   الرسم   يؤسس  :ل - 261   المادة
 . للضريبة   الخاضعة   م^كا�   بھا   توجد 

  الثالث   القسم 

  الملكيات   نقل

  . المعنيون   الم^ك  ، الملكيات   نقل   بعمليات  ، دارةاH   يعلم  -  )1  :م - 261   المادة

ومن أجل معاينة نقل الملكيات في جداول الرسم العقاري، ينبغي للموثقين أن يودعوا في مكتب  - )2 
التسجيل في الوقت الذي يقدمون فيه أصل العقود المبرمة أمامھم لعملية التسجيل، مستخرجا موجزا من 

  .تي تحمل نقل أو منح ملكية عقارية، بأية صفة كانتھذه العقود ال

  إليھا   المشار   العقود   نوع   نفس   من   القضائية   العقود   يخص   فيما   الضبط،   كتاب   على   لتزاماH   نفس   ويطبق
  . السابقة   الفقرة   في 

   . مجانا   دارةHا   تقدمھا   أوراق   في   المذكورة   المستخرجات   عدادإ  يتم 

  ويمكن   تتم،   لم   النقل   ةينمعا   مادامت   الضرائب   جدولل   خاضعا   القديم   المالك   يبقى  :ض - 261   المادة
   . الجديد   المالك   ضد   الطعن   حالة   عدا   ما   العقاري،   الرسم   دفع   على   نيالقانوني   ورثته   أو   ھو   إرغامه 

  غير   بالضريبة   مكلف   باسم   للضريبة   خاضعا   ،مبني   غير   أو   مبنيا   العقار   يكون   عندما  :ف - 261   المادة
  الضريبة   حصة   نقل  نفإ   الضريبة،   فرض   سنة   من   يناير   أول   ةيغا   لىإ   العقار   ھذا   يملك   كان   الذي   المكلف 
  اHجراءات  قانون  من 95  المادة   في   عليھا   المنصوص    الشروط   ضمن   تلقائيا   ماإ   يتقرر،   أن   يمكن 

  الضريبة   حصة   ،خطأ   ،باسمه   تخصص   الذي   الشخص   أو   المالك   من   شكوى   على   بناء   ماإو   ،الجبائية
  (2). الملكية   على 

  . العقاري   الرسم   تخفيض   أو   المخالصة   لطلبات   بالنسبة   الحال   ھو   كما   فيھا   يبتو   ويحقق   الشكوى   وتقدم 

  ويؤج����ل   المدني����ة   المح����اكم   أم����ام   ا�ط����راف   حال����ةإ  فت����تم   الملكي����ة،   ح����ق   ف����ي   منازع����ة   وقع����ت   وإذا 
  . الملكية   في   بحقھم   الخاص   النھائي   الحكم   يصدر   أن   لىإ  الضريبة   حصة   قرارنقل 

  الضريبية   الحصة   نقل   باقتراحات   المعنية   ا�طراف   للوCية،   الضرائب   مدير   يشعر  :ن - 261   المادة 
  المدير   يبت   ،ا�جل   ھذا   نقضاءإ   وبعد   يوما، )  30 (  ث^ثين   أجل   في   م^حظاتھم   تقديم   منھم   ويطلب   تلقائيا، 
  .ا�مر   في 

  من   المقدمة   والم^حظات   دارةاH   قتراحاتإ  بين   اخت^ف   وجد   إذا   ا�مر   في   البت   يمكن   C   ،أنه   غير
  . المعنيين 

                       
  .2015ت لسنة .م.من ق 16معدلة بموجب المادة : ط -261المادة   (1)
  .2015ت لسنة .م.من ق 17بموجب المادة معدلة : ف -261المادة   (2)
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دارية التابعة يسري مفعول قرارات مديري الضرائب للوCيات، وأحكام الغرف اH :ش –261المادة  
لقضائية، التي تصدر نقل الحصة الضريبة، سواء بالنسبة للسنة التي تتعلق بھا، أو بالنسبة للمجالس ا

  .لى أن تتم التصحيحات الضرورية في جدول الضرائبإللسنوات التي تليھا، 
  الرابع   القسم

  الجديدة   بالبنايات   الخاصة   التصريحات
 التخصيص   أو   الھيكل   في   التغييرات   وكذا

  أو   ھيكل   في   التغييرات   وكذا   و إعادة البناءات الجديدة   بالبنايات   التصريح   يتم  - : ص  - 261 :   المادة
  قليميا،إ  المختصة   المباشرة   الضرائب   مصالح   لىإ   الم^ك   من   المبنية،   وغير   المبنية   الملكيات   تخصيص 
  . النھائي   ازھاإنج   بعد   شھرين   خ^ل 

  شھرين  خ^ل  تصريح تقديم  المالك  على  البناء،  يتعين  قيد  الجزئي لملكيات  اHشغال  حالة  في
  (1) .الملكيات  لھذه  من اHشغال

  الرسم   تطبيق   من   ا�ولى   السنة   خ^ل   تصريح   كتتابإ   بالضريبة،   المكلفين   على   يجب  :ق  - 261   المادة 
   . إقليميا   المختصة   الضريبة   مصالح   الى   ليرسلوه   منه،   نموذجا   اCدارة   لھم   وتقدم   العقاري، 

كل مكلف بالضريبة عند عدم تقديمه  ،دج 50.000يخضع لعقوبة مالية مقدرة بـ  :ع – 261المادة 
بغض النظر عن  لكوذ ،هق أع^ -261ص و -261حات المنصوص عليھا في المادتين يللتصر

  (2) .العقوبات الواردة في ھذا القانون
  . ملغاة :   262   المادة

   الخامس  القسم  
    البلديات  ومصالح  الجبائية  المصالح بين  التعاون   

ترسل  أن بالعمران  المكلفة البلديات مصالح على يجب، سنة كل من فبراير أول قبل: مكرر 262 المادة
خ^ل  الصادرة) أوالمعدلة الجديدة( البناء تراخيص فيه تبيّن كشفا إقليميا تصةلمخا الجبائية المصالح إلى

 . الماضية السنة
 معلومة  أي الجبائية، المصالح من طلب على أو بناء تلقائيا ترسل أن البلديات مصالح على يجب

 . العقاري يخص الرسم  فيما الضريبية، القوائم Hعداد Cزمة أووثيقة
 والوزير  اليةلمبا كلفالم للوزير منشور عن طريق ،الحاجة عند، ادةالم ھذه تطبيق كيفيات تحدد

 (3) .المحلية كلف بالجماعاتالم
البلدية  خزينة  ينأم  عن  صادرا  ،مصفى جدول الضرائب من مستخرج تقديم إن1: مكرر 262 المادة

 .  بانيالم مطابقة  تتضمن  لعقود بالنسبة العقارات وكذا تراخيص على للحصول سيما C ،ضروري
 بقرارمن، الحاجة  عند ،صفىالم الضرائب جدول مستخرج من Hصدار الضرورية الوثائق قائمة تحدد

  )2(.بالجماعات المحلية كلفالم والوزير اليةلمبا كلفالم الوزير
  الثاني   الفرعي   الباب 

  التطھير   رسم
  ا9ول القسم

  المنزلية   القمامات   رفع   رسم
  لرفع   سنوي   رسم   المنزلية   القمامات   رفع   مصلحة   فيھا   تشتغل   التي   البلديات   لفائدة   يؤسس :   263   المادة 
  . المبنية   الملكيات   كل   على   وذلك   المنزلية   القمامات 
  . المنتفع   وأ   المالك   باسم   المنزلية   القمامات   برفع   خاص   رسم   سنويا   يؤسس  :مكرر   263   المادة 
  . تضامنية   بصفة   سنويا   الرسم   بدفع   المالك   مع   يكلف   أن   يمكن   الذي   المستأجر   الرسم   يتحمل 
    : يأتي   كما   الرسم   مبلغ   يحدد   :  2مكرر  263   المادة 

  ؛سكني   ستعمالا  ذي   محل   كل   على .  دج   1.500و   دج  1.000   بين   ما  -
  ؛شابھه   ما   أو   حرفي   أو   تجاري   أو   مھني   استعمال   ذي   محل   كل   على .  دج  12.000و   دج   3.000   بين   ما  -  
  ؛والمقطورات   للتخييم   مھيأة   أرض   كل   على .  دج  23.000و   دج   8.000   بين   ما  - 

                       
  .2015ت لسنة .م.من ق 18معدلة بموجب المادة : ص -261المادة   (1)
  .2015ت لسنة .م.من ق 19معدلة بموجب المادة : ع -261المادة   (2)
  .2015ت لسنة .م.من ق 20محدث  بموجب المادة ): 1مكرر  262مكرر و  262المادتان (القسم الخامس   (3)
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  ما   أو   حرفي   أو   تجاري   أو   صناعي   استعمال   ذي   محل   كل   على .  دج  130.000و   دج  20.000   بين   ما  - 
 . أع^ه   المذكورة   صنافا�   تفوق   النفايات   من   كمية   ينتج   شابھه، 

  المجلس   مداولة   على   بناء   البلدي،   الشعبي   المجلس   رئيس   من   بقرار   بلدية   كل   في   المطبقة   الرسوم   تحدد
  (1) .الوصية   السلطة   رأي   استط^ع   وبعد   البلدي    الشعبي 
اه بغض النظر عن كل حكم مخالف، تكلف المجالس الشعبية البلدية في أجل أقص: 3مكرر 263المادة  

، بعملية التصفية والتحصيل والمنازعات المتعلقة 2002سنوات إبتداء من أول يناير سنة ) 3(ث^ث 
  .برسم رفع القمامات المنزلية

  (2)   .التنظيم   طريق   عن   المادة   ھذه   أحكام   تطبيق   كيفيات   تحدد
من مبلغ الرسم  %15يتم تعويض البلديات التي تمارس عملية الفرز في حدود  : 4مكرر  263المادة   

من قانون الضرائب  2مكرر 263المطبق على رفع القمامات المنزلية المنصوص عليه في المادة 
  أو القابلة ل^سترجاع/المباشرة والرسوم المماثلة بالنسبة لكل منزل يقوم بتسليم قمامات التسميد و 

  . المعالجة   لمنشأة 
  (3) .مشترك   وزاري   قرار   بموجب   ا�حكام   ھذه   تطبيق   كيفيات   تحدد 
  . ملغاة  :  264   المادة 
  .ملغاة  : مكرر   264   المادة 

  .ملغاة  : 2   مكرر   264   المادة
  الثاني   القسم 

  تاعفاءا�
  خدمات   من   تستفيد   C   التي   المبنية   الملكيات   المنزلية   القمامات   رفع   على   رسمال   من   تعفى :   265   المادة

  .  المنزلية   القمامات   رفع 
  الثالث   القسم

  ىالشكاو
  . العقاري   الرسم   مجال   في   عليھا   المنصوص   وا�جال   شكالا�   في   ىالشكاو   تقدم :   266   المادة

 
  السادس   الباب

  المحلية المباشرة   الضرائب   حاصل   توزيع
  .الجزء   ا   ھذ   في   عليھا   المنصوص    المباشرة   الضرائب   المحلية،   الجماعات   لفائدة   تحصل :   267   المادة
  المشترك   والصندوق   والوCية   البلدية   بين   الضرائب   ھذه   حاصل   توزيع   المالية   قانون   بموجب   يحدد

   (4). المحلية   للجماعات 
  .ملغاة :   268   المادة  

  .ملغاة :   269   المادة
  .ملغاة :   270   المادة
  .ملغاة :   271   المادة
  .ملغاة :   272   المادة
  .ملغاة :   273   المادة

  
  
  
  

                       
و  2002م لسنة  .من ق 11و  2000م لسنة .من ق 15و  1997م لسنة .من ق 28معدلة بموجب المواد :  2مكرر  263المادة  (1)
  .2015لسنة . ت.م.من ق 21
  2002م لسنة .من ق 12محدثة بموجب المادة :  3مكرر  263المادة (2)
   2003من ق م لسنة  25محدثة  بموجب المادة :  4مكرر  263المادة  (3)
  . 2011م لسنة .من ق 15و  1996من ق م لسنة  24معدلة بموجب المادتين :  267المادة   (4)
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  الثالث   جزءال
  ذات   والرسوم   الضرائب   مختلف

  الخاص   صيصالتخ
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  ا9ول   الباب
  (1) ا9مUك   على   الضريبة

  لوا9   القسم
  التطبيق   مجال

  :  ا�م^ك   على   للضريبة   يخضع :   274   المادة
  بالجزائر   الموجودة   �م^كھم   بالنسبة   بالجزائر،   الجبائي   مقرھم   يوجد   الذين   الطبيعيون   ا�شخاص  -)  1 
  . الجزائر   أوخارج 
  . بالجزائر   الموجودة   �م^كھم   بةبالنس   بالجزائر،   جبائي   مقر   لھم   ليس   الذين   الطبيعيون   ا�شخاص  -)  2 

  . سنة   كل   من   يناير   أول   في   للضريبة   الخضوع   شروط   تقدر
  الثاني   القسم 

  الضريبة   وعاء
  سنة،   كل   من   يناير   أول   في   الصافية،   القيمة   من   م^كا�   على   الضريبة   وعاء   يتشكل :   275   المادة

̂ه   274   المادة   في   المذكورون   شخاصا�   يمتلكھا   التي   للضريبة   الخاضعة   والقيم   والحقوق   م^كا�   لمجموع      . أع
  منھا   تتشكل   التي   والقيم   والحقوق   م^كا�   مجموع   على   منفردة   بصفة   للضريبة   المتزوجة   المرأة   تخضع 
  . أم^كھا 
  : التالية   ا�م^ك   عناصر   لتصريح،ا   Hجراءات  تخضع   ) 1 :  276   المادة 

  ؛ المبنية   وغير   المبنية   العقارية   ا�م^ك  - 
  ؛العقارية   العينية   الحقوق  -   

  : مثل   المنقولة   موالا� - 
     ؛ )غاز أويل(  3سم 2200و ) بنزين(  3  سم   2000    التي تفوق سعة أسطوانتھا  الخاصة   السيارات  *  

  ؛ 3   سم   250  فوقي  سعة محرك  ذات   النارية   الدراجات *
  ؛ النزھة   وسفن   توخالي    *  
  ؛النزھة   طائرات    *  
  ؛ السباق   خيول    *  

 (2) ؛دج 500.000ھا و اللوحات الفنية التي تفوق قيمتالتحف    *
  : التالية   م^كا�   عناصر   يحللتصر   جبارياإ   Cتخضع   ) 2 
  ؛للتأثيث   خصصةالم   المنقوCت  -  
 ؛ الثمينة   والمعادن   والذھب   الكريمة   وا�حجار   المجوھرات  - 

    : منھا   Cسيما   خرىا�   المادية   المنقوCت  -
    ؛والكفاCت   والودائع   الديون  *  
    ؛ الوفاة   حالة   في   التأمين   عقود*  
   . العمرية   الريوع  *  

  الممنوح   ستعمالاH   بحق   أو   السكن   بحق   أو   نتفاعاH   بحق   المثقلة   الحقوق   أو   م^كا�   تدرج :   277   المادة
  . الملكية   كاملة   لقيمتھا   سبةنبال   الحق   صاحب   أو   نتفاعاH   في   الحق   صاحب   م^كأ  ضمن   شخصية،   بصفة 
  ضمن   ،التوالي   على  ،تدرج   السكن   بحق   أو   ستعمالاH   بحق   أو   نتفاعاH   بحق   المثقلة   م^ك�ا   أن   غير 
  التسجيل   قانون   من   53   ادةالم   حكام�   طبقا   وذلك   الرقبة   ملكية   وصاحب   نتفاعاH   في   الحق   صاحب   أم^ك 
  : بشرط 
   ؛نتفاعاH   بحق   احتفظ   قد   بائعه   يكون   ملك   بيع   عن   ناتجا   نتفاعاH   حق   تكوين   يكون   أن )   1 

  أو   ستعمالاH   بحق   أو   نتفاعاH   بحق   احتفظ   قد   بائعه   يكون   ملك   بيع   عن   ناتجة   الملكية   تجزئة   تكون   أن )   2
  ؛ التسجيل   قانون   من   44   المادة   في   المذكورين   شخاصا�   حدأ   من    المشتري   يكون C   أنو   السكن   بحق 

                       
لسنة . م.من ق 31محدث بموجب المادة ) 15مكرر  281إلى  274المواد من (الضريبة على ا�م^ك : عنوان الباب ا�ول (1)

1993 .  
  .2006م لسنة .من ق 15معدلة بموجب المادة : 1- 276المادة  (2)
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ستعمال أو حق السكن قد احتفظ به واھب لملك كان موضوع ھبة أو نتفاع أو حق اHن يكون حق اHأ) 3 
والمؤسسات أداري وللمؤسسات العمومية ذات الطابع اHأوللبلديات أوللوCيات أوصية للدولة 

Hوللجمعيات الخيرية ستشفائية ا.  
  الثالث   القسم

 الضريبة   من   المعفاة   مUكا9
ھيئات تأسيسية  ىطار نشاط مھني لدإإن قيمة رسملة الريوع العمرية، التي تكونت في :  278المادة 

قل والتي سنة على ا�) 15(عشر  ةية، والمقسطة بصفة منتظمة لمدة خمسدورمقابل دفع ع^وات 
Hتدخل فيإنتفاع بھا يشترط في بدء اC ،ساسأ   تكوين   نھاء النشاط المھني الذي تم بسببه دفع الع^وات  

 . الضريبة 
  م^كأ   ضمن   Cتدخل   المادية   ضرارلr   تعويضا   المحصلة   التعويضات   أو   الريوع   نإ:   279   ةالماد

   . المستفيدين   شخاصا� 
  .الضريبة   ساسأ   تكوين   في   المھنية   م^كا�   Cتدخل  :  280   المادة

  : مھنية   كأم^ك   تعتبر   
   ؛حر   نشاط   أو   ف^حي   أو   حرفي   أو أوتجاري    صناعي نشاط    لتأدية   الضرورية   ا�م^ك  -  

   . الشركات   وأسھم   حصص  -
  تسيير   ا�ساسي   نشاطھا   يكون   التي   الشركات   وأسھم   حصص   مھنية   كأم^ك   تعتبر   C :  281   المادة

  . بھا   الخاصة   العقارية   أو   المنقولة   م^كا� 
  الرابع   القسم 

  ا9مUك   تقييم
من   المحددة الحقيقية التجارية    قيمتھا   حسب   طبيعتھا   كانت   مھما   العقارات   تقدر :   مكرر   281   المادة
 الجماعات و بالداخلية  المكلفة  مصالح الوزارة ثليمم من  تتكون  مشتركة  وزارية  لجنة  طرف

  . بالسكن كلفةالم والوزارة اليةبالم كلفةالمالوزارة  و المحلية
  (1).مشترك  وزاري قرار وجببم وتشكيلتھا وسيرھا شتركةالم الوزارية اللجنة إنشاء يحدد 

  المفصل   التصريح   عن   الناتج   ا�ساس    ھو   المنقولة   ا�موال  تقدير   ساسأ  نإ :  2 مكرر   281   المادة
   . التسجيل   قانون   من   32   المادة   حكام�   طبقا   طرافلr   والتقديري 

اللجنة  من لتمسيم^ك الخاضعة للضريبة، ا�في حالة وجود اعتراض على تقدير : 3مكرر 281المادة 
  (2) .ابرأيھHدCء ا مكرر، 281المنصوص عليھا في المادة المشتركة  الوزارية

  الخامس   القسم
  للحسم   القابلة   الديون

  . الضريبة   ساسأ   لتحديد   للضريبة   الخاضعين   أم^ك   ثقلتأ  التي   الديون   تحسم  :4 مكرر   281   المادة
تكون قابلة للحسم فيما يتعلق با�م^ك العقارية، على الخصوص القروض  :5مكرر 281المادة  

د مبلغ م^ك العقارية، في حدوالمبرمة لدى المؤسسات المالية من أجل البناء أو للحصول على تلك ا�
  الفوائد   ليهإ  ضافت   يساوي رأس المال الباقي الواجب دفعه في أول يناير من سنة الخضوع للضريبة،

  . التاريخ   ھذا   لىإ  السارية   والفوائد   تدفع   لم   والتي   المستحقة 
  المادة   في   عليھا   المنصوص   تلك   ثناءباست   العقاري   الرھن   ديون   للحسم   قابلة   يضاأ  تكون   ذلك،   إلى   إضافة 
  . التسجيل   قانون   من   42 
  المواد   في   المذكورة   الديون   للحسم   القابلة   الديون   تكون   المنقولة،   م^كلr   بالنسبة :  6   مكرر   281   المادة 
   . الوفاة   طريق   عن   الملكية   بنقل   والمتعلقة   التسجيل   قانون   من   46   الى   36   من 

  في   يكتتب   الذي   التصريح   في   وتفصل   قانونا   للحسم   القابلة   الديون   تثبت   أن   يجب :  7  مكرر   281   المادة
   . م^كا�   على   الضريبة   طارإ 

 
 
 

                       
  . 2015ت لسنة .م.من ق 22و  2000م لسنة .من ق 3معدلة بموجب المادتين : مكرر   281المادة  (1)
  .2015ت لسنة .م.من ق 22معدلة بموجب المادة : 3مكرر  281المادة   (2)
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  السادس   القسم

  الضريبة   حساب

  (1) : يأتي   كما   ا�م^ك   على   الضريبة   نسبة   تحدد  :8 مكرر   281   المادة
  

          )%  (  النسبة  بالدينار  للضريبة   الخاضعة   ا9مUك   من   الصافية   القيمة   قسط
   دج   100 . 000 . 000     عن   يقل  -
  دج   150   000 . 000   لىإ   100 . 000 . 00   من  -
  دج  250 . 000 . 000  إلى    150 . 000 . 001   من  -  

 دج  350 . 000 .  000  إلى       250 . 000 . 001   من  -
 دج   450 . 000 . 000  إلى      350 . 000 . 001   من  -
   دج  450. 000 . 000  يفوق  -

0 % 
 0.5 % 
 0.75 % 

 1 % 
    25, 1 % 

1.75 %  
  

م^ك الموجودة خارج الجزائر، الذين دفعوا للمدينين بالضريبة، بالنظر لrيمكن : 9مكرر 281المادة 
م^ك، خصم ھذه الضريبة من تلك الواجبة الدفع في الجزائر بالنسبة ضريبة معادلة للضريبة على ا�

  .م^كلنفس ا�
  السابع   لقسما

 بالضريبة   ننيالمدي   لتزاماتإ
  من   مارس   31   حتى   سنوات )  4 (  أربع   كل   يكتتبوا   أن   للضريبة،   الخاضعين   على   يجب :  10   مكرر   281   المادة

  (2). سكناھم   مقر   يتبعھا   التي   الضرائب   مفتشية   لدى   بأم^كھم   تصريحا   أجل،   كآخر   الرابعة   السنة 
  31   في   ولىا�   للمرة   السابقة   المادة   في   عليه   المنصوص   التصريح   يكتتب   نأ   يجب :  11   مكرر   281   المادة 
    :  قصىأ  كحد   مايو، 

  بالضريبة   المكلفين   باستثناء   �م^كھم   الصافية   القيمة    تكن   مھما   بالضريبة   للمكلفين   بالنسبة   ،1995   لسنة  -
  المكلفين   اكتتاب   تاريخ   المالية   قانون   يحدد . فقط   ا�جور   عن   ناتجة   مداخيل   على   إC   نيتوفرو   C   الذين 
 (3) .للتصريح   أجرية   مداخيل   على   إC   يتوفرون   C   الذين   بالضريبة 
  المادة   في   عليه   المنصوص   التصريح   تاريخ   يؤخر   بالضريبة،   المدين   وفاة   حالة   في :  12   مكرر   281   المادة 
  . الوفاة   تاريخ   من   بتداءإ   شھرأ  ستة   لىإ  السابقة 

  جبائي   مقر   لديھم   يكون   نأ  دون   بالجزائر   م^كاأ   يملكون   الذين   لrشخاص   يمكن :  13   مكرر   281   المادة
  قبل   من   يستدعوا   نأ   جنبي،أ  بلد   في   بمھام   المكلفين   وأ   وظائفھم،   يمارسون   الذين   الدولة   عوانأ  وكذا   ،بھا 
 Hفي   لھم ^ممث   ليھم،إ  الموجه   الطلب   است^م   تاريخ   من   بتداءإ   يوما   60   مدة   في   ين،يلتع   الجبائية   دارةا  
          . الضريبية   والمنازعات   والتحصيل  بالوعاء   المتعلقة   المعلومات   ^مباست   مرخص   الجزائر 

  الثامن   القسم
  العقوبات

  خضاعإ   لىإ   يؤدي   م^كا�   على   بالضريبة   المتعلق   التصريح   اكتتاب   عدم   نإ:  14   مكرر   281   المادة
  . تلقائي   ضريبي 
ذا لم يسوي الخاضع للضريبة وضعيته في أج�ل ث^ث�ين إC إخضاع الضريبي التلقائي جراءات اHإCتطبق  

)30 (Hس�تين  ل�ىإن ت�اريخ التس�وية يم�دد أغي�ر . ولع�ذار ا�يوما من تبلي�غ ا)ف�ي حال�ة م�ا إذا  ،يوم�ا) 60
 .م^ك الخاضعة للضريبة عن ميراثنتجت ا�

 
 
 

                       
و  2013لسنة . م.من ق  5و  2006لسنة . م.من ق 14و   2003م لسنة .من ق 26المواد    بموجب   معدلة  : 8مكرر   281   المادة (1)
    .  2015لسنة . ت.م.من ق 22
    .  1996لسنة . م.من ق 25  المادة   بموجب   معدلة :  10مكرر   281   المادة(2) 
(3)
  . 1995من ق م لسنة  21معدلة بموجب المادة :11مكرر  281المادة  
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  التاسع   القسم
 مختلفة   حكامأ

  بھا،لقواعد   المتعلقة   الخاصة   حكاما�   باستثناء   ،م^كا�   على   الضريبة   تخضع :  15   مكرر   281   المادة
  الضرائب   ميدان   في   المطبقة   حكاما�   لنفس   والتقادم   والمنازعات   والتحصيل،   والعقوبات،   المراقبة، 
  . المماثلة   والرسوم   المباشرة 
    :  يلي   كما   م^كا�   على   الضريبة   توزيع   يحدد :   282   المادة 

      ؛الدولة   ميزانية   لى، إ% 60  -
  ؛البلديات   ميزانية   لى، إ% 20  -
    ." للسكن   الوطني   الصندوق "  بعنوان   302  -  050   رقم   الخاص   التخصيص   حساب   لىإ،  % 20  -  

  (1)الباب الثاني
  الضريبة الجزافية الوحيدة

  القسم ا9ول
  أحكام عامة

تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحل محل الضريبة على الدخل اHجمالي والضريبة : مكرر 282 المادة
وتغطي زيادة على الضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح . الشركات على أرباح

   .على النشاط المھني الشركات، الرسم على القيمة المضافة والرسم
  القسم الثاني

  مجال تطبيق الضريبة

الطبيعيون أو المعنويون و  يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ا�شخاص: 1مكرر 282المادة 
  C الشركات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مھنة غير تجارية ، الذين

   ) . دج 30.000.000(  دينار ث^ثين مليون   سنويالم أعمالھ  رقم يتجاوز

يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تأسيس الضريبة المستحقة بعنوان السنة ا�ولى التي 
ويتم تأسيس ھذه الضريبة تبعا . تم خ^لھا تجاوز سقف رقم ا�عمال المنصوص عليه بالنسبة لھذا النظام

  .لھذه التجاوزات

أنشطة أو ينجزون مشاريع،  يمارسون المستثمرون الذين يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة، كما
 لدعم الصندوق الوطني" أو "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"والمؤھلون ل^ستفادة من دعم 

  (2). "البطالة على الوطني للتأمين الصندوق" أو" القرض المصغر
  القسم الثالث

  الجزافية الوحيدةتحديد الضريبة 

 الذين  الوحيدة  الجزافية  للضريبة  بالضريبة الخاضعين  المكلفين  على  يجب :2مكرر  282المادة 
  حساب في  الجبائية، الشروع  قانون اHجراءات من ا�ولى المادة في عليه المنصوص اكتتبوا التصريح

 365  المادة في  عليھا المنصوص  حسب الدورية  الجبائية ل�دارة  تسديدھا  وإعادة  الضريبة المستحقة
  .القانون  ھذا من

 15يناير إلى  20تكميلي في الفترة الممتدة من  اكتتاب تصريح المعنيين، بالضريبة المكلفين على يتعين
 المصرح ذلك أعمال يتجاوز رقم تحقيق  حالة في بھا، المتعلقة  الضريبة  ، ودفع1+فبراير من السنة ن

  . ن السنة بعنوان به

، فيخضع  )دج 30.000.000(في حالة إذا ما تجاوز رقم ا�عمال المحقق سقف الث^ثين مليون دينار 
. الفرق بين رقم ا�عمال المحقق و ذلك المصرح به إلى الضريبة الجزافية الوحيدة وفقا للمعدل الموافق له

ف فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، فيتم صبھم أما المكلفون بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سق
  .في نظام الربح الحقيقي

                       
  .2007لسنة . م.من ق 2محدث بموجب المادة ) : 6مكرر 282مكرر إلى  282المواد من(الباب الثاني  (1)
م لسنة  .من ق 16و  2010م لسنة .من ق 14و  2008لسنة .  ت.م.من ق 12و  9معدلة بموجب المواد : 1مكرر 282المادة  (2)

  . 2015لسنة . م.من ق 13و 2011ت لسنة .م.من ق 3و  2011
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إذا كان بحيازة اHدارة الجبائية عناصر تكشف عن نقص في التصريح، فيمكنھا إجراء التصحيحات على 
يتم و. من قانون اHجراءات الجبائية 19 ا�سس المصرح بھا وفق اHجراء المنصوص عليه في المادة

حات بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات إجراء التصحي
من قانون الضرائب المباشرة  193الجبائية المتعلقة بالنقص في التصريح وفقا لما تنص عليه المادة 

  .والرسوم المماثلة

  C. (1) يمكن إجراء ھذه التصحيحات إC بعد انقضاء آجال اكتتاب التصريحات التكميلية

عندما يقوم مكلف بالضريبة في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة : 3مكرر  282المادة 
أو أماكن أخرى لممارسة نشاط ما،  تعتبر  كل  باستغ^ل عدة مؤسسات أو دكاكين أو متاجر أو ورشات

للضريبة بصفة  واحدة منھا بمثابة  مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة وتكون في كل الحاCت خاضعة
منفصلة ما دام رقم ا�عمال الكلي المحقق بعنوان مجموع ا�نشطة الممارسة C يتجاوز سقف ث^ثين 

  ).دج 30.000.000(مليون دينار 

 (2) .في الحالة المخالفة، يمكن للمكلف بالضريبة المعني اختيار الخضوع للضريبة حسب النظام الحقيقي
  القسم الرابع
  معدiت الضريبة

  :يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة، كما يأتي: 4مكرر 282المادة 
  بالنسبة �نشطة اHنتاج وبيع السلع ؛ ،5% -
 (3) .، بالنسبة لrنشطة ا�خرى% 12 -

  القسم الخامس

  توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة
  :ي أتيوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كما ي : 5مكرر  282المادة 

 ؛% 49: ميزانية الدولة  -
  ؛%0,5: غرف التجارة و الصناعة  -
 ؛ %0,01: التقليدية للصناعة الوطنية الغرفة -
  ؛ % 0,24 :والمھن التقليدية الصناعة غرف  -
 ؛% 40,25:البلديات -
 ؛%5: الوCية -
  (4) .% 5:الصندوق المشترك للجماعات المحلية  -

  :الجزافية الوحيدة تعفى من الضريبة :  6مكرر  282المادة 
 المؤسسات التابعة لجمعيات ا�شخاص المعوقين المعتمدة و كذا المصالح الملحقة بھا؛  -
 مبالغ اHيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية ؛  -
الحرفيون التقليديون وكذا ا�شخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا و المقيدين في دفتر الشروط   -

  .طريق التنظيم الذي تحدد بنوده عن
تستفيد ا�نشطة التي يمارسھا الشباب ذوو المشاريع اCستثمارية أو ا�نشطة أو المشاريع،  المؤھلون 

 القرض المصغر  لدعم الوكالة الوطنية"أو "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"ل^ستفادة من دعم 
الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة ث^ث من إعفاء كامل من  "البطالة عن الوطني للتأمين الصندوق" أو"
  .سنوات ابتداء من تاريخ استغ^لھا) 3(

                       
(1)

  .2017لسنة . م.من ق 13و  2015ت لسنة .م.من ق 23معدلة بموجب المادتين : 2مكرر  282مادة ال 
(2)

 2013م لسنة .من ق 3و   2010م لسنة  .من ق 14و   2008ت لسنة  .م.من ق 12 معدلة بموجب المواد: 3مكرر 282المادة  
  .2015لسنة . م.من ق 13و

(3)
  .2015لسنة . م.من ق 13و.2012م لسنة .من ق 12و  2008ت لسنة .م.من ق 10د   معدلة بموجب الموا: 4مكرر 282المادة  
(4)

ت لسنة .م.من ق 12و   2009لسنة . م.من ق 19و  2008ت لسنة .م.من ق 11معدلة بموجب المواد : 5مكرر 282المادة  
  .2015لسنة . م.من ق 13و  2009
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  في  ، عندما تتواجد ھذه ا�نشطة  اCستغ^ل     تاريخ   من   سنوات ابتداء )  06 (ست    إلى   تمدد ھذه المدة
  . ترقيتھا تحدد قائمتھا عن طريق التنظيم   مناطق يراد 

مستخدمين على ا�قل، ) 03(، عندما يتعھد المستثمرون بتوظيف ث^ثة )02(تمدد ھذه المدة بسنتين 
  .لمدة غير محدودة

يترتب على عدم احترام اCلتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة، سحب اCعتماد واسترداد الحقوق 
  . والرسوم التي كان من المفروض تسديدھا

من المبلغ  50 %غير أن، المستثمرين يبقون مدينين بدفع  الحد ا�دنى للضريبة الموافق لنسبة 
  (*) .مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 365المنصوص عليه بموجب المادة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
  .2015لسنة . م.من ق 14و  2008ت لسنة  .م.من ق 13دتين معدلة بموجب الما: 6مكرر 282المادة  (*)
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  الرابع   الجزء
  مختلفة   أحكام

  اجاتجإحت -  الضرائب   سجUت
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  ا9ول   ابـــــلبا
  ةـــعام   امــكــأح

  ا9ول   القسم
  المغفلة   الحقوق   على   الضريبة   فرض

  (1). ملغاة :   283   المادة
  أو   الحقوق   في   زيادات   اCقتضاء،   عند   ،288   المادة   بموجب   المؤسسة   الضرائب   تتحمل :   284   المادة 
   . تعنيھا   التي   بالضريبة   المتعلقة   ا�حكام   ذلك   أقرت   كما   ضافية،إ   حقوقا 

  الثاني   القسم
  العقارية   ا9مUك   أصحاب   تصريح

 لھا   اسيينا9س   والمستأجرين

عداد سج^ت الضرائب المباشرة، يتعين على أصحاب ا�م^ك والمستأجرين إقصد :  285المادة 
ب ئلى رئيس مفتشية الضراإيجار، أن يقدموا �ين للعقارات المبنية المخصصة بكاملھا أو جزء منھا ليا�ساس

  :  تقديمه   بين التصريح يوميو. يناير 31المباشرة للبلدية التي توجد بھا العقارات، تصريحا قبل 
  دفعھا   التي   الكراء   أجور   مبلغ   وكذا   لھم،   المؤجرة   المح^ت   وحجم   مستأجر   لكل   العاديين   سمواH   اللقب  -  
  ؛التكاليف   ومبلغ   السابقة   السنة   خ^ل   واحد،   كل 

  ؛حجمھا   وكذا   للمح^ت   مجانية   بصفة   شاغل   لكل   العاديين   سمواH   اللقب  -   
  ؛نفسه   المصرح   يشغلھا   التي   المح^ت   حجم  - 
  . الشاغرة   المح^ت   حجم  - 
  تطبيق   مع   تلقائيا،   أع^ه   المحدد   ا�جل   ضمن   تصريحه،   يقدم   لم   الذي   بالضريبة،   المكلف   خضاعإ  يتم 
   . 192   المادة   في   قررةالم   الزيادة 

  . 193   المادة   في   المقررة   الزيادات   تطبيق   ةلالمغف   الحقوق   على   يترتب   التصريح،   في   نقص   حالة   في
  

  الثالث   القسم

   الجمعيات   على   الواقعة   الدمغ   لزاميةإ

 التبرعات   جمع   عمليات   تنظم   التي 

تلزم الجمعيات المشكلة، طبقا للقانون المتعلق بالجمعيات، التي تنظم عمليات جمع  : 286المادة 
لى قابض الضرائب المختلفة للدائرة المعنية، دفاتر إالتبرعات والمرخص لھا بذلك قانونا بتقديم، 

  .الوصول المستعملة في ھذه العمليات من أجل دمغھا
  . دج 5.000  اقدرھ   جبائية   غرامة   دفع   ،لتزاماH   ھذاب   إخ^ل   كل   على   يترتب

  الرابع   القسم 
  شھارا�   إجراء  ـ    المھني   السر

   (2) .ملغاة :   287   المادة
    . ملغاة :   288   المادة
    . ملغاة :   289   المادة
    . ملغاة :   290   المادة

والضريبة على أرباح الشركات وكذا الرسم جمالي الدخل اHعلى  ضريبةالبخصوص :  291لمادة ا
، يرخص للمكلفين بالضريبة 230و 217و 135و 1على النشاط المھني المنصوص عليھم في المواد 

  حدود   ، في2 - 328الحصول على مستخرجات السجل الضريبي، وفق الشروط المقررة في المادة 
  (3)  . فقط   الخاصة   اشتراكاتھم 

                       
  ).تنقل ھذه اCحكام إلى قانون اCجراءات الجبائية( 2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة : 283المادة  (1)
   ).الجبائية   اCجراءات   قانون   إلى   اCحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م .  ق   من   200   المادة   بموجب   ملغاة :   290إلى  287   المواد من     (2)
  2011من ق م لسنة  17معدلة بموجب المادة :  291المادة  (3)
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  المكلفين   مع   دارةاH   أعوان   يتبادلھا   معلومة   أو   رأي   كل   مغلق   رفظ   في   تبليغ   يجب :   292   المادة
  . أع^ه   291   المادة   في   ليھاإ  المشار   الضرائب   بخصوص   لھم   يوجھونھا   أو   بالضريبة 
  المتبادلة   المماثلة   والرسوم   المباشرة   بالضرائب   المتعلقة   المصلحة   مراس^ت   بريدي   عفاءإب   تنقل   أن   يمكن 
  . بالمراسلة   لھم   المرخص   فينظالمو   بين 
   . قانون   بموجب   تحدد   أو   بضروريتھا   المعترف   عفاءHبا  الخاصة   والنسب   البريدية   عفاءاتاH   تمنح 

لضريبة الخاضعين للضريبة على الدخل والرسوم المباشرة المحلية تودع قائمة المكلفين با:  293المادة 
Hية، بمقر المجالس الشعبية البلدية والوحدات اCھا فيدارية التي تعد من قبل مدير الضرائب للو

  ويمكن .  داريةاH   الضرائب وتوضع ھذه القائمة تحت تصرف جميع المكلفين بالضريبة التابعين للوحدة
   . لصاقھاإب   تأمر   نأ   دارةل� 

قامة، أو مؤسسات، أو استغ^Cت، أن إيمكن للمكلفين بالضريبة الذين يتوفرون على عدة مح^ت 
Hدارية التي تتبع لھا يطلبوا حين اكتتاب تصريحھم بتبليغ إلى مقر المجلس الشعبي البلدي التابع للوحدة ا

Hمح^ت اHتقامة ھذه أو المؤسسات أو اC^ستغ.  

جمالي سم المكلف بالضريبة، وعنوانه ووضعه العائلي، وكذا مبلغ الدخل اHإويذكر في كل قائمة، 
Hشتراك الواجب دفعه، بصدد الضريبة جمالي ل�الصافي ورقم ا�عمال الخاضع للضريبة، والمبلغ ا

�  السنوي   لمبلغيذكر فيھا لكل مكلف بالضريبة معني با�مر، ا ،وع^وة على ذلك. نفة الذكروالرسوم ا
  . منازعة   إثر   على   أو   تلقائيا   له   الممنوحة   للتخفيضات 

  للطعن،   البلدية   اللجنة   تبديھا   التي   وا�راء   الم^حظات   سنة   كل   في   الضرائب،   مفتش   ويستجمع 
  . القوائم   ھذه   بخصوص   ،300   المادة   في   عليھا   المنصوص 

  المادة   في   عليھا   المنصوص   الجزائية   العقوبات   تطبيق   القوائم،   لھذه   جزئي   أو   كلي   نشر   أي   عن   ويترتب 
 303.  

  الخامس  القسم

  أخرى  أحكام

  ھذا   موضوع   والرسوم،   الضرائب   قرارإب   المتعلقة   التنفيذية   التفاصيل   كل   القانون   يحدد :   294   المادة
  . ستغ^لواH   التسيير   نفقات   وكذا   القانون، 

  فيھا   ويحقق   احتجاجاتاH   وتقدم   وتحصل،   ،197   المادة   في   ليھاإ  المشار   الرسوم   تقرر :   295   المادة 
   . مباشرةال   الضرائب   مجال   في   بھا،   المعمول   جراءاتل�   وفقا   فيھا،   ويبت 

  تلك   ماعدا   والبلديات،   الوCيات   تصرف   تحت   الموضوعة   للرسوم   النموذجية   الجداول   تعد :   296   المادة
  البلدية   الشعبية   المجالس   بمساعدة   المباشرة   الضرائب   فتتشم  من  المھني،   النشاط   على   بالرسم   الخاصة 
  . با�مر   المعنية 

  . الداخلية   ووزير   بالمالية   المكلف   الوزير   بين   مشترك   بقرار   المادة،   ھذه   تطبيق   كيفيات   تحدد

قرار أساس أحد الرسوم أو إغفاCت الكلية أو الجزئية الملحوظة في يمكن أن تصحح اH:  297المادة  
ا ا�خطاء المرتكبة في تطبيق التعريفات، الى غاية ، وكذ295ليھا في المادة إحدى الضرائب المشار إ
  .2-326نقضاء ا�جل المنصوص عليه في المادة إ

  التفاصيل   وكذا   للضريبة   الخاضعة   المادة   ثباتإ  نمط   خاصة،   تعليمات   بمقتضى   يحدد :   298   المادة
   . المحلية   الجماعات   لحساب   المحصلة   المباشرة،   الضرائب   أساس قرارإب   الخاصة   التنفيذية 

  المنصوص   تلك   ھي   الجزائر،   خارج   المحققة   المداخيل   على   للتطبيق   القابلة   المعدCت   إن :   299   المادة
 . الدولية   الجبائية   تفاقياتاH   في   واردةال   ا�حكام   عدا   ما   الجزائر،   في   العمل   به   الجاري   التشريع   في   عليھا 
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  السادس   القسم 

 المضافة   القيمة   على   والرسم المباشرة   الضرائب   لجان

  ا9ول   الفرعي   القسم

  للطعن   الدائرة   لجنة

  المضافة   القيمة   على   والرسم   المباشرة   الضرائب   في

  (1).ملغاة : 300   المادة

  الثاني   الفرعي   القسم

  المضافة   القيمة   على   والرسم   المباشرة   الضرائب   في   للطعن   الوiئية   اللجنة

   .غاةلم:  301   المادة

  الثالث   الفرعي   القسم

  للطعن   المركزية   اللجنة

  المضافة   القيمة   على   والرسم   المباشرة   الضرائب   في

  .ملغاة  :  302   المادة

  السابع   القسم 
  الجنحية   والعقوبات   الجبائية   الغرامات

  اللجوءب   التملص   حاول   أو   تملص   من   كل   يعاقب  فض^ عن العقوبات الجبائية المطبقة، -) 1 :  303   المادة
  بما   جزئيا،   أو   كليا   أوتصفيته،   له،   خاضع   رسم   أو   حق   أو   ضريبة   يأ  وعاء   قرارإ   في   تدليسية   إلى أعمال 
    :  يأتي 

  امنھ   المتملص  الحقوق  مبلغ  يفوق   C   عندما   ج،  د   100 . 000   إلى   ج د   50 . 000   من   ليةما   غرامة -
   ؛ج  د   100 . 000 

 أو  دج، 500 .000إلى   جد 100.000   من  مالية  وغرامة أشھر )06(ستة   إلى) 02(  شھرين من  الحبس- 
 يتجاوز وC   ج،د 100 .000 مبلغ الحقوق المتملص منھا  يفوق  عندما بإحدى ھاتين العقوبتين،

   دج؛    .1000.000 
 أو دج 000.000.2 إلى  دج   500 .000 من  مالية  وغرامة  )02( سنتين إلىأشھر ) 06( ستة  من  الحبس - 

 و ج، د  000.000.1  مبلغ الحقوق المتملص منھا يفوق  عندما بإحدى ھاتين العقوبتين، 
C دج؛  000.000.5 يتجاوز   
 000.000.5   إلى   ج  د  000.000.2   من   مالية   وغرامة   سنوات   )05(خمس   إلى  )2( سنتين   من   الحبس -
  يتجاوز   وC   ج، د  000.000.5    مبلغ الحقوق المتملص منھا  عندما يفوق  بإحدى ھاتين العقوبتين،أو   ج  د 
  ؛ج  د  10  . 000 . 000 

 . 000   إلى   ج د  000.000.5   من   مالية   وغرامة   سنوات ) 10( عشر   إلى   سنوات )5(خمس   من   الحبس -
  (2) .ج د   10 . 000 . 000  ھامن   المتملص الحقوق   مبلغ   يفوق   عندما بإحدى ھاتين العقوبتين، أو   ج  د   10 . 000

  أنفسھم،   المخالفات   ھذه   مرتكبي   على   المطبقة   العقوبات   نفس   المخالفات   مرتكبي   شركاء   على   تطبق  - )2 
  . أدناه   306   المادة   أحكام   مراعاة   مع 
  يطبق   العقوبات،   قانون   من   2 - 42   المادة   بموجب   المحدد   والجنح   الجرائم   مرتكبي   شركاء   تعريف   إن 
 ، كشركاء   الخصوص   على   ويعتبر .  السابقة   الفقرة   في   مليھإ   المشار   المخالفات   مرتكبي   شركاء   على 
    :  ا�شخاص 

  ؛ الخارج   في   قسائم   تحصيل   أو   المنقولة   القيم   يف   تجارل�   قانونية   غير   بصفة   يتدخلون   الذين  -
  ؛الغير   يملكھا   قسائم   باسمھم   قبضوا   الذين  -  

                       
  .2007م لسنة . من ق 23ملغاة بموجب المادة : 302إلى   300    المواد من (1)
(2)
  .  2012م لسنة .من ق 13و  2003من ق م لسنة  28معدلة بموجب المادتين :  303المادة  
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مضاعفة العقوبات، سواء أكانت جبائية أم  ،إن العود في أجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون - )3 
خ^ل بالعقوبات الخاصة دون اHجزائية، المنصوص عليھا بخصوص المخالفات ا�ولية، وذلك 

المنع من ممارسة المھنة والعزل من الوظيفة وغلق المؤسسة ( ىالمنصوص عليھا في نصوص أخر
  .) الخ ....  
  وذل���ك   أدن���اه،   6   المقط���ع   ف���ي   المح���ددة   الش���روط   ض���من   بھم���ا،   ي���ؤمر   ونش���ره   الحك���م   ع���^نإ  لص���ق   نإ  
  . المقطع   ھذا   في   عليھا   المنصوص   الحاCت   جميع   في 
 4 ( -  C   المنصوص   العقوبات   على   العقوبات   قانون   من   53   المادة   أحكام   ا�حوال،   من   حال   أي   في   تطبق  
  . الجبائية   مادةال   في   عليھا 
  من   الثانية   الفقرة   في   عليھا   المنصوص   العقوبات   ناءباستث   الجزائية،   العقوبات   يخص   فيما   تطبيقھا   ويمكن 
  . أدناه   6   والمقطع   أع^ه   3   المقطع 
  . نوعھا   كان   مھما   ية،ئالجبا   مادةال   في   المخالفات   قمع   أجل   من   عليھا،   المنصوص   العقوبات   تجمع  - ) 5 
  ا�ماكن   في   وبتعليقه   تعينھا   التي   الجرائد   في   باختصار   أو   بتمامه   الحكم   بنشر   تأمر   أن   للمحكمة   يمكن  - ) 6 
  . عليه   المحكوم   نفقة   على   والكل   تحددھا   التي 
  العقوبات   بالتضامن،   يدفعوا   أن   ينبغي   المخالفة   لنفس   عليھم   المحكوم   والشركات   ا�شخاص   نإ - ) 7 
  . حقھم   في   الصادرة   المالية 
  من   يليھا   وما   597   المادة   حكامأ  تطبيق و كلما اقتضت الحاجة لذلك،  المالية،   العقوبات   عن   ينتج  - ) 8 
  . البدني   كراهباH   المتعلقة   الجزائية،   اHجراءات   قانون 
م���ن  303و 134م���ا للم���ادتين أع���^ه، وإ 2و 1عن���دما تص���در ھ���ذه العقوب���ات تطبيق���ا، إم���ا للمقطع���ين  

ك���راه الب���دني، فيم���ا يخ���ص تحص���يل الض���رائب الت���ي يك���ون وعاؤھ���ا ق���د ق اHي���طبي���تم تنون، ھ���ذا الق���ا
  .سبب الم^حقات والزيادات والغرامات الجبائية التي عاقبت المخالفات

  العقوبات   برسم   المستحقة   المبالغ   مجموع   يخص   فيما   البدني   كراهاH   مدة   يحدد   الحكم   قرار   أو   الحكم   نإ
  . أع^ه   ليھاإ   المشار   الجبائية   والديون   الجزائية 
  الحكم   يصدر   ،   الخاص   للقانون   تابع   آخر   معنوي   شخص   وأ   شركة   قبل   من   المخالفة   ترتكب   عندما  - ) 9 
  القانونيين   أو   الشرعيين   ممثلينال  أو   المتصرفين   ضد   الملحقة   وبالعقوبات   المستحقة   الحبس   بعقوبات 
   . للمجموعة 

  أو   الشرعين   الممثلين   أو   المتصرفين   ضد في نفس الوقت   المستحقة   الجزائية   بالغرامات   الحكم   ويصدر
  الجبائية   بالغرامات   ا�خير،   ھذا   يخص   فيما   خ^لاH   دون   المعنوي   الشخص   وضد   القانونيين، 
 . تطبيقھا   على   المنصوص 
  لمعاينة   المؤھلين   ا�عوان   على   يتعذر   بحيث   كانت   طريقة   بأي   يتصرف   شخص   كل :   304   المادة 
   . دج 30 . 000   لىإ 10 . 000   من   تبلغ   جبائية   بغرامة   يعاقب   بمھامھم،   القيام   الضرائب،   تشريع   مخالفات 

دج عندما يتم التأكد خ^ل المعاينة أن المحل مغلق �سباب تھدف إلى منع  50.000تحدد ھذه الغرامة بـ
  .المصالح الجبائية من إجراء الرقابة

  .مرات ) 3(تين متتاليتين ، يضاعف مبلغ الغرامة بث^ث في حالة إجراء معاين
  العمل،   بھا   الجاري   النصوص   في   الواردة   ا�خرى   العقوبات   تطبيق   عن   مستقلة     الغرامة  تكون ھذه 
  . التدليس   أھمية   تقدير   تسنى   كلما   وذلك 
  ستة   الى   أيام )  6 (  ستة   من   مدتھا   حبس   بعقوبة   ذلك   عن   فض^   تقضي   أن   للمحكمة   يجوز   العود،   حالة   وفي 

   . أشھر )  6 (
  سير   بحسن   خ^لل�   القامعة   العقوبات   تطبق،  الضريبة   أساس   قرارإ  على   جماعي   اعتراض   حصل   وإذا

 Hالعقوبات   قانون   من   418   المادة   في   عليھا   المنصوص   الوطني   قتصادا .   
من  303 ت من أجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليھا في المادة تابعاتباشر الم:  305المادة 

من قانون  104لشروط المنصوص عليھا في المادة ل اقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وفق
   (*) .ات الجبائيةاHجراء

                       
  .2012م لسنة .من ق 14و  2008لسنة  . م.من ق 13و 1998من ق م لسنة  20معدلة بموجب المواد :  305المادة  (*)
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عداد أو استعمال وثائق أو معلومات يثبت عدم صحتھا، من إيعاقب على المشاركة في  )1: 306المادة 
عمال أو خبير وبصفة أعم من قبل كل شخص أو شركة تتمثل مھنتھا في مسك السج^ت أقبل وكيل 

  :الحسابية أو في المساعدة على مسكھا لعدة زبائن، بغرامة جبائية قدرھا 
  ؛عليه   المثبتة   ا�ولى   لمخالفةا   عن   ،دج   1 . 000 -

  ؛الثانية  المخالفة  عن   ،دج   2 . 000-
لى مبلغ الغرامة عن كل مخالفة إدج  1.000ضافة إھكذا دواليك بوعن المخالفة الثالثة  ،دج 3.000 -

عدة  فات لدى مكلف واحد بالضريبة أو لدىلجديدة دون أن يستوجب ذلك التمييز فيما إذا ارتكبت المخا
  .مكلفين إما بالتعاقب وإما بالتزامن

  . بالتضامن   الغرامة   بدفع   وزبونه   المخالف   من   كل     ويلزم
عداد حسابات ختامية، وجرود وحسابات ووثائق إعندما يثبت أن المخالفين أعدوا أو ساعدوا على )2

الضرائب والرسوم المستحقة ھا من تلك التي يستظھر بھا لتحديد أسس تيا كانت طبيعأ ،غير صحيحة
  .304بات المنصوص عليھا في المادة أن يعاقبوا بالعقو ؛يمكن فض^ عن ذلك ؛على زبائنھم

به بمقتضى  ىوفي حالة العود أو تعدد الجنح المثبتة بحكم أو عدة أحكام، فإن الحكم الذي يقض)3
مستشار جبائي أو خبير أو محاسب عمال أو أالمنع من ممارسة مھنة وكيل  ،قانونا ،ينتج عنه 2المقطع 

 .يغلق المحل ،ولو مستخدم، وعند اCقتضاء
وكل مخالفة لمنع ممارسة مھنة وكيل اعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب ولو بصفة مسير أو 

عداد حسابات ختامية إعداد أو المساعدة على دانتھم باHإمستخدم المفروض على ا�شخاص الذين تثبت 
ديد أسس حمن تلك التي يستظھر بھا لت طبيعتھا يا كانتأحسابات ووثائق غير صحيحة وجرود و
  3 . 000   لىإ   300   من   مبلغھا   جزائية   بغرامة   عليھا   يعاقب   زبائنھم،   على   المستحقة   والرسوم   الضرائب

  . دج 
  الضرائب   إدارة   من   شكوى   أساس   على   القضائية،   لطةالس   قبل   من   تحقيق   فتح   حالة   في :   307   المادة 
  . مدنياً    طرفاً    نفسھا  ؤسست   أن   دارةاH   لھذه   يجوز   المباشرة، 
عوان المؤھلون الذين يتعرضون لھذا العنف لى وسائل العنف، يحرر ا�إفي حالة اللجوء :  308المادة  

عمال، العقوبات المنصوص عليھا في قانون العقوبات في شأن محضرا، وتطبق على مرتكبي ھذه ا�
  .لعنف على ممارسة الوظائف العموميةباترضون عا�شخاص الذين ي

  الثامن   القسم
  اiطUع   حق

   :  العمومية   اiدارات   لدى  -أ
   (*)    .ملغاة  :  309   المادة
     . ملغاة :   310   المادة

    . ملغاة :   311   المادة 
   :  الخاصة   المؤسسات   لدى  -  ب  

  .  ملغاة :   312   المادة
  .  ملغاة :   313   المادة 
 .  ملغاة :   314   المادة 
  :  مشتركة   أحكام  -  ج 
     . ملغاة :   315   المادة 
    . ملغاة :   316   المادة 

  التاسع   القسم
  الضـريبة   وعاء

  الضرائب   مراقبي   قبل   من   المباشرة   الضرائب   لمفتشي   المسندة   الص^حيات   تمارس   أن   يمكن  - ) 1 :   317   المادة
  . المفتشون   بھا   يتمتع   التي   السلطات   بنفس   بالضرائب   المكلفين   زاءإ   يتمتعون   الذين   المباشرة 

                       
  .  ) يةالجبائ   اCجراءات   قانون   إلى   اCحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م . ق   من   200   المادة   بموجب   ملغاة :   316   إلى   309 من  المواد (*)
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التي سنتھا النصوص الجاري بھا العمل الى موظفي إدارة  ،يمكن أن تمارس الص^حيات - )2 
م^ك الدولة والتنظيم أدارة الضرائب المختلفة وإدارة التسجيل والطابع وإدارة إالضرائب المباشرة و

  دارات، ضمنمن قبل الموظفين التابعين للواحدة أوا�خرى من ھذه اH ،العقاري وإدارة الجمارك
  وفي  العمل  بھا   الجاري   للنصوص   وفقاً    بالمالية،   المكلف   الوزير   من   قرار   جببمو   المحددة   الشروط 
  . اختصاصه   حدود 
  إزاء   السلطات   من   ولھم   المھني   السر   مجال   في   وخاصة   لتزاماتاH   لنفس   الموظفون   ھؤCء   ويخضع 
 . مھامھم   يمارسون   ھم   الذين   للموظفين   ما   بالضرائب   المكلفين 
يؤھل أعوان إدارة الضرائب، الذين لھم على ا�قل رتبة مراقب للقيام، وفقا للتشريع :  318المادة  

ة المخالفات في مجال ا�سعار وإنعدام إظھار وإنعدام تقديم فاتورات نا، بمعايموالتنظيم المعمول بھ
  .الشراء وذلك بواسطة محاضر

  بالمخالفات   المتعلقة   المحاضر   في   النظر   وا�سعار،   بالمنافسة   والمكلفة   ميايإقل   المختصة   المصالح   تتولى
  . با�سعار   الخاصة 
  جبائية   كاقتطاعات   بھا   المرخص   التجاري   الربح   حدود   على   ع^وة   كشفھا   يتم   التي   تعتبرالزيادات 
 (*). للضريبة   تلقائيا   تخضعھا   الجبائية   دارةاH   فإن   الباب،   ھذا   ومن   حق،   بغير   حصلت 

في حالة التحقيق المتزامن في الرسوم على رقم اCعمال أوالرسوم المماثلة أو الضريبة  : 319المادة 
على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، تخصم حسب كل حالة، الحقوق البسيطة 
الناتجة عن التحقيق، من الترفيعات الموقعة على أساس فرض الضرائب، وذلك من غير طلب مسبق 

 .بالضرائب من المكلف
  :ويجري ھذا الخصم بالكيفيات التالية 

يخصم المزيد في الرسوم على رقم ا�عمال والرسوم المماثلة، المتعلق بالعمليات المجراة اثناء سنة  - )1
مالية معينة، بالنسبة لتأسيس وعاء الضريبة على الدخل اHجمالي أوالضريبة على أرباح الشركات، من 

  .ية ذاتھانتائج ھذه السنة المال
في حالة ما إذا تم في وقت Cحق، منح تخفيضات أو ارجاعات من مبلغ الرسوم والضرائب التي  - )2

من ھذه المادة، تلحق، عند اCقتضاء، ھذه التخفيضات أو  1كانت محل الخصم المشار اليه في المقطع 
السنة المالية الجارية في  اCرجاعات، ضمن شروط القانون العام، با�رباح أو المداخيل المحققة خ^ل

  .تاريخ ا�مر بالصرف
من ھذه المادة، ضمن نفس الشروط، في حالة التحقيقات المنفصلة في  2و 1تطبق أحكام المقطعين  - )3

الرسوم على رقم ا�عمال والرسوم المماثلة أو في الضريبة على الدخل اHجمالي أو في الضريية على 
  .أرباح الشركات

لمنصوص عليه فيما يخص الرسوم على رقم ا�عمال والرسوم المماثلة C يتم، اC إذا غير أن الخصم ا
سبق انھاء التحقيق في أسس ھذه الرسوم  قبل التحقيق في أساس الضريبة على الدخل اHجمالي و على 

 .أرباح الشركات
فيه أنه تخول للمكلف  يعد باطل كل اقتراح ترفيع يقدم بمناسبة مراقبة جبائية، مالم يرد:  320المادة 

  .بالضريبة اCستعانة بمستشار من اختياره، من أجل مناقشة ھذا اCقتراح أو الرد عليه
لكل مكلف بالضريبة أن يستعين أثناء التحقيق في محاسبته بمستشار من اختياره، ويجب أن يشعر بھذا 

  .الحق تحت طائلة بط^ن اCجراءات
مراقبة الجبائية بفعل المكلف بالضريبة أو الغير، يتم فورا تقدير أسس إذا تعذر القيام بال:  321المادة 

  .فرض الضريبة
بعد إنقضاء  224و 151و  99عندما يتم إيداع التصريحات المشار إليھا في المواد :  322المادة 

ا�جال المحددة في نفس المواد المذكورة، وإنما في غضون الشھرين الموالين لتاريخ إنقضاء ھذه 
� 10إلى   192، على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة % 25جال، تنزل نسبة الزيادة بقدر ا
  .، عند خ^ف ذلك% 20، إذا لم تتعد مدة التأخير شھرا، وإلى %

                       
   .1997  لسنة .  م . ق   من   33   المادة   بموجب   معدلة :   318   المادة  (*)
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والتصريحات التي تكتتب من "  Cشيء"يترتب على اHيداع المتأخر للتصريحات التي تحمل عبارة 
الذين يستفيدون من إعفاء جبائي أو الذين يتحصلون على نتائج عاجزة، طرف المكلفين بالضريبة 

  :تطبيق الغرامات ا�تية
  .دج، عندما تكون مدة التأخر شھرا واحدا 2.500  -
  .دج، عندما يتجاوز التأخر شھرا واحدا ويقل عن شھرين 5.000 -
  (1). دج، عندما يتجاوز التأخر شھرين 10.000 -

، في غضون 224و 151و 99يم التصريحات المنصوص عليھا في المواد يجب تقد:  323المادة 
  .ا�جال المحددة في المواد المذكورة

تحرر جميع التصريحات على اHستمارات التي تعدھا وتوفرھا اHدارة الجبائية ويجب أن توقع 
  . التصريحات من قبل المكلفين بالضرائب أو من قبل ا�شخاص المؤھلين  قانونا لذلك

يشعر المكلف بالضريبة باCست^م بواسطة وصل على الشكل النظامي يلحقه بتصريحه، بعدما يكتب و
  .عليه لقبه وإسمه وعنوانه الصحيح، ثم يرسل إليه الوصل بعد دمغه بخاتم اHدارة

  الباب الثاني
  جداول الضرائب وا�نذارات 

  القسم ا9ول
  وضع الجداول وإجراء التحصيل

ما لم ينص على أحكام خاصة في ھذا القانون، تجبر المبالغ التي تعتمد لتأسيس وعاء  -)1 : 324المادة 
دنانير وإلى العشرة ا�دنى ) 10(الضرائب والرسوم المماثلة إلى الدينار ا�دنى، إذا لم تصل إلى عشرة 

  .من الدنانير، في حالة ما يكون خ^ف ذلك
  .لمستحقة برسم الضرائب المباشرة المحليةيحدد القانون النسب التي تعتمد لحساب الحقوق ا

تجبر ا�داءات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى العشرة ا�قرب من السنتيمات، 
سنتيمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق ) 05(وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس 

مر سواء بالنسبة لمبلغ الحقوق الزائدة و وا�. سنتيمات) 10(سنتيمات بمثابة عشرة ) 05(خمس
  .الزيادات والتنزي^ت والتخفيضات

) 10(وعندما يكون المبلغ اHجمالي لrداءات المتضمنة في مادة من جدول الضرائب Cيتجاوز العشرة 
  .دنانير، فإنه C يتم تحصيل ا�داءات المذكورة

تشريع، تقدر أداءات الضرائب المباشرة مع مراعاة الحاCت الخاصة المنصوص عليھا في ال - )2
والرسوم المماثلة حسب ما تكون عليه الوضعية في أول يناير من سنة فرض الضريبة المعنية وطبقا 

  .للتشريع الجاري به العمل في ذلك التاريخ
ويسري مفعول التعدي^ت التي يدرجھا القانون تحت مادة من الجدول، عند اCقتضاء، إعتباًرا من أول 

  .يناير من السنة التي تفتتح فيھا السنة المالية، وھذا ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك
   (2) .ملغاة:  325المادة 
، يحدد ا�جل الممنوح 327مع مراعاة ا�حكام الخاصة المنصوص عيلھا في المادة  -)1 :326المادة 

التي يقتضيھا استدراك ما كان محل سھو أو سنوات للقيام بتحصيل جداول الضريبة ) 4(ل�دارة بأربع 
نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة عن تأسيس 

  .الضرائب المعنية
وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع ھذه الحقوق، يبدأ أجل التقادم السالف 

ليوم ا�خير من السنة التي اختتمت أثناءھا الفترة التي تم فيھا فرض الرسوم على الذكر، إعتباًرا من ا
  .المداخيل

وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، يبدأ أجل التقادم، إعتباًرا من اليوم ا�خير من 
  .السنة التي ارتكبت أثناءھا المخالفة المعنية

من ا�حوال، أن يقل ھذا ا�جل عن ا�جل المتاح ل�دارة لقيامھا غير أنه، C يجوز، في أي حال 
  . بتأسيس الحقوق التي كانت محل المخالفة المعنية

                       
  .2001م لسنة . من ق 13و . 1996لسنة . م.من ق 29معدلة بموجب المادتين : 322المادة  (1)
   )Hجراءات الجبائيةتنقل ھذه ا�حكام إلى قانون ا( 2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة :  325المادة  (2)
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، إذا ما قامت اHدارة، بعد إثباتھا أن المكلف  )2(يمدد أجل التقادم المنصوص عليه أع^ه، بسنتين 
  .بالضريبة عمد إلى طرق تدليسية، برفع دعوى قضائية ضده

يمنح نفس ا�جل ل�دارة لكي تدرج في التحصيل الجداول اHضافية الموضوعة في مجال الرسوم  - )2
المحصلة لفائدة المجموعات المحلية وبعض المؤسسات، على أن يبتدئ سريان ھذا ا�جل في ھذه 

  .الحالة، إعتباًرا من أول يناير من السنة التي تفرض الضريبة برسمھا
، يج����وز إس����تدراك ك����ل خط����أ H326خ����^ل با�ج����ل المح����دد ف����ي الم����ادة دون ا -)1:  327الم||||ادة 

يرتك��ب س��واء ف��ي ن��وع الض��ريبة أو ف��ي مك��ان فرض��ھا، بالنس��بة �ي ك��ان م��ن الض��رائب والرس��وم 
المؤسس��ة ع��ن طري��ق الج��داول، وذل��ك إل��ى غاي��ة إنتھ��اء الس��نة الثاني��ة الت��ي تل��ي الس��نة الت��ي يص��در 

  .بة ا�ولىفيھا القرار القاضي باHعفاء من الضري
كل إغفال أو نقص في الضريبة يتم إكتشافه إما بدعوى أمام المحاكم الجزائية، أو على إثر افتتاح  - )2

، يمكن تداركه 326تركة المكلف بالضريبة أو تركة زوجه، ودون اHخ^ل با�جال المحددة في المادة 
الدعوى أو التي تم فيھا التصريح إلى غاية إنقضاء السنة الثانية التي تلي سنة القرار الذي أنھى 

    (1).بالتركة
تشكل الضرائب التي يتم تأسيسھا بعد وفاة المكلف بالضريبة، بمقتضى ھذه المادة وكذا جميع الضرائب 
ا�خرى المستحقة على الورثة من تبعة الوارث دينا يخصم من أصول التركة بالنسبة لتحصيل حقوق 

  .التحويل الناتج عن الوفاة
وز خصم ھذه الضرائب من دخل الورثة بالنسبة لتأسيس ما يفرض على ھؤCء من الضريبة وC يج

  .على الدخل اHجمالي
  القسم الثاني

  ا�نذار والمستخلص من جدول الضرائب
  (2). ملغاة:  328المادة 

  الباب الثالث
  الشكاية والتخفيض

  القسم ا9ول
  المنازعات الضريبية

  : الشكايات -)أ
  .ملغاة:  329المادة 
  .ملغاة:  330المادة 
  .ملغاة:  331المادة 
  .ملغاة:  332المادة 
  .ملغاة:  333المادة 
  .ملغاة:  334المادة 

  ا�جراءات أمام لجان الطعن -ب
  .ملغاة:  335المادة 
  .ملغاة:  336المادة 

  ا�جراءات أمام الغرفة ا�دارية التابعة للمجلس القضائي -ج
  .ملغاة:  337المادة 
  .ملغاة:  338المادة 
  .ملغاة:  339المادة 
  (3) .ملغاة:  340المادة 
  .ملغاة:  341المادة 
   .ملغاة:  342المادة 

                       
  .2002لسنة . م.من ق 200معدلة بموجب المادة :    327المادة  (1)
  ).تنقل ھذه اCحكام إلى قانون اCجراءات الجبائية(  2002لسنة . م. من ق 200ملغااة بموجب المادة : 339إلى  328المواد من  (2)
  .)تنقل ھذه اCحكام إلى قانون اCجراءات الجبائية(  2002لسنة . م. من ق 200ملغاة بموجب المادة :  343إلى  340المواد من  (3)
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  .ملغاة:  343المادة 
  طرق الطعن في قرارات الغرف ا�دارية التابعة للمجالس القضائية -د

  (*) .ملغاة:  344المادة 
  القسم الثاني

  الطعن الوiئي
  بالضريبة طلبات المكلفين -أ

  .ملغاة:  345المادة 
  طلبات قابضي الضرائب -ب

   .ملغاة:  346المادة 
  القسم الثالث 

  القرارات التي تتخذھا ا�دارة حكما
  .ملغاة:  347المادة 

  القسم الرابع
  التخفيضات والمقاصات

   .ملغاة:  348المادة 
   .ملغاة:  349المادة 
   .ملغاة:  350المادة 
   .ملغاة:  351المادة 
  .ملغاة:  352المادة 

  
  القسم الخامس

  قمع أفعال الغش المرتكبة
  بمناسبة طلبات التخفيض

  .ملغاة:  353المادة 

                       
(*)

  .)تنقل ھذه اCحكام إلى قانون اCجراءات الجبائية(  2002لسنة . م. من ق 200ملغاة بموجب المادة :  353إلى  344المواد من   
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  الجزء الخامس
  تحصيل الضرائب والرسوم
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  البـاب ا9ول
 وجوب تحصيل الضرائب وأداؤھا

 القسم ا9ول
 الضرائب والرسوم الصادرة عن طريق الجداول الضريبية

تفرض الضرائب المباشرة والعوائد والرسوم المماثلة المذكورة في ھذا القانون، في :  354المادة ا
 . اليوم ا�ول من الشھر الثالث الموالي للشھر الذي يدرج فيه الجدول للتحصيل

  .د وجوب تحصيل الضريبة، بموجب أحكام خاصةC تطبق ھذه ا�حكام في جميع الحاCت حيث يتحد
وفض^ عن ذلك، عندما تطبق جداول أولية للضريبة الواحدة على سنتين متتاليتين، C يجوز إصدار 

  .أشھر بعد ا�خر) 06(الواحد منھا قبل ستة 
الطوعي ينتج عن الرحيل من النطاق اHقليمي لقباضة الضرائب المختلفة أو القباضة البلدية وعن البيع 

 Cضطراري، وجوب التحصيل الفوري لمجموع الضريبة، بمجرد إدراج الجدول في التحصيل، إHأو ا
 .إذا قام المكلف بتعريف مسند لموطنه الجديد

غير أن اHصدار التكميلي أو اHضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يصبح واجب 
غير أن اHصدارات . بعد تاريخ إدراجه في التحصيل) 30(التحصيل، إعتبارا من اليوم الث^ثين 

التكميلية واHضافية الناتجة عن التصريحات الناقصة أو عن عدمھا، تكون واجبة التحصيل بعد خمسة 
 .يوما من تاريخ التبليغ) 15(عشر 

فاة وفي حالة التنازل أو توقف المؤسسة أو اCستغ^ل أو الكف عن ممارسة مھنة غير تجارية، أو و
المستغل أو المكلف بالضريبة، يصبح كل من الضريبة على الدخل اHجمالي و الضريبة على أرباح 

 132الشركات والرسم على النشاط المھني، المؤسسين ضمن الشروط المنصوص عليھا في المواد 
 .واجب التحصيل على الفور وبالتمام -2 229و 195و

، وكذا 74إلى  60و 54و  33لمشار إليھا في المواد كما يجب التحصيل الفوري والكلي للحقوق ا
  (1) .الغرامات الجبائية المسلطة على مخالفة التنظيم المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  القسم الثاني
  نظام التسبيقات على الحساب

ما يخص المكلفين بالضريبة غير ا�جراء الذين قيدوا في جدول السنة السابقة بمبلغ في -)1 :355المادة 
، 354، يتم أداء الضريبة على الدخل، إستثناء �حكام المادة )دج 500.1(وخمسمائة دينار يفوق ألف 

يونيو من السنة التي تلي  20مايو إلى  20مارس، ومن  20فبراير إلى  20، من )02(بدفع تسبيقين 
  .السنة التي حققت فيھا ا�رباح أو المداخيل المعتمدة كأساس لحساب الضريبة المذكورة أع^ه

على ا�شخاص الطبيعيين و الملحقين بھم الحديثي العھد بالنشاط و الذين لم يتم إدراجھم في  يجب
كان من  الجداول، أن يقوموا  من تلقاء أنفسھم بأداء التسبيقات الوقتية، على أساس الحصص التي

المفروض أن تطلب منھم أثناء السنة الضريبية ا�خيرة، لو فرضت عليھم الضريبة على ا�رباح أو 
  .المداخيل المماثلة لتلك المحققة خ^ل سنتھم ا�ولى من النشاط

، من الحصص الضريبية المفروضة على المكلف بالضريبة عن طريق % 30يساوي مبلغ كل تسبيقة  
 .بالسنة ا�خيرة التي وجبت عليه الضريبة برسمھاالجداول المتعلقة 

 المكلفين بالضريبة طرف من الضريبة من الرصيد المتبقى تصفية تتم أدناه، 3 الفقرة �حكام خ^فاو 
التي سبق دفعھا  ا�قساط بعدخصم مسبق به أيضا دون إخطار ويقومون بأنفسھم بدفع المبلغ المتعلق

من الشھرالذي يلي يوم تسليم التصريح المنصوص  20أجل أقصاه بواسطة جدول إشعار بالدفع في 
  (2) .القانون من ھذا18عليه في المادة 

 

إذا لم يحصل أداء طوعي، يتم تحصيل التسبيقات الواجب تحصيلھا، ويواصل ذلك ضمن نفس  2) 
   .الشروط المحددة في ھذا القانون

                       
  .2003لسنة . م.من ق 30، 1996لسنة . م.من ق 31معدلة بموجب المادتين : 354المادة   (1)
من  13و   2011م لسنة .من ق 18و  2010ت لسنة  .م.من ق 10و  1995لسنة . م.من ق 23معدلة بموجب المواد:  355لمادة ا (2)
  .2018م لسنة .ق



89 

مارس و  20و في حالة ما إذا لم يتم ا�داء الكلي �حد التسبيقات المشار إليھا، في أقصى أجل بحلول 
،  على المبالغ غير المؤّداة، وعند اCقتضاء، تقتطع تلقائيًا، % 10يونيو الموافق، تطبق زيادة بنسبة  20

  ع^وة على ا�داءات المتأخرة عن موعدھا
ة كما ھو ناتج عن التصفية التي تتم على يد مصلحة الضرائب المباشرة، يحصل المتبقى من الضريب - 3

  .أع^ه 354عن طريق الجداول ضمن الشروط المحددة في المادة 
أع^ه، يجب التحصيل الكلّي للضريبة و الزيادة  354غير أنّه، استثناء من القواعد المحددة في المادة 

تحصيل، إذا لم يتم أداء تسبيقة كليا أو جزئيّا، في أقصى أجل المتبقى أداؤھا بمجرد إدراج الجداول في ال
  (1) .يونيو الموافق 20مارس و  20بحلول  

يجوز للمكلف بالضريبة الذي يعتبر أّن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤھا برسم سنة مالية يساوي أو  - 4
من القيام بأداء تسبيقات يفوق الحصص الضريبية التي ستكون في النھاية على ذمته، أن يعفي نفسه 

جديدة مقررة لتلك السنة، وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب المختلفة، المكلف 
يوًما قبل موعد وجوب ) 15(بتحصيل الضرائب المباشرة في مكان فرض الضريبة خمسة عشرة 

  .تحصيل ا�داء ال^ّحق 
صريح الموجه إلى قابض الضرائب المختلفة غير و إذا ثبت بعد إدراج الجداول في التحصيل، أن الت

  .من ھذه المادة 2صحيح، تطبّق على المكلّف بالضريبة العقوبات المنصوص عليھا في المقطع 
تعّدل عند الحاجة، تواريخ وجوب التحصيل و فترات أداء التسبيقات على الحساب، بموجب قرار  - 5

   .  من الوزير المكلف بالمالية

تم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات المطبّقة على شركات ا�سھم و ما يماثلھا، ي -)1: 356المادة 
و كذا شركات ا�شخاص التي اختارت النظام الجبائي الخاص  بشركات رؤوس ا�موال، وفقًا للشروط 

و  154المنصوص عليھا في ھذه المادة، ما عدا اCقتطاعات من المصدر المنصوص عليھا في المواد 
  .156و 155

 20، يترتب عن الضريبة على أرباح الشركات أداء ث^ثة تسبيقات من354إستثناًء �حكام المادة  -)2
نوفمبر من السنة التي  20أكتوبر إلى  20يونيو، ومن  20مايو إلى  20مارس، و من  20فبراير إلى 

       (2).ة أع^هتلي تلك التي حققت فيھا ا�رباح المعتمدة كأساس لحساب الضريبة المذكور
يتم حساب ا�قساط الوقتية و دفعھا إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفين بالضريبة 

 . الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق
عندما يغير المكلف بالضريبة مؤسسته بعد إستحقاق التسبيقة ا�ولى لسنة مالية معينة، يجب عليه -)3

  .ال^حقة إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة المؤھل لتحصيل التسبيقة ا�ولى دفع التسبيقات
من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر السنة المالية المختتمة عند  % 30يساوي مبلغ كل تسبيقة 

تاريخ استحقاقھا، أو بالربح المحقق في الفترة ا�خيرة لفرض الضريبة إذا لم يحصل ختم �ي سنة 
 .اليةم

غير أنه، إذا تعلق ا�مر بفترة تقل عن سنة أو تفوقھا، تحسب التسبيقات على أساس ا�رباح المقدرة 
 .شھرا) 12(بالتناسب مع فترة مدتھا إثنا عشر 

إستثناء من الفقرة الثانية أع^ه، تحسب التسبيقة التي يكون استحقاقھا بين تاريخ ختم سنة مالية أو نھاية 
، على أساس ا�رباح المتعلقة بالسنة 151الضريبة ونھاية أجل التصريح المحدد في المادة فترة فرض 

تسبيقة على ويسوى مبلغ ھذه ال. المالية أو بفترة فرض الضريبة السابقة التي انقضى أجل التصريح بھا
 .أساس نتائج آخر سنة مالية أو آخر فترة فرض الضريبة عند دفع أقرب تسبيقة Cحقة

 .مبلغ التسبيقات إلى الدينار ا�دنى ويجبر
من الضريبة  %30فيما يخص المؤسسات المذكورة آنفا، الحديثة اHنشاء، تساوي كل تسبيقة  - )4

  .رأسمال اHجتماعي المسخرالمن  %5المحسوبة على الحاصل المقدر بنسبة 

                       
من  16و 2011لسنة . م.من ق 18و 2010ت لسنة .م.من ق 10و  1995 لسنة. م.من ق 23معدلة بموجب المواد :  355لمادة ا (1)
  2017لسنة . م.ق

. م.من ق 31و 2002لسنة . م.من ق 14و 2000لسنة . م.من ق 17و 1999لسنة . م.من ق 24معدلة بموجب المواد : 356المادة  (2)
. م.من ق 6و 2013لسنة  . م.من ق 4و  2011 م لسنة.من ق 18و  2009م لسنة .من ق 20ومتممة بموجب المادة  2003لسنة 
 .2018م لسنة .من ق 14و  2016لسنة 
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ي حين أن السنة المالية عندما يفترض أن السنة المالية المختتمة ا�خيرة غير خاضعة للضريبة ف - )5
السابقة لھا قد خضعت لفرض الضريبة، يجوز للمكلف بالضريبة أن يطلب من قابض الضرائب المختلفة 

  .إعفاءه من آداء التسبيقة ا�ولى المحسوبة على أساس نتائج السنة المالية ما قبل ا�خيرة
صل على تسديد التسبيقة ا�ولى إذا لم وإذا لم يطلب اHستفادة من ھذا اHجراء، يمكنه فيما بعد أن يتح

 .ينتج عن السنة المالية التي ينتمي إليھا حساب التسبيقات الموالية، أي فرض للضريبة
فض^ عن ذلك ، يمكن للمكلف بالضريبة الذي يعتبر مبلغ التسبيقات التي تم أداؤھا بعنوان سنة مالية 

عاتقه بالنسبة لھذه السنة المالية، أن يعفي نفسه  يساوي أو يفوق الضريبة التي ستكون في النھاية على
من القيام بأداء تسبيقات جديدة بتسليم تصريح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب المختلفة، خمسة عشرة 

 .يوما قبل تاريخ وجوب أداء التسبيقة ال^حقة) 15(
، على 355المادة ، المذكورة في %10وإذ ثبت، فيما بعد، أن ھذا التصريح غير صحيح، تطبق زيادة 

 .المبالغ التي لم يتم دفعھا في ا�جال المحددة
تتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف ھؤCء المكلفين بالضريبة، و يجبر المبلغ إلى ) 6

الدينار ا�دنى، الذين يقومون بأنفسھم بدفعه دون إنذار مسبق أيضا، بعد خصم ا�قساط المدفوعة 
من الشھر الذي يلي ايداع التصريح المنصوص  20بالدفع في أجل أقصاه اليوم  بواسطة جدول إشعار

  (1) .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 151عليه في المادة 

 عن ينتج المالية، للسنة المستحقة الشركات أرباح على الضريبة مبلغ المدفوعة التسبيقات تجاوزت إذا
  .بالتسبيقات الخاصة المقبلة ا�قساط من خصمه يمكن الدفع في الفرق فائض

عندما تستفيد المؤسسة من تمديد أجل إيداع التصريح السنوي المذكور أع^ه والمنصوص عليه في 
  .، يمدد كذلك أجل تسوية متبقى التصفية 2-151المادة 

الشروط  في حالة غياب الدفع الطوعي، يتم ضمان تحصيل التسبيقات المستحقة ومتابعتھا حسب) 7
 .المحددة في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

مح���ل ج���دول  151يك���ون ف���رض الض���ريبة الن���اتج ع���ن التص���ريح المنص���وص علي���ه ف���ي الم���ادة  -)8
للتس��وية يب��ين المبل��غ اHجم��الي للض��ريبة الم��تملص منھ��ا بم��ا في��ه الغرام��ات المحتمل��ة لع��دم دف��ع ك��ل 

% 10ع�����دم كفاي�����ة التص�����ريح  وك�����ذا الزي�����ادة  بنس�����بة أو ج�����زء م�����ن القس�����ط، وتق�����ديم م�����ؤخر أو 
  (2).المفروضة على عدم دفع المبالغ المستحقة

  القسم الثاني مكرر
 نظام اiقساط المطبق على المؤسسات اiجنبية

تخضع المؤسسات ا�جنبية التي تقوم مؤقتا في الجزائر، في إطار الصفقات، بنشاط  :مكرر 356المادة 
لنظام العام بمقتضى التشريع الجبائي الجزائري أو بموجب ا�حكام اHتفاقية، إلى يخضع للضريبة وفقا ل

دفع قسط من الضريبة على أرباح الشركات أو قسط من الضريبة على الدخل اHجمالي، حسب الحالة، 
 .من المبلغ اHجمالي للصفقة % 0,5يقدر بـ

ي النظام العام ويمنح الحق في قرض جبائي يعفي تسديد ھذا القسط المؤسسة من دفع ا�قساط المؤقتة ف
مقتطع من اHخضاع النھائي للسنة المالية المعتبرة أو إذا تعذر ذلك السنوات المالية الموالية أو التسديد 

  .من قبل الخزينة العمومية
يوما ا�ولى من كل شھر لدى مصلحة الضرائب المختصة في مجال ) 20(يدفع القسط خ^ل العشرين 

 (3) .، بعنوان التسديدات المدفوعة خ^ل الشھر السابقالتحصيل
   (4) 3القسم  الثاني مكرر

  مؤسسات العروضنظام ا9قساط المؤقتة المطبق على 

                       
من  14و 2016لسنة . م.من ق 6و 2013لسنة  . م.من ق 4و  2009لسنة . م.من ق 20معدلة بموجب المواد :  6- 356المادة   (1)
   . 2018م لسنة .ق

   . 2009لسنة . م.من ق 20معدلة بموجب المادة :  8- 356المادة (2)
   .2003لسنة . م.من ق 33محدثة بموجب المادة : مكرر 356المادة  (3)
 .2008ت لسنة .م.من ق 14محدث بموجب المادة ): 1مكرر 356المادة ( 3القسم الثاني مكرر (4)
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مكرر، تخضع المؤسسات التي  356و  4-356بغض النظر عن أحكام المادتين  : 1مكرر 356المادة 
تنظم عروضا بصفة منتظمة أو متناوبة للتسديد لدى قباضة الضرائب التي يتبع لھا مكان تنظيم العرض 

من مبلغ %  20في إطار أول ممارسة لنشاطھا وفي أجل يوم بعد إنتھاء العرض  لقـسط مؤونة يساوي 
و يخصم ھذا القسط من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل . لمحققةاHيرادات ا

  .اHجمالي حسب الحالة
  (1)القسم الثالث 

  نظام دفع الرسم على النشاط المھني
 القسم الفرعي ا9ول

 الدفع الشھري أو الفصلي للرسم

أعمالھم الخاضع للضريبة المحقق في يجب على المكلفين بالضريبة الذين فاق رقم  -)1: 357المادة 
دج، حسب الحالة،  50.000دج أو  80.000السنة المالية السابقة والذي يسقط إحتماC على السنة مبلغ 

دج بالنسبة ل�يرادات المھنية الخام، أن يؤدوا الرسم، حسب الشروط المحددة في المادتين  15.000أو 
، وباستثناء المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 362 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 359و 358
221.  

يلزم المكلفون بالضريبة الذين يباشرون نشاطھم أثناء السنة بنفس  اHلتزامات الواردة أع^ه، عندما  2)
 15.000دج، حسب الحالة، أو  50.000دج أو  80.000يفوق رقم أعمالھم الخاضع للضريبة المحقق 

 .رادات المھنية الخامدج بالنسبة ل�ي
يحسب مبلغ الدفع على أساس قسط رقم ا�عمال الخاضع للرسم أو اHيرادات المھنية   -)1: 358لمادة ا

، مع تطبيق 220إلى  218الخام، شھريا أو فصليا، حسب دورية الدفوعات، ويحدد وفقا للمواد من 
  (2).النسبة المعمول بھا

، يتم الدفع ا�ول خ^ل 357من المادة  2كورين في المقطع فيما يخص المكلفين بالضريبة المذ) 2
يوما ا�ولى من الشھر الذي يلي الفترة التي فاق خ^لھا رقم ا�عمال الخاضع للضريبة ) 20(العشرين 

دج بالنسبة ل�يرادات المھنية الخام،  15.000دج، حسب الحالة، أو  50.000دج أو  80.000مبلغ 
ا�عمال الخاضع للرسم أو اHيرادات المھنية الخام المحققة خ^ل ھذه قم ويحسب على أساس مجموع ر

  359وتجرى عمليات الدفع الموالية حسب الشروط المنصوص عليھا في الفقرة الثالثة من المادة . الفترة
 (3) .أدناه

يجب أداء الحقوق لصندوق قابض الضرائب لمكان فرض الضريبة، كما ھو محدد في  -1: 359المادة 
يوما ا�ولى من الشھر الذي يلي الشھر الذي تحقق خ^له رقم ) 20(، وذلك خ^ل العشرين 223المادة 

 (4) .ا�عمال أو اHيرادات المھنية
، تتم عمليات الدفع حسب 357من المادة  2وفيما يخص المكلفين بالضريبة المذكورين في المقطع 

دج  80.000الشروط المحددة في ھذه المادة، حالما يكون رقم أعمالھم المسقط على السنة يتراوح بين 
دج أو يفوق ھذا الحد، حسب الحالة، وتطبق نفس القواعد على المكلفين  240.000دج و  50.000أو 

 15.000نية المسقطة على السنة تتراوح بين أع^ه، حالما تكون إيراداتھم  المھ بالضريبة المذكورين
  . دج أو تفوق ھذا الحد 30.000دج و

يرخص لوحدات مؤسسات البناء وا�شغال العمومية، ووحدات مؤسسات النقل أيا كان رقم أعمالھا، أن 
يوما ا�ولى من الشھر الذي يلي الفصل المدني الذي ) 20(تقوم بالدفوعات المستحقة خ^ل العشرين 

  .أو حقق خ^له رقم ا�عمالحصل 
  :يرفق كل دفع بجدول إشعار بالدفع يؤرخه ويوقعه القائم بالدفع، ويجب أن يتضمن البيانات ا�تية) 2
  الفترة التي تحقق خ^لھا رقم ا�عمال أو اHيرادات المھنية، -

                       
   .1996ق م لسنة  من 32معدل بموجب المادة ) : 365إلى  357المواد (القسم الثالث  (1)
(2)
 .2009م لسنة .من ق 21معدلة بموجب المادة : 1-358المادة  
(3)
  .1996من ق م لسنة  27معدلة بموجب المادة :  2-358المادة  
(4)
  . 2017لسنة . م.من ق 16و  2009لسنة . م.من ق 21و 2002من ق م لسنة  4معدلة بموجب المواد :  359المادة  
  



92 

؛ ورقم تعريف اCسم واللقب واسم الشركة، والعنوان وطبيعة النشاط الممارس أو المھنة الممارسة -
  المادة الرئيسية للضريبة المباشرة؛

  رقم التعريف الجبائي؛ -
 طبيعة العمليات؛ -
المبلغ اHجمالي لرقم ا�عمال المحقق خ^ل الشھر أو الفصل أو المبلغ اHجمالي ل�يرادات المھنية  -

  الخاضعة للضريبة؛
  مبلغ رقم ا�عمال المستفيد من التخفيض؛ -
  ة لحساب الدفع؛النسبة المعتمد -
  .مبلغ الدفع -
وبيان » C شيء«حتى في حالة عدم حصول الدفع، يجب إيداع جدول إشعاري يتضمن عبارة ) 3

  .أسباب عدم حصول الدفع، حسب الشروط المنصوص عليھا في المقطع ا�ول من ھذه المادة
، الذين لم 357على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة   %10تطبق غرامة نسبتھا :  360المادة 

  .يودعوا الجدول اHشعاري بدفع الرسم ولم يدفعوا الحقوق المطابقة في ا�جال المحددة
بعد أن ترسل إليھم اHدارة إعذارا برسالة موصي عليھا مع وصل إست^م  % 25ترفع العقوبة إلى نسبة 

  .احدلتسوية وضعيتھم في أجل شھر و
 359من المادة  3يمكن أن يترتب عن عدم إيداع الجدول اHشعاري في ا�جال المقررة في المقطع 

  (1). دج 500تطبيق عقوبة قدرھا 
، الذين لم يودعوا 357يطبق الرسم تلقائيا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة :  361المادة 

 .جدول اHشعار بدفع الرسم، بعد أن يوجه إليھم اHعذار المنصوص عليه في المادة السابقة

يترتب عن فرض الضريبة تلقائيا إصدار سجل واجب ا�داء فورا يتضمن، زيادة على الحقوق 
(2) .360والمشار إليھا في الفقرة الثانية من المادة  %25، العقوبة المقدرة نسبتھا الرئيسية

 

  القسم الفرعي الثاني
  التسبيقات على الحساب

، الذين يمارسون منذ سنة 357يجوز الترخيص للمكلفين بالضريبة المذكورين في المادة :  362المادة 
الدخل اHجمالي في صنف ا�رباح المھنية أو الضريبة نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على على ا�قل 

  (3) .على أرباح الشركات، وذلك بأن يؤدوا الرسم بطلب منھم وفقا لنظام التسبيقات على الحساب

يجب أن يقدم الطلب الموجه إلى مفتش الضرائب لمكان فرض الضريبة، قبل أول فبراير من السنة 
تح فيه السنة المالية، عندما تكون ھذه ا�خيرة غير متطابقة مع المعنية أو قبل نھاية الشھر الذي تفت

 .السنة المدنية

يصح ھذا اHختيار، بالنسبة لمجمل السنة المالية، إC إذا حصل تنازل أو توقف، وإذا لم يبادر بنقض ھذا 
 .اHختيار صراحة، في ظرف ا�جال المذكورة في الفقرة السابقة، فيجدد بالتمديد الضمني

فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين أختاروا نظام التسبيقات على الحساب، يكون كل  -1: 363ادة الم
، مساويا حسب الحالة، 358مدفوع من المدفوعات الشھرية أو الفصلية المنصوص عليھا في المادة 

المالية مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في السنة ) 1/4(الجزء من إثني عشر أو ربع 
 .224ا�خيرة التي انقضى فيھا إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 

غير أنه، إذا تعلق ا�مر بسنة مالية تقل مدتھا عن سنة أو تفوقھا، تحسب التسبيقات على أساس النشاط 
 .ىشھرا ويجبر مبلغ كل تسبيقة إلى الدينار ا�دن) 12(الخاضع للضريبة المسقط على فترة إثني عشر 

يبلغ مفتش الضرائب كل سنة المكلف بالضريبة الذي مارس اCختيار المنصوص عليه في المادة ) 2
من ھذه المادة، المتعلق بالمدفوعات الشھرية أو الفصلية  1، المبلغ المحدد طبقا �حكام المقطع 362

  .المطلوب أداؤھا حتى التبليغ الموالي

                       
  . 1990من ق م لسنة  24معدلة بموجب المادة : 360المادة  (1)
(2)
  .1990من ق م لسنة  25معدلة بموجب المادة : 361المادة  
(3)
  .2017لسنة .م.من ق 16معدلة بموجب المادة : 362المادة  
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اليوم ا�ول من السنة المالية التي تمت بخصوصھا المبادرة غير أنه، فيما يخص الفترة التي تمتد من 
باختيار أول في اليوم ا�خير من الشھر أو الفصل السابق لتاريخ التبليغ المذكور في الفقرة أع^ه، يحدد 
المكلف بالضريبة بنفسه مبلغ التسبيقات التي يدفعھا حسب رقم ا�عمال الخاضع للضريبة المحقق خ^ل 

 .ية ا�خيرة التي فرضت عليھا الضريبةالسنة المال

، بالجدول اHشعاري المنصوص عليه في المادة 1-359يرفق كل دفع يتم ضمن شروط المادة ) 3
 .»إختيار نظام التسبيقات على الحساب«: يحمل عبارة  2- 359

التسبيقات والمبلغ وتشمل البيانات المتعلقة بالحساب، إما بيان الفترة المرجعية التي كانت أساسا لحساب 
، وإما بيان التاريخ 1اHجمالي للرسم المتعلق بھا، وكذا القسط الواجب تحصيله المحدد في المقطع 

 .والعناصر الواردة في التبليغ الصادر عن المفتش

يجوز للمكلف الذي يعتبر أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤھا بعنوان سنة مالية يساوي أو يفوق ) 4
Hجمالي للرسم الذي سيكون في النھاية على ذمته عن ھذه السنة، أن يعفي نفسه من القيام بأداء المبلغ ا

تسبيقات جديدة وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع للمفتش والقابض المختصين قبل موعد وجوب 
 .تحصيل ا�داء ال^حق

ة فع^ بقدر يفوق العشر، وإذا ثبت فيما بعد، أن مبلغ ھذا التصريح يقل عن مبلغ التسبيقات المستحق
، حسب نفس الشروط على المبالغ التي لم 361و 360تطبق العقوبات المنصوص عليھا في المادتين 

 .يتم دفعھا في المواعيد المحددة

في المواعيد، تطبق  2و  1إذا لم يتم الدفع الكلي Hحدى التسبيقات المنصوص عليھا في المقطعين ) 5
 .، على المبالغ غير المسددة361و  360دتين العقوبات الواردة في الما

 خصم التسبيقات بعد له، المطابقة الحقوق وتدفع الرسم، بالضريبة المكلف يصفي ) -1: 364المادة 
  (1) .من شھر فبراير 20أجل أقصاه اليوم  إنذار و في سابق دون من وذلك المسددة،

يوم الموالية �جل ) 20(بالنسبة لنشاطات النقل والبنوك والتامينات، يصفى الرسم في أجل عشرين 
 . 151اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 

غير أنه، في حالة التنازل أو توقف المؤسسة، يكون ا�جل المتاح Hجراء ھذه التصفية ھو ا�جل 
 .229من المادة  2المحدد في المقطع 

الذي يتضمن بيانا جليا  2-359رفق دفع باقي التصفية بالجدول اHشعاري المنصوص عليه في المادة ي
 .لمبلغ التسبيقات الشھرية أو الفصلية، المدفوعة بعنوان السنة أو السنة المالية

 وإذا لم يتم الدفع الكلي لھذا الرصيد الباقي في ا�جل المذكور أع^ه، تطبق العقوبات الواردة في
 .على المبالغ التي لم يتم دفعھا 361و  360المادتين 

وإذا نتج عند التصفية أن مبلغ التسبيقات المدفوعة يفوق مبلغ الرسم المستحق فع^، يخصم الفائض 
 .المعاين على ا�داءات ال^حقة أو يتم إرجاعه

إلى  219المواد تتم تسوية الحقوق المستحقة بعنوان الرسم كل سنة حسب الشروط المحددة في ) 2
223.  

  (2) .ملغاة : مكرر 364المادة 

  القسم الفرعي الثالث

  نظام الضريبة الجزافية الوحيدة

بغض النظر عن كل ا�حكام المخالفة يسدد المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام الضريبة : 365المادة 
أنشطتھم الخاضعة للضريبة ضمن الجزافية الوحيدة لدى قابض الضرائب الذي يتبع له مكان ممارسة 

  :الشروط ا�تية

                       
  . 2018م لسنة .من ق 15و  2002لسنة . م.من ق 13 تينمعدلة بموجب الماد:  364المادة  (1)
 . 1996لسنة . م. من ق 32وملغاة بموجب المادة  1995لسنة . م.من ق 25محدثة بموجب المادة : مكرر  364ادة الم (2)
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من  2مكرر  282و  1مكرر 282تعد الضريبة الجزافية الوحيدة حسب ا�حكام الواردة في المادتين  -
  .قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

المكلفون عند إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة اCولى من قانون اHجراءات الجبائية، يقوم 
.                                                                                                                            بالضريبة بدفع إجمالي للضريبة الجزافية الوحيدة الموافقة لرقم ا�عمال التقديري المصرح به

. دفع الجزئي للضريبةيمكن للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، اللجوء لل
من مبلغ الضريبة الجزافية  % 50يجب عليھم ، عند إيداع التصريح التقديري، تسديد , وفي ھذه الحالة

 15إلى  1سبتمبر ومن  15إلى  1الباقية فيتم تسديدھا على دفعتين متساويتين، من  % 50الوحيدة، أما 
  .ديسمبر

 .ؤجل الدفع �ول يوم عمل يليهعندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية ي
(1)    

C يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة على ا�شخاص الطبيعيين الخاضعين  :مكرر 365المادة 
 (2) .دج 10.000للضريبة الجزافية الوحيدة عن 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، يخصص  2مكرر 282بغض النظر عن أحكام المادة 
  . مجموع ناتج الحد ا�دنى من الضريبة الوحيدة المفروضة لفائدة البلدية

  (3).ملغاة : 366المادة 

  .ملغاة:  367المادة 

 .ملغاة:  368المادة 

  .ملغاة:  369المادة 
  القسم الرابع

  الضريبةأداء 

تؤدى الضرائب والرسوم المذكورة في ھذا القانون، نقدا، لدى صندوق القابض القائم على :  370المادة 
  (4) .جدول الضرائب أو حسب طرق الدفع ا�خرى بما فيھا اHقتطاع البنكي أو التحويل والدفع ا�لي

وني ذي أرومة، وفض^ً ينتج عن كل دفع ضريبي تسليم وصل مقطوع من سجل قان -)1:  371المادة 
  .عن ذلك، يجب على القابضين، أن يقيدوا ا�داءات في جداولھم تواليًا مع حصولھا

 .يسلم مجانا تصريح بالدفع للمكلف بالضريبة، من قبل القابض، إثباتا للدليل على أدائه لضرائبه - )2

  القسم الخامس
 الدفع في كل ثUثة أشھر للضرائب والرسوم المدفوعة

 أو عن طريق ا�قتطاع من المصدرفورا 
  (5) .ملغاة  :مكرر 371المادة 

  القسم السادس
 أحكام خاصة

بغض النظر عن ا�حكام المخالفة، تترتب على إيجار القاعات أو المساحات :  2مكرر  371المادة 
Cحياء الحف^ت أو لتنظيم اللقاءات والملتقيات والتجمعات، ماعدا تلك الواقعة في المؤسسات ذات 
الطابع السياحي أو في الفنادق، دفع تسبيق لحساب مبلغ الضريبة على الدخل اCجمالي أو للضريبة على 

  .اح الشركات، حسب الحالةأرب

                       
 14و 2015لسنة  . ت.م.من ق 24و  2015لسنة  . م.من ق 15و  2007لسنة . م.من ق 20معدلة بموجب المواد :365المادة  (1)

 .2017لسنة . م.من ق
  .2015لسنة . م.من ق 16و معدلة بموجب المادة  2007لسنة . م.من ق 21جب المادة محدثة بمو:مكرر 365المادة  (2)
  .1996من ق م لسنة  32ملغاة بموجب المادة : 369إلى  366المواد من  (3)
  .2016لسنة . م.من ق 7و 2008لسنة . ت.م.من ق 15معدلة بموجب المادتين :  370المادة  (4)

من  22و  2007م لسنة  .من ق  24ومعدلة بموجب المادتين  1995لسنة . م.من ق 30محدثة بموجب المادة  : مكرر 371المادة  (5)
  .2017م لسنة  .من ق 17وملغاة بموجب المادة  2009م لسنة  .ق
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. ٪ على المبلغ اCجمالي من اCيرادات المحققة خ^ل الشھر10يتم حساب ھذا التسبيق بتطبيق معدل 
يوما ) 20(يدفع ھذا التسبيق لدى قباضة الضرائب لمكان تواجد القاعة أو المساحة خ^ل العشرين 

  .اداتاCولى من الشھر الذي يلي الشھر الذي تم فيه تحقيق اHير
   (1).وتخضع أيضا لدفع التسبيق المذكور في الفقرات السابقة عمليات تنظيم اCعياد السوقية

من قانون الضرائب المباشرة  359و 358و 129بغض النظر عن أحكام المواد : 3مكرر  371المادة 
مبلغ الحقوق والرسوم المماثلة، يجب على المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب الذين يقل 

إكتتاب ) دج 150.000(المدفوعة من قبلھم خ^ل السنة المنصرمة مائة و خمسين ألف دينار 
تصريحاتھم بالنسبة للسنة الموالية و القيام بتسديد، كل ث^ثة أشھر، الحقوق والرسوم المستحقة خ^ل 

 (2).أيام ا�ولى من الشھر الموالي للفصل) 10(العشرة 
  

 الباب الثاني
  امات الغير وإمتيازات الخزينةإلتز

  في مجال الضرائب المباشرة
ينفذ الجدول المدرج قانونًا في التحصيل وجوبًا  في حق المكلف المقيد فيه، وكذلك  في :  372المادة 

حق ممثليه أو من شاركه في المصلحة، وفي حق كل شخص مستفيد من وكالة أو إنابة تسمح له 
  (3). اريةبممارسة عمل أو عدة أعمال تج

يجوز تحميل المتنازل له عن محل تجاري خاضع للضريبة، المسؤلية بالتضامن مع  : 373المادة 
، والمؤسسة ضمن 229و 132المتنازل أو مع ذوي حقوقه، على الحصص المشار إليھا في المادتين 

لضريبة وا�مر سواء بالنسبة لوارث مكلف با. الشروط المنصوص عليھا في المادتين المذكورتين
  .238و 132يمارس مھنة غير تجارية، ضمن الشروط المنصوص عليھا في المادتين 

يتحمل مالك المحل التجاري، المسؤولية بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب :  374المادة 
  .المباشرة المترتبة على استغ^ل ھذا المحل التجاري

عندما يتبين أنه لم يحصل تواطؤ مصلحي بينه وبين  غير أنه، C تقحم مسؤولية مالك المحل التجاري،
مستغل المحل التجاري أو عندما يقدم ھذا المالك ل�دارة الجبائية جميع المعلومات المفيدة الصالحة 

  .للبحث عن المستغل المتبوع وم^حقته
امتياز من تتحمل المسؤولية المؤسسات وا�جھزة العمومية وغيرھا من الھيئات العمومية المسند لھا 

أم^ك الدولة، بالتضامن مع المستغلين أو الشاغلين للمح^ت أو المساحات الواقعة في ملك الدولة 
المسند لھا، عن الضرائب المباشرة المترتبة على اHستغ^ل الصناعي أو التجاري أو المھني لھذه 

  .المح^ت أو المساحات
اHستعمال أو الطابع السياحي بصفة التسيير الحر، بمناسبة تأجير ما أسند لھا من مح^ت تجارية ذات 

يتعين على البلديات صاحبة اHمتياز، أن تدرج في دفتر الشروط المؤسس بموجب التنظيم الجاري به 
العمل شرطًا يلزم المستأجرين القائمين على التسيير بدفع وديعة ضمان تساوي إيجار ث^ثة أشھرضمانًا 

  .يمكن أن تترتب على النشاط الممارس في المح^ت المسندة للتسيير الحرلدفع الضرائب والرسوم التي 
، على جميع الضرائب والحقوق والرسوم والحواصل 374و 373تطبق أحكام المادتين :  375لمادة ا

بجميع أنواعھا، المستحقة عن النشاط الممارس في المحل التجاري المعني والمحصلة من قبل قابض 
  .الضرائب المختلفة

يتحمل المسؤولية بالتضامن، ك^ الزوجين إن تعاشرا في البيت الواحد وكذا  -)1 : 376المادة 
أوCدھما القصر على أساس ا�موال والمداخيل التي تؤول له بعد الزواج عن الضرائب المؤسسة باسم 

  .الضريبة على الدخل
سرة، على أساس مداخيله يتابع تحصيل الضريبة على الدخل اHجمالي المؤسسة باسم رب ا� - )2

، لكي 1-6الشخصية ومداخيل أوCده الذين يسكنون معه ويستوفون الشروط المطلوبة في المادة 

                       
  2002م لسنة.من ق 15محدثة بموجب المادة :  2مكرر 371المادة  (1)
  .2007م لسنة .من ق 25و معدلة بموجب المادة  2003من ق م لسنة  32ثة بموجب المادة محد: 3مكرر  371المادة  (2)
  . 2001من ق م ت لسنة  8معدلة بموجب المادة : 372المادة  (3)
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يعتبرون في كفالته، بصفة صحيحة لدى كل واحد من أوCده، ولكن في حدود النسبة المطبقة لنسبة 
 .ةمداخيل كل منھم من مجموع المداخيل الخاضعة للضريبة باسم رب ا�سر

من أجل تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باسم أحد الزوجين، يجوز :  377المادة 
ممارسة المتابعات بما فيھا أعمال الحجز والبيع على ا�موال المكتسبة عن طريق الشراء من قبل 

أموال  ذلك �نه يفترض أن ھذه ا�موال تم تملكھا بأموال الزوج أو. الزوج ا�خر منذ حصول الزواج
 .الزوجة المدينة بالضريبة إC إذا بادر الزوج المقحم بما يثبت العكس

تطبق أحكام الفقرة السابقة، إن استوجب ا�مر ذلك، على ا�م^ك المكتسبة بالشراء من قبل ا�وCد 
 .القصر للزوجين، ضمن الشروط المنصوص عليھا في الفقرة أع^ه

�م^ك من ھذا النوع إذا حقق الزوج أو ا�وCد المعنيون C تمارس المتابعات، بالخصوص، على ا
 .مداخيل شخصية خاضعة للضريبة، يتم عادة التصريح بھا وغير مختلة التناسب مع قيمة ھذه ا�م^ك

 .398و 397وفي حالة صدور شكاية تتعلق بالمتابعات الممارسة، تطبق أحكام المادتين 
الضريبة على الدخل اHجمالي وبالرسم على النشاط المھني C مانع للحصص المتعلقة ب: 378المادة 

في أن  233و 7والمقيدة في الجداول الضريبية على ذمة الشركاء باHسم الجماعي طبقا �حكام المادتين 
 .تشكل ديونًا على ذمة الشركة

 (*) .ملغاة :379لمادة ا
والرسوم المماثلة قبل كل شيء طيلة يمارس امتياز الخزينة في مادة الضرائب المباشرة : 380المادة 

كل المدة القانونية للتحصيل، التي تحسب، في جميع ا�حوال، إعتباًرا من إدراج الجدول في التحصيل، 
ويمارس ھذا اHمتياز عندما . وذلك على المنقوCت وا�ثاث التي يملكھا المدينون بالضريبة أينما وجدت

د المسخر Cستغ^ل مؤسسة تجارية حتى لو اعتبر ھذا العتاد C توجد رھون اتفاقية على جميع العتا
 .من القانون المدني 683عقاًرا، تطبيقًا �حكام المادة 

يمارس اCمتياز الذي خصت به الخزينة العمومية بمقتضى القوانين والتنظيمات الجاري :  381لمادة ا
�م^ك المنقولة والعقارية التي كانت بھا العمل، بغض النظر عن جميع ا�حكام المخالفة، على جميع ا

 .محل حجز من قبل اHدارات الجبائية المكلفة بالتحصيل وخاصة من قبل إدارة الضرائب المختلفة
Cيجوز أن يرخص قابض الضرائب المختلفة المباشر بمتابعة إستعمال أو استغ^ل ا�م^ك المنقولة أو 

انة للخزينة صاحبة اCمتياز، إC إذا رفع ھذا المحاسب العقارية المرتھنة قصد اتخاذھا رھينة أو ضم
 .الحجز عنھا رفعا قانونيًا

يتوقف رفع الحجز على دفع أو على معاودة تحمل الدين الجبائي من قبل أصحاب تلك ا�م^ك 
المقصرين ويجوز لقابض الضرائب المختلفة أن يبيعوا ا�ملك المحجوزة ويقتطعوا من ثمنھا الضريبة 

 .قة، ما عدا إذا طبقت ا�حكام الخاصة الواردة في ھذا القانونالمستح
يحصل قانونا مكوث الراسي عليه مزاد المحل التجاري المباع باستظھار نسخة محضر البيع المسلم من 

 .قبل القابض المباشر للمتابعة وكذا وصل اHيراد المثبت أداء الثمن
ن الجبائي الذي تباشر المتابعات من أجل تحصيله، يدفع وإذا لم يغطي ھذا الثمن المبلغ اHجمالي للدي

مبلغ أجرة كراء المحل التجاري المذكور إلى غاية تحصيل المستحق إلى القابض تسديًدا للضرائب 
 .والحقوق والرسوم الواقعة على المحل التجاري على عھدة المالك أو المستغل المقصر

ويمنع . ؤھم طبقًا للتشريع الجنائي الجاري به العمليتابع ويعاقب مختلس ا�شياء المحجوزة وشركا
سحب ا�شياء المحجوزة أوتخصيص المح^ت الموضوعة تحت يد العدالة نتيجة للحجز من دون 

 ).إدارة الضرائب المختلفة المباشرة المتابعة(الموافقة المسبقة للخزينة العمومية 
أو المخصص����ة والمق����درة م����ن قب����ل وفض����^ ع����ن ذل����ك، تقتط����ع وجوبً����ا قيم����ة ا�م����^ك المس����حوبة 

مص����لحة أم����^ك الدول����ة إن ل����م ي����تم ال����دفع وفقً����ا للقواع����د المألوف����ة م����ن إعتم����ادات ميزاني����ة العت����اد 
المخصص���ة للس���لطة اHداري���ة وذل���ك ف���ي حال���ة م���ا إذا اس���تفادت ھ���ذه الس���لطة اHداري���ة م���ن ا�م���^ك 

 .المحجوزة أو كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزينة
نا سند القباضة الذي يصدره القابض المكلف بالتحصيل ويدرجه في التنفيذ مدير الضرائب ويشكل قانو

 .بالوCية أمًرا بالصرف من ھذه اCعتمادات

                       
  ).تنقل ھذه اCحكام إلى قانون اCجراءات الجبائية( 2002لسنة . م.من ق 200ملغاة بموجب المادة :  379المادة  (*)
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غير أنه C يدرج سند القباضة في التنفيذ إC في حالة عدم إرجاع ا�م^ك المذكورة في ا�جال المحددة 
 .عنية أو من خصوا بھافي اHنذار الموجه إلى حائزي ا�م^ك الم

إستثناء من القواعد اHجرائية المنصوص عليھا في مجال البيع بالمزاد العلني وبترخيص مكتوب من 
المديرية العامة للضرائب، يجوز لقابضي الضرائب المختلفة أن يضعوا ا�م^ك المحجوزة تحت 

C^ستغHدارات وا�جھزة والھيئات العمومية والمؤسسات واHت المسيرة ذاتيًا قصد تصرف ا
 .استعمالھا مباشرة، وذلك مقابل دفع ثمنھا

 .يحدد سعر البيع بالرجوع إلى ا�ثمان المعمول بھا في تجارة ا�م^ك المماثلة
ويتم الدفع نقًدا ما لم يرفع طلب مھلة معلل إلى إدارة الضرائب المختلفة التي تحدد كيفيات التسديد 

 .في شكل تعھدالمتدرج التي يقرھا المشتري 
ينتج عن التأخر في الدفع وجوب التحصيل الفوري للمبالغ التي يتم أداؤھا والقيام تلقائيا باقتطاع المبلغ 
اHجمالي الحاصل من ثمن البيع، بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة من ا�موال المودعة في 

المشتري المقصر ومما يملك من الحساب الجاري البريدي أو في أي حساب آخر سواء مفتوح باسم 
 .جميع الموارد ا�خرى أو الدخل المخصص منھا لذاته أو لغيره

وإن كان المشتري إدارة أو مؤسسة عمومية تفرض لھا اعتمادات ميزانية فيتم اقتطاع  المبالغ المستحقة 
المكلف بالتحصيل  ويشكل قانونا سند القباضة الذي يصدره القابض. تلقائيا من ھذه اCعتمادات المالية

  .ويدرجه في التنفيذ مديرالضرائب للوCية أمرا بالصرف من اCعتمادات
المتعلقة بامتياز الخزينة  391و 388و 385و 384و 383و 380تطبق أحكام المواد :  382المادة  

د وممارسته في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على اHيجارات وا�تاوى الخاصة بالتزو
بالمياه، وعلى الغرامات والعقوبات المالية وعلى الديون غير المستحقة للضريبة وأم^ك الدولة، وكذا 
بصفة عامة على جميع حواصل التحصيل لفائدة الدولة والمجموعات العمومية والمؤسسات العمومية، 

رة الضرائب المنصوص عليه مثلما ھو الشأن في مجال الضرائب المباشرة والمسند قانونًا Hدا
 .المختلفة

غير أنه، يجب على ا�عوان المؤھلين لمعاينة المخالفات لقانون المرور إع^م المخالفين، أنه بإمكانھم 
يوًما تحت ) 30(أن يدفعوا بصفة إرادية الغرامات المسلطة عليھم خ^ل أجل قانوني محدد بث^ثين 

 .طائلة المتابعات الجزائية طبقًا للتشريع المعمول به
 :تحدد رتبة كل من اCمتيازات التي تقع على الحواصل والديون المشار إليھا في المادة كمايلي 

  إمتياز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛1)-
  إمتياز ديون الدولة غير المستحقة للضريبة وأم^ك الدولة؛)-2
  والمؤسسات العمومية؛ الجبائية المستحقة للجماعات المحلية إمتياز الحواصل والديون غير)-3
  (*) .إمتياز الغرامات والعقوبات المالية)-4

C يجوز �عوان التنفيذ التابعين لكتابة الضبط والموثقين وا�عوان المكلفين بالحراسة :  383المادة 
القضائية وجميع المستأمنين العموميين على ا�موال أن يسلموا للورثة والدائنين وغيرھم من ا�شخاص 

لھم الحق في قبض المبالغ المحجوزة المودعة، إC بعد إثبات أداء الضرائب المباشرة والرسوم  الذين
 .على القيمة المضافة المستحقة على ا�شخاص الذين حصلت المبالغ المذكورة على عھدتھم

 غير أنه يرخص لrعوان والمستأمنين المذكورين، كلما اقتضت الحاجة لذلك، الدفع المباشر للضرائب
التي قد تكون مستحقة، قبل الشروع في تسليم ا�موال وتدرج في حسابھا وص^ت اHيراد من 

  .الضرائب
  .وتطبق أيضا أحكام ھذه المادة على القائمين بتصفية الشركات المحلة

يتعين على جميع المستأجرين والقابضين والمقتصدين وغيرھم من المستأمنين على  -)1:  384لمادة ا
من المدينين بالضرائب والخاضعين Cمتياز الخزينة العمومية، أن يدفعوا بناء على طلب  أموال صادرة

ذلك منھم، لقابض الضرائب المختلفة كتسديد عن المدينين المذكورين، من مبلغ ا�موال التي ھم 
مدينون بھا أو التي ھي بين أيديھم أو ستكون إلى غاية اقتطاع كل الضرائب المستحقة على ھؤCء 

 .المدينين أو جزء منھا

                       
  .2001من ق م لسنة  16معدلة بموجب المادة : 382المادة  (*)
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تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتي لم تسمح بسداد كل ما للخزينة، صحيحة طيلة أجل مدته سنة  - )2
ويبقى المستأمنون والحائزون، حتى في حساب جاري، على ا�موال المشار إليھا أع^ه، والمدينون بھا 

ا�موال الصادرة عن المدينين بالضرائب تباعا  ملزمين طيلة نفس ا�جل إعتبارا من الطلب بالقيام بدفع
  .Cست^مھا

تطبق أيضا أحكام ھذه المادة على المسيرين والمتصرفين والمدراء العامين والمدراء والقائمين بتصفية 
الشركات بالنسبة للضرائب المستحقة عليھا، وكذا على ا�عوان المحاسبين أو أمناء مال الشركات 

  .جميع ھيئات القرض الف^حي أو غير الف^حي والتعاونيات والتجمعات المھنيةالف^حية ل^حتياط و
) 4(عندما يكون المدين بالضريبة شخصا معنويا، يحدد أجل إلزام المستأمنين والحائزين بمدة أربع  - )3

  .سنوات
فة ويسلم وصل من قبل قابض الضرائب المختل. تخصم المدفوعات المؤداة من المبالغ المستحقة - )4

  .للمستأمن أو الحائز الذي قام بالدفع
C يخول اCمتياز المرتبط بالضريبة المباشرة بالحقوق ا�خرى التي تجوز ممارستھا :  385لمادة ا

  .للخزينة، على غرار كل دائن، على أموال المكلفين بالضريبة
ائدة الوCيات على الرسوم المحصلة لف 385و 384و 383و 380تطبق أحكام المواد :  386المادة 

والبلديات، الملحقة بالضرائب المباشرة، غير أن رتبة اHمتياز المتعلق بالرسوم المحصلة لفائدة 
الوCيات تأتي مباشرة بعد رتبة امتياز الخزينة وتأتي رتبة اHمتياز الخاص بالرسوم البلدية مباشرة بعد 

  .رتبة اHمتياز بالرسوم المحصلة لفائدة الوCيات
قد تمت على  386و 380يعتبر أن ممارسة اHمتياز المنصوص عليه في المادتين :  387المادة 

  .الضمانة ويحتفظ به أيا كانت فترة تحقيقه بمجرد ما يتم مسك الضمانة عن طريق الحجز
والمصاغ على النحو  384وينتج نفس ا�ثر على الضمانة من طلب الدفع المشار إليه في المادة 

ھذا ا�ثر أيًضا إلى الديون المشروطة أو بالقسط، وإلى جميع الديون ا�خرى التي ويمتد . القانوني
نشأت أو ستنشأ بعد الطلب والتي يحوزھا المكلف بالضريبة أو سيحوزھا على ذمة الغير المدين أيا كان 

  .التاريخ الذي تصبح فيه ھذه الديون واجبة التحصيل فع^
بة اHمتياز، بالتنازل عن ا�جور والمرتبات الخاصة أو العمومية C يدفع ضد الخزينة وھي الدائنة صاح

 .ورواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين وتملك تمام الحصة القابلة للحجز أو التنازل عنھا
والعمومية ورواتب وأجور الموظفين أتحدد النسب التي تقع في حدودھا ا�جور والمرتبات الخاصة 

تحت حجز الخزينة، لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرھا من الحواصل  ،والعسكريينالمدنيين 
  :أتيالواقعة تحت اHمتياز، كما ي

  يقل عن قيمة ا�جر الوطني ا�دنى المضمون؛يساوي أو  الصافيإذا كان المرتب  ،10% -
قل عن يأو  يساويإذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة ا�جر الوطني ا�دنى المضمون و  ،15% -

  ؛ضعف قيمته
و يساوي أو يقل بث^ث  ا�جر الوطني ا�دنى المضمون كان المرتب الصافي يفوق ضعف إذا ،20% -
  ؛مرات عن قيمته) 03(
مرات قيمة ا�جر الوطني ا�دنى المضمون و ) 03(، إذا كان المرتب الصافي يفوق ث^ث 25% -

  مرات عن قيمته؛) 04(يساوي أو يقل بأربع 
مرات قيمة ا�جر الوطني ا�دنى المضمون و ) 04(إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع  ،30% -

  مرات عن قيمته؛) 05(يساوي أو يقل بخمس 
مرات قيمة ا�جر الوطني ا�دنى المضمون و ) 05(خمس، إذا كان المرتب الصافي يفوق 40% -

  مرات عن قيمته؛) 06( تيساوي أو يقل بس
  .مرات قيمة ا�جر الوطني ا�دنى المضمون) 06( بستلمرتب الصافي يفوق ، إذا كان ا50% -
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  (1).أع^ه، و C يجوز الحجز عليھا ة عند حساب الدخل الصافي المذكورتستثنى المنح العائلي
تدفع المبالغ المقتطعة وجوبًا للمحاسب المباشر للمتابعة تباعا مع حصول اCقتطاعات ودون انتظار أن 
يقوم صاحب العمل أو محاسبه القائم بالدفع باقتطاع كامل مبلغ الدين المستحق للخزينة على ذمة 

 . المقتطعةويمكن تسليم المعني، بناء على طلبه، تصريحا بدفع المبالغ . المستفيد من ا�جر
 وذلكللخزينة العمومية رھن قانوني على جميع ا�م^ك العقارية للمدينين بالضريبة :  388المادة 

  .المذكورة في ھذا القانون الجبائية والغرامات أنواعھا بمختلف الضرائب بالنسبة لتحصيل
تسجيله في المحافظة العقارية، حيث C يمكن تسجيله   تاريخ من اعتبارا تلقائيا رتبة الرھن ھذا ويأخذ

 (2) .إC ابتداء من  التاريخ الذي فرضت فيه على المكلف بالضريبة زيادة أو غرامة لعدم إتمام الدفع

 

  الباب الثالث
  المـUحـــقات

تجوز م^حقة المكلف بالضريبة الذي لم يدفع الحصة الواجب تحصيلھا من ضرائبه في :  389المادة 
  .موعد اCستحقاق المحدد بمقتضى القانون

  (3). ملغاة : 390المادة 
  .ملغاة : 391المادة 

  .ملغاة:  392المادة 

 .ملغاة : 393المادة 

  (4) .ملغاة:  394المادة 

  .ملغاة:  395المادة 
  .ملغاة:  396لمادة ا

  .ملغاة:  397المادة 
  .ملغاة:  398المادة 
 .ملغاة : 399المادة 

  (5) .ملغاة: 400المادة 

ينتج اHعتراض على ا�موال الصادرة من كسب المدين، في مجال الضرائب اHمتيازية، :  401المادة 
  .، الذي يكتسي مبدئيا شكل إشعار أو إنذار للغير الحائز384من الطلب المنصوص عليه في المادة 

يترتب قانونا عن التأخير في دفع الضرائب و الرسوم التي تحصل عن طريق ) 1: 402المادة 
 % 10، عم^ با�حكام المنصوص عليھا في مختلف القوانين الجبائية، تطبيق عقوبة قدرھا الجداول

  (6).عندما يتم الدفع بعد انقضاء أجل اCستحقاق
يوًما الموالية لrجل المحدد في الفقرة السابقة، تطبق غرامة ) 30(في حالة عدم التسديد في أجل ث^ثين 

عن كل شھر تأخير أو جزء منه ، دون أن تتجـاوز ھذه الغرامـة زائد العقوبة % 3تھديدية قدرھا 
 %. 25المذكورة أع^ه، نسبة % 10الجبائية بنسبة 

                       
  .2012م لسنة .من ق 15معدلة بموجب المادة : 387المادة  (1)
 .2016لسنة .  م.من ق8و 2012م لسنة .من ق 16و  2006م لسنة  .من ق 17معدلة بموجب المواد : 388المادة  (2)
  ).تنقل ھذه اCحكام إلى قانون اCجراءات الجبائية( 2002سنة ل. م.من ق 200ملغاة بموجب المادة : 393إلى  390المواد  (3)
  ).تنقل ھذه اCحكام إلى قانون اCجراءات الجبائية( 2002لسنة . م.من ق 200ملغاة بموجب المادة : 399إلى  394المواد من  (4)
تنقل ھذه اCحكام إلى ( 2002لسنة . م.من ق 200و ملغاة بموجب المادة  1996لسنة   37معدلة بموجب المادة : : 400 المادة (5)

  ).قانون اCجراءات الجبائية
  .2018م لسنة .من ق 16معدلة بموجب المادة : 402المادة  (6)
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ابتداء من اليوم % 10ريبة الجزافية الوحيدة تطبيق غرامة تأخير قدرھا ينجم عن التأخير في دفع الض
من % 3في حالة عدم الدفع  في أجل شھر، تطبق غرامة مالية قدرھا و. ا�ول الذي يلي أخر أجل للدفع

  %.25كل شھر تأخير أو جزء منه دون أن تتجاوز ھذه الغرامة نسبة 
والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طريق اCقتطاع من المصدر التي ينجم عن التأخير في دفع الضرائب ) 2

عن كل % 3وتطبق غرامة تھديدية قدرھا %. 10تقوم اHدارة الجبائية بتحصيلھا، تطبيق زيادة قدرھا 
شھر أو جزء من شھر التأخير، ابتداء من اليوم ا�ول للشھر الذي يلي آخر أجل Hيداع جداول اHشعار 

 212و 1- 129و 124و 123و 121و 119و 110حقوق الموافقة، المحددة في المواد بالتسديد ودفع ال
، بدون أن تفوق ھذه الغرامة التھديدية زائد العقوبة الجبائية بنسبة 1-367و 1-359و 2-358و 245و

  %.25المذكورة أع^ه، نسبة % 10
يحدد المبلغ اHجمالي مع عقوبة الدفع المتأخر للتصريح،  %10عندما تجمع عقوبة التحصيل بنسبة 

بشرط أن يتم إيداع التصريح ودفع الضريبة في آخر يوم من شھر اCستحقاق  %15للعقوبتين بنسبة 
 . كآخر أجل

  .  ملغى) 3
  (1) .ملغى) 4
تحصل العقوبات و تعويضات التأخير المذكورة في الفقرات السابقة و يحقق و يبت في الشكاوي ) 5

  (2) .حسب القواعد الخاصة بتحصيل الحقوق الرئيسية المتعلقة بھا النزاعية المتعلقة بتطبيقھا
      (3).ملغاة: 403 المادة

ينتجن، قانونا، عن إلغاء أو تنزيل الضريبة المتنازع فيھا منح كلي أو نسبي في حكم عديم :  404المادة 
القيمة لمبلغ العقوبات وتعويضات التأخير الملقاة على عاتق المشتكي، وكذا المصاريف المترتبة عن 

  .المتابعات في حالة ما إذا منح اHلغاء التام للضريبة المفروضة
  (4) .ملغاة: 405المادة 
القابضون مسؤولون عن الضرائب والرسوم المباشرة التي تكفلوا بجداولھا ويتعين عليھم :  406المادة 

تقديم البرھان على تمام تحقيقھا ضمن الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في مجال 
  .التحصيل

  قانون  من 80 و 74  المادتينفي   سيما  C  عليھا  المنصوص  ا�حكام  عن  النظر بغض
  دائمة  مھنية  منشأة  على  تتوفر  C  التي  ا�جنبية  وبالنسبة للمؤسسات الجبائية، اHجراءات

 وفقا  قابض الضرائب  يطلب  أن يتعين نھاية التنفيذ،  في  بعقد الجبائي الدين  يتعلق  وعندما  بالجزائر
  المستقرين  غير  المكلفين بالضريبة  عاتق  على  الواقعة المبالغ مجموع  الفوري،  الدفع  لمقتضيات

 بضمان التحصيل  كفيلة  غيرھا،  أو  بنكية  ضمانات، المكلفون ھؤCء  قّدم  إذا  ما  حالة  في  عدا  ما
  (5) . المستحقة  للمبالغ  ال^حق 

، على المكلفين بالضريبة 304و 303تطبق العقوبات المنصوص عليھا في المادتين  : 407المادة 
الذين تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئي للضرائب أو الرسوم الواقعة 

  .على ذمتھم
بة بتنظيم لتطبيق ا�حكام السابقة، تعتبر، على وجه الخصوص، طرقا تدليسية قيام المكلف بالضري

إعساره أو وضع عراقيل من خ^ل اللجوء إلى طرق أخرى، تحول دون تحصيل أية ضريبة أو رسم 
  .مدين به

                       
  . 2002لسنة .  م.من ق 200ملغى بموجب المادة :    4-402لمادة ا (1)
(2) 

من ق  38و  2000لسنة . م.من ق 18و  1999لسنة . م.من ق 26و 1996لسنة . م.من ق 38معدلة بموجب المواد :  402لمادة ا  
 ..2017لسنة . م.من ق 15و  .2007من ق م لسنة  22و  2003من ق م لسنة  34و  2002لسنة. م.من ق  200و  2001م لسنة 

 . 1995لسنة .  م.من ق 31بموجب المادة  اةملغ:  403لمادة ا (3)
تنقل ھذه اCحكام ( 2002لسنة . م.من ق 200وملغاة بموجب المادة  1996لسنة . م.من ق 39معدلة بموجب المادة : 405المادة  (4)

   .)إلى قانون اCجراءات الجبائية
  .2011من ق م لسنة  19معدلة بموجب المادة :  406المادة  (5)
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يعاقب كل من يقوم، على أي نحو، كان بتنظيم أو يحاول تنظيم الرفض الجماعي �داء :  408المادة 
لتي تقمع أنواع المس بحسن من قانون العقوبات ا 418الضريبة، بالعقوبات المنصوص عليھا في المادة 

  .سير اHقتصاد الوطني
على كل من حرض الجمھور على رفض  303وتطبق العقوبات الجزائية المنصوص عليھا في المادة 

  .أداء الضرائب أو على تأخيره
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  ا9حكام الجبائية غير المقننة
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  غير المقننة الجبائية فھرس ا9حكام

 
 موضوع الحكم

 المراجع

قانون المالية 
 سنة

 المواد

المتضمن  1991ديسمبر  18المؤرخ في  25- 91قانون رقم  
  .1992لقانون المالية لسنة 

 1992/ق م
 

117-109 

المتضمن لقانون  1992أكتوبر  11المؤرخ في  04-92قانون رقم 
  .1992المالية التكميلي لسنة 

  1992/ت.م.ق
  

-55-5456 - 58-60  

 1993يناير  19المؤرخ في  01-93مرسوم تشريعي رقم 
  .1993المتضمن لقانون المالية لسنة 

 1993/م.ق
  

83-88-89 

 1993ديسمبر  29المؤرخ في  18-93مرسوم تشريعي  رقم 
  .1994المتضمن لقانون المالية لسنة 

 1994/م.ق
  

93-100 

المتضمن  1994مايو  26المؤرخ في  08-94مرسوم تشريعي رقم 
  .1994لقانون المالية التكميلي لسنة 

 14  1994/ت.م.ق

المتضمن لقانون  1994ديسمبر  31المؤرخ في  03-94أمر رقم 
  .1995المالية لسنة 

 1995/م.ق
  

74 

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

  1996/م.ق
  

22-33 

المتضمن لقانون  1997ديسمبر  31المؤرخ في  02-97قانون رقم 
  .1998المالية لسنة 

 1998/م.ق
  

34-35-106-107 

المتضمن لقانون  1998ديسمبر  31المؤرخ في  98قانون  رقم 
  .1999المالية لسنة 

 1999/م.ق
  

41-44-47   

المتضمن  1999ديسمبر  23المؤرخ في  99-11قانون  رقم 
  .2000المالية لسنة لقانون 

 2000./م.ق
  

11-16-48 -49- 51-
52-53  

المتضمن  2000ديسمبر  23المؤرخ في  06-2000قانون رقم
  .2001لقانون المالية لسنة 

 2001/م.ق
  

6 

المتضمن لقانون  2001جويلية  19المؤرخ في  12-01أمر رقم 
  .2001المالية التكميلي لسنة 

  21- 20-19-17  2001/ت.م.ق

المتضمن لقانون  2001ديسمبر  22المؤرخ في  21-01رقمقانون 
  .2002المالية لسنة 

-36-35-34-33-32- 4  2002/م.ق
37-38-39 -200  

المتضمن لقانون  2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02قانون رقم
  .2003المالية لسنة 

 71-67-65- 63   2003/م.ق

لقانون المتضمن  2003ديسمبر  28المؤرخ في  22-03قانون رقم
  .2004المالية لسنة 

 2004./م.ق
  

8 -26-29-32-31-33  

المتضمن لقانون  2004ديسمبر  29المؤرخ في   21-04قانون رقم
  2005المالية لسنة 

 2005/م.ق
  

16-41-42 -45  

المتضمن لقانون  2005ديسمبر  31المؤرخ في  16-05قانون رقم 
  .2006المالية لسنة 

 2006/م.ق
  

18-44-45 -46-48  

المتضمن لقانون  2006يوليو  15المؤرخ في  04-06قانون رقم 
  .2006المالية التكميلي لسنة 

 2006/ت.م.ق
  

4 -13-14 
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المتضمن لقانون  2006ديسمبر  26المؤرخ في  24-06قانون رقم
  .2007المالية لسنة 

 2007/م.ق
  

45-55-56 

المتضمن لقانون  2008جويلية  24المؤرخ في  02-08أمر رقم 
  .2008المالية التكميلي لسنة 

 2008/ت.م.ق
  

26-44-45  

المتضمن لقانون  2008ديسمبر  30المؤرخ في  21-08قانون رقم 
 .2009المالية لسنة 

 2009/م.ق
 

45-46-47 -48-49 

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

 2009/ت.م.ق
 

22-25-27 -28-31-32-
33-36-41 -57-65-70  

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

  2010/م.ق
  

15-28-32 -33-34-
45-46-48  

والمتضمن قانون  2010غشت  26المؤرخ في  10-01أمر رقم 
  .2010المالية التكميلي 

  2010/ت.م.ق
  

5 -22-25-26-29-30-
31-49  

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

  2011/ت.م.ق
  12 - 13 

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

  2012/م.ق
  53-62-67 -68 

 ديسمبر30 الموافق 1434صفرعام 12في مؤرخ 12-12رقم قانون
  2013المالية لسنة  قانون يتضمن ،2012سنة 

  2013/م.ق
21-36-38 -39-40 

 30الموافق   1435صفرعام  27مؤرخ  في  13 - 08قانون رقم 
  .2014، يتضمن قانون المالية  لسنة  2013ديسمبر سنة 

-53-44-34-33- 32   2014/م.ق
58-66-67 -74 

  1436ربيع  ا��ول  عام    8مؤرخ  10 - 14قانون رقم  
، يتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر سنة  30الموافق 

2015.  

  2015/م.ق
 17 -52-73-74-75-

79-80 

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

 2015/ت.م.ق
  

 40 -41-43-49-70-
72-73-74 

يتضمن   2015ديسمبر  سنة   30مؤرخ في  15-16قانون رقم 
  2016قانون المالية  لسنة 

 56-51-37-36- 35   2016./م.ق

  1437ربيع ا�ول عام  28مؤرخ  14 -16قانون رقم 
، يتضمن قانون المالية لسنة 2016ديسمبر سنة  28الموافق 

2017.  

-69-68-67- 66-65-64  2017./م.ق
76-83-84 -85-88-90-

106-112  

، 2017ديسمبر سنة  27 فيمؤرخ  11 -17قانون رقم 
  .2018يتضمن قانون المالية لسنة 

-65-64-63- 62-61-60  2018./م.ق
66-67-70 -71-72-76-

- 100104-107  
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  1992المالية لسنة يتضمن قانون   1991ديسمبر سنة  18الموافق  1412جمادى الثانية عام  11

  1991إستقرارية ا�عفاءات الممنوحة في إطار التشريع الجبائي الذي أدرجه قانون المالية لسنة 

تبقى اHعفاءات الوقتية الممنوحة في إطار التشريع الجبائي، الذي سبق التشريع ، الذي :  109المادة 
و التي بدأت تعطي نتائجھا، سارية المفعول إلى حد نھايتھا و ذلك في 1991أدرجه قانون المالية لسنة 

  .مجال الضرائب المماثلة الواردة ضمن التشريع الجبائي الجديد 

  النشاطات الملوثة أو الخطيرة  على البيئةتأسيس رسم على 

  .يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة  على البيئة:  117المادة 

  .يحدد تعريف ھذه النشاطات عن طريق التنظيم

  :يحدد المعدل ا�ساسي للرسم السنوي كما يلي

اضع Hجراء التصريح، كما دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي لھا نشاط واحد على ا�قل خ 3000* 
و المتعلق بالمنشآت  1988يوليو سنة  26المؤرخ في  19 – 88ھو محدد بموجب المرسوم رقم 

  .المصنفة و المحددة لقائمتھا

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي لھا نشاط واحد على ا�قل خاضع Hجراء الترخيص،  30000* 
و المتعلق بالمنشآت  1988يوليو سنة  26المؤرخ في  19 – 88كما ھو محدد بموجب المرسوم رقم 

  .المصنفة و المحددة لقائمتھا

دج بالنسبة  750و بخصوص المنشآت التي C تشغل أكثر من شخصين،يخفض المعدل ا�ساسي إلى 
  .دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعةللترخيص 6000للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح و إلى 

على كل نشاط من ھذه النشاطات حسب طبيعتھا و  6و  1ل المضاعف المتراوح بين يطبق المعام
  .أھميتھا

يكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نشاط من ھذه ا�نشطة الملوثة أو الخطيرة، عن طريق 
  .التنظيم

ات من يستعمل المنشأة، الذي C يقدم المعلومعلى  ،تطبق غرامة تحدد نسبتھا بضعف مبلغ الرسم
  .الضرورية أو يعطي معلومات حاطئة و ذلك من أجل تحديد نسبة الرسم و تحصيلھا

يحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للوCية، على أساس تعداد المنشآت المعنية التي تقدمھا 
  .المصالح المكلفة بحماية البيئة

   .ذا لم يتم تسديد  المبالغ المطابقة في ا�جال المحددة  %10تضاعف نسبة الرسم بـ 

  

يتضمن   2199سنة  أكتوبر 11الموافق  1413ربيع الثاني عام  14المؤرخ في 04 - 92قانون رقم 
  1992لسنة  التكميلي قانون المالية

  1991من قانون المالية لسنة 38إدراج احكام المادة 

و الخاصة بالضرائب  1991من قانون المالية لسنة  38إن ا�حكام المدرجة في المادة :  54المادة 
المباشرة و الرسوم المماثلة المحصلة لصالح الدولة و الجماعات الداخلية ذات التخصيص المحدد، 

  " .الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة"تدرج في قانون يسمى 

  على مداخيل الترقية العقاريةإخضاع المؤسسات الخاضعة للضريبة 
  للضريبة فيما يخص العطل الناتج عن عمليات الترقية العقارية
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المؤسسات الخاضعة للضريبة على مداخيل الترقية العقارية ، في إطار التشريع الجبائي  : 55المادة 
مليات ، تظل خاضعة لھذه الضريبة فيما يخص الدخل التاتج عن ع1991المعمول به إلى غاية  سنة 

الترقية العقارية التي دخلت  حيز التنفيذ قبل صدور القانون الجبائي الجديد، و ھذا إلى غاية إنتھاء 
  .إنجاز ھذه العمليات

  

  الجبائي المقرر لفائدة النشاطات المعلن عن أولويتھاا�عفاء 
  ضمن مخططات التنموية السنوية و المتعددة السنوات

ي المقرر لفائدة النشاطات المعلن عن أولويتھا ضمن مخططات التنموية إن اHعفاء الجبائ:  56لمادة ا
السنوية و المتعددة السنوات  C يمنح إC إذا تم إنشاء ھذه النشاطات و شرع بالعمل فيھا خ^ل خمس 

  .سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون المتضمن المخطط التنموي السنوي و المتعدد السنوات) 05(

  التجاري و بطاقة الحرفي تحرير السجل

إن تحرير السجل التجاري أو بطاقة الحرفي ، قصد إحداث نشاط أو تغييره مرتبط بتحرير  : 58لمادة ا
  .شھادة تثبت الوضعية الجبائية لطالب السجل أو البطاقة

ا�شحاص الذين يمارسون نشاطا غير خاضع لتحرير السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، يجب عليھم 
  .اCمتثال ل�لتزامات المنصوص عليھا في المقطع السابق 

  قتة  الممنوحة فيما يخصإستمرارية تطبيق ا�عفاءات المؤ 
  الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في ظل التشريع الجبائي الجديد

ق والمتعل 1991ديسمبر سنة  18المؤرخ في  25-91من القانون رقم  109تعدل المادة   :60المادة 
  :  ، و تصاغ كما يلي1992بقانون المالية لسنة 

 اHعفاءات الوقتية الممنوحة فيما يخص الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في إطار:  109المادة "
و التي أنتجت مفعولھا ، تستمر في التطبيق  إلى حين 1992التشريع الجبائي قبل أول ينايرسنة  

  " .التي تناسبھا في التشريع الجبائي الجديداستخفاء مدتھا على  الضرائب 

  

   1993يناير  19الموافق  1413رجب عام  26في  المؤرخ  01-93مرسوم تشريعي رقم 
  1993نون المالية لسنة المتضمن لقا

  منح ا�متيازات الجبائية للمؤسسات التي تحقق مداخيل بالعملة الصعبة
  في إطار عمليات ا�شعارات

الدولة ، في إطار عمليات اCستثمارات ، منح إمتيازات جبائية للمؤسسات التي تحقق يمكن :  83المادة 
  .مداخيل بالعملة الصعبة في شكل رؤوس أموال أو عينة

  تقييم الناتج ا�جمالي للضرائب المباشرة المحصل لفائدة الدولة

نھائيا من طرف المحاسبين  يقيد الناتج اHجمالي للضرائب المباشرة المحصل لفائدة الدولة:  88المادة 
  .العموميين المعنيين، مباشرة في حسابات موارد الميزانية الخاصة

  
  يات التخفيض الجبائي بالنسبة لموارد الميزانيةتحديد عمل

  وتنفيذھا على الميزانية العامة للدولة
  

زانية العامة تحدد موارد الميزانيةعمليات التخفيض الجبائي وترخص و تنفيذ على المي:  89المادة 
  .للدولة
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تقيد النفقات المأمورة بالصرف في ھذا المجال، على اCتعتمادات التقديرية و ال^زمة الدفع في صندوق 
  .أمناء الخزينة للوCية المعينين لذلك

تحدد أحكام ھذه المادة عن طريق التنظيم، إذا اقتضى ا�مر ذلك وتصبح سارية المفعول ابتداء من أول 
  .1994يناير سنة 

1994سنة لالمتضمن لقانون المالية  1993ديسمبر  29المؤرخ في  18-93مرسوم تشريعي  رقم   

  تأسيس قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

أكتوبر سنة  11المؤرخ في  04 - 92من المرسوم التشريعي رقم   54تعدل أحكام المادة : 93المادة 
  :، وتتم كما يأتي 1992ي لسنة يتضمن قانون المالية التكميل  1992

و  1976ديسمبر سنة  09المؤرخ في  101-76وتحل ھذه ا�حكام محل ا�حكام الملحقة با�مر رقم "
 ."المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتلغيھا

ديسمبر سنة  31المؤرخ في  36-90من القانون رقم  38تمثل ا�حكام الواردة في المادة  : 54المادة "
  ."الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون 1991والمتضمن قانون المالية لسنة  1990

  تطبيق ترتيب المناطق و المناطق الفرعية حسب ما نصت عليه
  سوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والر 256المادة 

من قانون  256يطبق حتى تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة  :100لمادة ا
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ترتيب المناطق و المناطق الفرعية، الملحق في الباب الخامس  

من قانون " العقاريالرسم " الضرائب المحصلة لفائدة البلديلت دون سواھا، الباب الفرعي ا�ول 
  .الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

قانون المالية التكميلي لسنة ل المتضمن 1994مايو  26المؤرخ في  08-94سوم تشريعي رقم رم
1994.  

  تسجيل فاائض القيمة الذي ينتج عنھا تقويم تثبيت المنقول قبل اiستھUك

أكتوبر سنة  11المؤرخ في  04 - 92من المرسوم التشريعي رقم   70تعدل أحكام المادة  :14المادة 
  : كما يلي 1992يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة   1992

يسجل فاائض القيمة الذي ينتج عن إعادة تقويم تثبيت المنقول قبل اCستھ^ك كما تسمح به : 70المادة "
في خصوم الحساب الضنوي في اHحتياط باHعفاء من  1992السنة  قانون المالية من 165المادة 

  .الضريبة وC يمكن توزيعه

  .ويوضح نص تنظيمي، عند اCقتضاء ، كيفيات تطبيق ھذه المادة

  1995 المتضمن لقانون المالية لسنة 1994ديسمبر  31المؤرخ في  03-94أمر رقم 

الطبيعيون أو الشركات في وiيات إليزي، تندوف، أدرار إستفادة النشاطات التي يمارسھا ا9شخاص 
من مبلغ الضريبة على الدخل ا�جمالي أو الضريبة على أرباح   %50وتمنراست من تخفيض قدره 

  سنوات) 05(الشركات لمدة خمس 

النشاطات التي يمارسھا ا�شخاص الطبيعيون أو الشركات في تستفيد المداخيل العائدة من  :74المادة 
وCيات إليزي، تندوف، أدرار وتمنراست ، ولديھم مكتب جبائي في ھذه الوCيات يقيمون بھا بصفة 

من مبلغ الضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات   %50دائمة ، تخفيض قدره 
  . 1995سنوات إبتداءا من أول يناير سنة ) 05(وذلك بضفة إنتقالية ولمدة خمس 

  1996المتضمن لقانون المالية لسنة  1995ديسمبر  30المؤرخ في  27-95رقم  أمر
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  تغيير مراجع مواد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

، 3-234، 2- 234،  1-233،234، 220،230،231مكرر ،  219تعوض مراجع المواد  : 22المادة 
، 1-138، 1- 13، 220لة بالمواد من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماث 238و 237، 236
  .من نفس القانون 229و 227، 226، 225-1، 224-4، 224-3، 224-1، 223، 222، 219، 217

من قانون لضرائب المباشرة  368، 367،  366، 365مكرر،  364تعوض مراجع المواد  :33المادة 
  .من نفس القانون  361و 360، 360، 359، 358، 357، 356والرسوم المماثلة بالمواد 

  والتجاري و الرسم على النشاط المھنيتعويض عبارتي الرسم على النشاط الصناعي 

لى النشاط الصناعي والتجاري و الرسم على النشاط المھني تعوض العبارتين الرسم ع: 34المادة 
 .بعبارة النشاط المھني 

  تطبيق إعفاءات الرسم على النشاط الصناعي والتجاري على النشاطات
  التي تخضع أرباحھا للضريبة على أرباح الشركات

م غير المقننة، تبقى إعفاءات الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الواردة في ا�حكا :35المادة 
سارية المفعول تحت النظام الجديد، فيما يخص  المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع 

  .أرباحه للضريبة على أرباح الشركات
  

دج شھريا على الضريبة على الدخل ا�جمالي فيما يخص ا9جراء العزاب300ب تخفيض يقدر   
و المتزوجون بدون أطفال   

يستفيد ا�جراء العزاب و المتزوجون بدون أطفال، و الذين C يقل دخلھم الشھري  :106المادة 
أو يعادله، استثناء، ) 15.000(عشر ألف دينار الخاضع ل^قتطاع الضمان اHجتماعي عن مبلغ خمسة 

دينار جزائري كل شھر في الضريبة على الدخل ) 300(من تخفيض إضافي يقدر ب ث^ثمائة 
  .اHجمالي

  ع فوائض القيمة غير  المخصصة للضريبةإخضا
تخضع فوائض القيمة و الناتجة عن عمليات إعادة التقييم المسجلة في حصيلة المؤسسات : 107المادة 

من  186من المادة  2ن للضريبة وفقا للكيفيات المنصوص عليھا في الفقرة 1995في أول يناير سنة 
  .ذلك على التكميلية غير المطبقة حتى ھذا التاريخ قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و

  1998الية لسنة ممتعلق بقانون الال 1997ر ديسمب 31المؤرخ في  02 - 97قانون رقم 
  

  :إن تسميات :  41المادة 
لجان الضرائب المباشرة ولجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة واللجنة الوCئية للطعن في  -

واللجان المركزية للطعن في الضرائب المباشرة الواردة على التوالي في القسم الضرائب المباشرة 
السادس من القسم الفرعي ا�ول ومن القسم الفرعي الثاني ومن القسم الفرعي الثالث من قانون 

  :الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تعوض بـ 
لقيمة المضافة واللجنة الوCئية للطعن في لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على ا -

الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة و اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة 
  .والرسم على القيمة المضافة

ة والترقوية شاطات إنجاز السكنات اHجتماعيإن ا�رباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن ن: 44المادة 
س المحدد في دفتر الشروط معفاة من الضريبة على الدخل اHجمالي والضريبة على أرباح وفق المقايي

  .الشركات

يحدد دفتر الشروط وكيفيات تطبيق ھذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية 
  .والسكن
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ركات فوائض القيم تعفى من الضريبة على الدخل اHجمالي والضريبة على أرباح الش:  47لمادة ا
الناجمة عن عمليات التنازل بمقابل عن القيم المنقولة المؤشر عليھا في البورصة، وذلك إبتداء من أول 

  .سنوات) 3(ولمدة ث^ثة  1998يناير سنة 

  
  1999المتضمن لقانون المالية لسنة  1998ديسمبر  31المؤرخ في  98قانون رقم 

  
 1995ديسمبر سنة 30المؤرخ في   27-95من ا�مر  رقم  106لغى  أحكام المادة ت : 11المادة 

 30المؤرخ في  31-96من ا�مر رقم  69  المادةب المعدلة  1996والمتضمن قانون المالية لسنة 
  . 1997والمتضمن  قانون المالية لسنة  1996ديسمبر سنة 

  
تستمر العقود في طور التنفيذ عند تاريخ إصدار ھذا القانون في اCستفادة من نظام اCقتطاع  :16المادة 

من المصدر المطبق على المؤسسات ا�جنبية التي ليس لھا منشآت مھنية دائمة في الجزائر، الساري 
  . 1998ديسمبر سنة  31المفعول إلى 

  
الشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل تحفيضات  تستفيد المؤسسات المستخدمة التي توظف :48المادة 

  :من الدفع الجزافي تقدر  بنسبة
 ، بالنسبة للسنة ا�ولى، 100% -
 ، بالنسبة للسنة الثانية، 50% -
 .بالنسبة للسنة الثالثة ، 30% -

  .تطبق ھذه التخفيضات على ا�جور التي تمنح للشباب المستخدم في ھذا اHطار
  .المادة  عن طريق التنظيمتحدد كيفيات تطبيق ھذه 

  
أكتوبر سنة  5المؤرخ في  12 - 93من المرسوم التشريعي رقم   22تعدل أحكام المادة : 49المادة 
 :والمتعلق بترقية اCستثمار وتحرر يأتي  1993

   
أع^ه ، أن تستفيد  20بمقرر من الوكالة، يمكن ل^ستثمارات المنصوص عليھا في المادة  :22المادة "

  :من اCمتيازات ا�تية
اCعفاء من الضريبة  على أرباح الشركات، والدفع الجزافي ، والرسم على النشاط الصناعي  -

 . والتجاري، طيلة فترة أدناھا خمس سنوات وأقصاھا عشر سنوات من النشاط الفعلي
إعفاء الملكيات العقارية  التي تدخل في إطار اCستثمار من الرسم العقاري ، ابتداء من تاريخ  -

 .عشر سنوات مس سنوات وأقصاھاخطيلة فترة أدناھا  الحصول عليھا
النشاط ركات، والدفع الجزافي والرسم على يبة على أرباح الشاCعفاء من الضر عند التصدير،  -

الصناعي والتجاري، في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات، بعد فترة النشاط المنصوص 
 .عليھا في المقطع ا�ول أع^ه

تتكفل الدولة جزئيا أو كليابمساھمات أرباب العمل في النظام القانوني  للضمان اCجتماعي برسم  -
 .قابلة للتجديد، بناء على قرار الوكالةاCجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة خمس سنوات 

  ."تحدد كيفيات تطبيق ھذا المقطع السابق ، عند اCقتضاء، عن طريق التنظيم
  

تعفى من الضريبة على الدخل اCجمالي، عائدات ا�سھم والسندات المماثلة المسجلة في : 52المادة 
  .1998ابتداء من أول يناير سنة سنوات ) 05(التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة لمدة خمس 

لصادرة عن تعفى المداخيل الناتجة عن السندات وسندات اCفتراض القابلة للتداول ا :53المادة 
من الضريبة على  سنوات،) 5(المؤسسات المصرفية والھيئات العمومية لفترة تساوي أو تفوق خمس 

  .1998سنوات ابتداء من أول يناير سنة ) 5(الدخل اHجمالي وذلك لمدة خمس 
  

  2000المتضمن لقانون المالية لسنة  1999ديسمبر  23المؤرخ في  99-11قانون رقم 
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تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسھا ا�شخاص الطبيعيون أو الشركات في :  6لمادة ا
وCية إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغاست ولديھم موطن جبائي في ھذه الوCيات ويقيمون بھا بصفة 

من مبلغ الضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح %  50دائمة، من تخفيض قدره 
  .2000سنوات إبتداء من أول يناير سنة ) 5(شركات وذلك بصفة إنتقالية ولمدة ال

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

 1965ديسمبر سنـة  31المؤرخ في  320ــ  65من ا�مر رقم  106تعدل احكام المـادة :  36المادة 
  :وتحـرر كما يلي  1966لية لسنــة المتضمن قانون الما

يدفع مبلغ ھذا الرسم المثبت بواسطة سند قبض مسلم من طرف البلدية للطرف الذي قام :  106المادة "
  .بالدفع نقدا وذلك  قبل بداية الحفل

  :تحدد التعريفة كمايلي  

  .مساءدج عن كل يوم، عندما C تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة 800إلى  500من   -

  .دج عن كل يوم، إذا إمتدت مدة الحفل إلى ما بعد السابعة لي^1500إلى  1000من  -

فقة مواو تحدد التعريفات بموجب قرار رئيس البلدية، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي
  ."السلطة الوصية

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما ثلة، تمتد  104بغض النظر عن احكام المادة :  37المادة  
والمتضمن قانون المالية  1998ديسمبر  31المؤرخ في  12 - 98من القانون رقم  52احكام المادة 

إلى المداخيل الناتجة عن السندات وا�سھم اوحصص ھيئات التوظيف الجماعي للقيم 1999سنـة 
  نقولةالم

المؤرخ في  11-99من قانون رقم  49، و48،  18،  11، 10، 9، 5تلغى احكام المواد :  38المادة 
، 215،  193، 192، 134، المعدلة للمواد 2000والمتضمن قانون المالية لسنـة 1999ديسمبر  23

رسوم على من قانون ال 116و 115من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادتين  402و
  .رقم ا�عمال 

  2002متضمن قانون المالية لسنة لوا 2001ديسمبر  22المؤرخ في  21-01قانون رقم 

المنصوص " رقم بطاقة التعريف الجبائية"و" رقم التعريف الجبائي"تستبدل العباراتان :  4المادة 
رقم التعريف " ة بعبارة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل 359و  212عليھما في المادتين 

  ."اHحصائي

يخضع ا�شخاص المعنويون المذكورون أدناه إجباريا Cختصاص الھيكل المكلف بتسيير : 32المادة 
  :المؤسسات الكبرى المنصوص عليھا بموجب نص تنظيمي

غشت سنة  19المؤرخ في  14 - 86الشركات العاملة في قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم  -
  ، المعدل والمتمم،1986

الشركات المقيمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبية  وكذا تلك التي C تتوفر على إقامة مھنية  -
  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 1 - 156دائمة بالجزائر، كما ھي مذكورة في المادة  

كات ا�شخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس ا�موال شركات رؤوس ا�موال وشر -
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يفوق أو  136كما ھو منصوص عليه في المادة 

  ج،.مليون د 100يساوي رقم أعمالھا السنوي 

ل السنوي Hحدى الشركات مجمعات الشركات القانونية أو الفعلية عندما يفوق أو يساوي رقم ا�عما -
  ج.مليون د 100العضوي 
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يتعين على ا�شخاص المعنويين المنصوص عليھم في المادة أع^ه، أداء كل واجباتھم :  33المادة 
  .الجبائية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، لدى مصالح الھيكل المذكور في المادة السابقة

ين والمعنويين المزاولين نشاطا صناعيا أو تجاريا أر حرا أو يجب على ا�شخاص الطبيعي:  34المادة 
  تقليديا، أن يشيروا إلى رقم التعريف اHحصائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطاتھم

دون اHخ^ل بالعقوبات المنصوص عليھا في التشريع الجبائي المعمول به، يترتب على : 35 المادة
  :التصريح بمعلومات خاطئة تعليق  عدم تقديم رقم التعريف اHحصائي أو

  تسليم مختلف شھادات اHعفاء من الرسم على القيمة المضافة، -

و  1 - 219التخفيضات المنصوص عليھا في المادتين  -تسليم مستخرجات من جدول الضرائب،  -
  مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 219

  منح تأجي^ت قانونية عن دفع الحقوق والرسوم -

  .اكتتاب استحققات للدفع -

يؤسس رسم إضافي على المواد التبغية الموضوعة ل�ستھ^ك في الجزائر، يحدد مبلغه بـ :  36المادة 
  .ج عن كل رزمة أو علبة أو كيس.د 2.50

على الرسم الداخلي على يحصل الرسم اHضافي على المواد التبغية حسب نفس الشروط المطبقة 
  .اHستھ^ك

يدفع ناتج الرسم المطبق على المواد التبغية إلى الصندوق الخاص باHستعجاCت ونشاطات الع^جات 
  .الطبية

  .تحدد كيفيات تطبيق ھذا الحكم، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم

يسترجع الرسم على القيمة المضافة المطبقة على عمليات الحفاظ على أم^ك الوقف  : 37المادة 
، والمتعلق 1991إبريل سنة  27المؤرخ في  10 - 91وبنائھا، كما ھي محددة في القانون رقم 

  .تحدد شروط وكيفيات استرجاع ھذا الرسم عن طريق التنظيم.با�وقاف، المعدل والمتمم

لكل لتر من البنزين  .دج) 1(م على الوقود تحدد تعريفته بدينار واحد يؤسس رس:  38المادة  
  بالرصاص" العادي"و" الممتاز"

يوزع ناتج الرسم .يقتطع الرسم على ويحصل كما ھو الحال بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولية
  :على الوقود كما يأتي 

الصندوق الوطني للطرق والطرق "الذي عنوانه  100-302٪ لحساب التخصيص الخاص رقم 50 -
  السريعة

الصندوق الوطني للبيئة وإزالة "الذي عنوانه  065-302٪ لحساب التخصيص الخاص رقم 50 -
 ."التلوث

تعفى المؤسسة العمومية ل�دماج اCجتماعي والمھني لrشخاص النعوقين من الضريبة  : 39المادة 
 على ا�رباح والرسم على النشاط المھني

 - 11 - 10 - 9 - 8 - 6(  15تلغي ا�حكام المتعلقة باHجراءات الجبائية في المواد :  200دة االما
12( ،17  )3 - 4 - 5 ( ،27-2 ،30 ،31 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،47 ،62 ،63 ،84 ،131 ،131 

، 311، 310، 309،  290، 289، 288، 287، 283ج، و191-، 5-190، 190، 187، 186مكرر، 
، 392، 391، 390، 379، 353حتي  329، 328، 327-3، 325، 316، 315، 314 ،313، 312
من قانون الضرائب المباشرة  405و 402-4، 400، 399، 398، 397، 396، 395، 394، 393



112 

مكرر،  111، 109) 4، 3، 2( 107-108، 97، 96وما يليھا  8-95، 75، 74، 70والرسوم المماثلة 
من قانون الرسوم على رقم اCعمال  160و 154-2، 153، 147، 143، 142، 124، 123، 113
مكرر  494و 494، 493، 490، 489، 293، 291، 228، 218، 210، 209، 208، 38، 37، 36

، 152، 151، 150، 147، 143، 142، 141، 140، 139، 122من قانون الضرائب غير المباشرة، 
، 27، 24رر من قانون التسجيل مك 365و 365، 364، 362، 361، 360، 359، 205حتى  197

من قانون الطابع وتحول إلى قانون  50و 49، 48، 42، 41، 40، 39، 38، 32، 31، 30، 29، 28
  اCجراءات الجبائي

  المتضمن 2002ديسمبر سنة  24المؤرخ في  11 - 02قانون رقم 
  .2003قانون المالية لسنة 

سنوات إبتداء من أول يناير سنة ) 5(تعفى من الضريبة على الدخل اHجمالي لمدة خمس :  63المادة 
، مداخيل ا�سھم وا�وراق المماثلة لھا المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو مداخيل 2003

سنوات مسجلة في التسعيرة ) 5(السندات وا�وراق المماثلة لھا ذات أقدمية تساوي أو تفوق خمس 
الرسمية للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج ا�سھم أو حصص ھيئات التوظيف الجماعية 

  .للقيم المنقولة

من الضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات فوائض القيمة الناتجة كذلك تعفى 
جلة في التسعيرة الرسمية للبورصة عن عمليات التنازل بمقابل عن السندات وا�وراق المماثلة لھا المس

سنوات مسجلة في ) 5(أو تلك الناتجة عن السندات وا�وراق المماثلة لھا ذات أقدمية تساوي أو تفوق 
  .التسعيرة الرسمية للبورصة أو تم تداولھا في سوق منظم

لمتعلقة ، العمليات ا2003سنوات إبتداء من أول يناير سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس 
  .بالقيم المكنقولة المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو المتداولة في سوق منظم

دون اHخ^ل بالعقوبات المنصوص عليھا من جھة أخرى، يؤدي عدم الفوتورة أو عدم :  65المادة 
  :تقديمھا، إلى تطبيق غرامة تحدد مبالغھا كما يأتي 

  دج بالنسبة لتجار التجزئة، 00050.-

  دج بالنسبة لتجار الجملة، 000500.-

  .دج بالنسبة للمنتجين والمستوردين 000.0001.-

  .في حالة العود يتم تطبيق ضعف ھذه المبالغ

  .تصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسيلة نقلھا إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة

م على ا�قل رتبة مفتش، معاينة عدم يمكن أيضا أعوان إدارة الضرائب المؤھلين قانونا، والذين لھ
  .الفوترة

 .تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم

يؤسس رسم سنوي على السكن يستحق على المح^ت ذات الطابع السكني أو المھني :  67المادة 
  .انالواقعة في البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات وCيات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووھر

  :يحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي 

  دج بالنسبلة للمح^ت ذات الطابع السكني، 300*

  دج بالنسبلة للمح^ت ذات الطابع المھني 1.200*

  .يحصل ھذا الرسم من مؤسسة سونلغاز، عن طريق فاتورة الكھرباء والغاز، حسب دورية الدفع
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 .كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم تحدد.يدفع ناتج ھذا الرسم إلى البلديات

يمكن إعادة تقييم ا�موال الثابتة العينية القابلة ل^ھت^ك وغير القابلة ل^ھت^ك الواردة في :  71المادة 
والتابعة للمؤسسات والھيئات الخاضعة للقانون التجاري،  2002ديسمبر سنة  31الميزانية المقفلة في 

  .2004ديسمبر سنة  31ددة عن طريق التنظيم وفي أجل C يتجاوز في إطار الشروط المح

تقيد، دون تطبيق الضريبة، فوائض القيم الناتجة عن ھذه العمليية في حساب فرق إعادة التقييم في 
خصوم الميزانية، وتدمج في رأسمال الشركة في إطار زيادة رأس المال طبقا ل�جراءات القانونية 

  .السارية المفعول

  2003ديسمبر  28 المؤرخ في 22 - 03ون رقم قان
  2004المتضمن قانون المالية لسنة 

تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقامة والمنتجة في وCيات الجنوب والھضاب :  8المادة 
العليا والمستفيدة من الصندوق الخاص لتنمية وCيات الجنوب الكبير والصندوق الخاص بالتنمية 

للھضاب العليا، من تخفيض في مبلغ الضريبة علي أرباح الشركات المستحقة على أنشطتھم  اHقتصادية
لفائدة وCيات %  15المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى ھذه الوCيات، يقدر بـ 

في جان 1سنوات، إبتداءا من  )05(لفائدة وCيات الجنوب، وذلك لمدة خمس %  20الھضاب العليا و 
2004 .  

 .تستثنى من أحكام ھذه المادة المؤسسات العاملة في مجال المحروقات

، 2002ديسمبر  24المؤرخ في  11 - 02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة  :26المادة 
 :يأتيوتتمم وتحرر كما  2003والمتضمن قانون المالية لسنة 

تعفى من الضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس  : 63المادة "
، حواصل وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل 2003سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة ) 05(

عن ا�سھم وا�وراق المماثلة لھا المسعرة في البورصة وكذا حواصل ا�سھم أو حصص ھيئات 
 .ل الجماعية للقيم المنقولةتوظيف ا�موا

تعفى من الضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، حواصل وفوائض القيمة 
الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات وا�وراق المماثلة لھا المسعرة في البورصة أو التي تم تداولھا 

سنوات ابتداء ) 05(رة خ^ل مدة خمس سنوات وصاد) 05(في سوق منظمة �جل أدنى مدته خمس 
 .يشمل ھذا اHعفاء كامل مدة ص^حية السند الصادر خ^ل ھذه المدة. 2003من أول جانفي سنة 

، العمليات المتعلقة 2003سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة ) 05(تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس 
  ".في سوق منظمة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة

دون المساس با�حكام الواردة في نصوص أخرى، يمنع ا�شخاص الذين تمت إدانتھم :  29المادة 
، 12 - 90بصفة نھائية بتھمة الغش الجبائي، من ممارسة النشاط التجاري، حسب مفھوم القانون رقم 

  ، المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،1990أوت سنة  18المؤرخ في 

تحال الطعون المعلقة لدى اللجنة المركزية للطعون في الضرائب المباشرة والرسم على :  31المادة 
القيمة المضافة، والتي لم تكن محل بحث لدى لجان الطعن للوCية أو الدائرة، المختصة إقليميا، على 

  .ھذه اللجان، وذلك وفق نطاق اCختصاص الجديد المنصوص عليه أع^ه

تحال الطعون المعلقة لدى لجان الطعن الوCئية التي لم يجر بحثھا، على لجان الطعن :  32المادة 
  .للدائرة المختصة إقليميا، وذلك وفق نطاق اHختصاص الجديد المنصوص عليه أع^ه

تحدد تعريفة رسم التقييد من أجل الحصول على البطاقة المھنية للحرفي المنصوص عليھا :  33المادة 
المتضمن قانون المالية لسنة  1995ديسمبر سنة  30المؤرخ في 27 - 95من ا�مررقم  105في المادة 

  .دج بالنسبة للحرفيين 500بـ  1996
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 2005المتضمن لقانون المالية لسنة  2004ديسمبر  29المؤرخ في   21-04 قانون رقم

المتضمن  1999ديسمبر  23المؤرخ في  99-11من  القانون  رقم  6تعدل أحكام المادة :  16المادة 
  : وتحرر كما يأتي 2000لقانون المالية لسنة 

تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسھا ا�شخاص الطبيعيون أو الشركات في  : 6المادة "
وطن جبائي في ھذه الوCيات ويقيمون بھا بصفة وCية إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغاست ولديھم م

من مبلغ الضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح %  50دائمة، من تخفيض قدره 
 .2005سنوات إبتداء من أول يناير سنة ) 5(الشركات وذلك بصفة إنتقالية ولمدة 

العاملة في قطاع المحروقات باستثناء C تطبق ا�حكام السابقة على مداخيل ا�شخاص و الشركات 
  .نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقھا 

  "تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم

المتضمن  2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02من  القانون  رقم  71تعدل أحكام المادة : 41المادة 
  : وتحرر كما يأتي 30لقانون المالية لسنة 

يمكن إعادة تقييم ا�موال الثابتة العينية القابلة ل^ھت^ك وغير القابلة ل^ھت^ك الواردة في :  71المادة "
والتابعة للمؤسسات والھيئات الخاضعة للقانون التجاري،  2002ديسمبر سنة  31الميزانية المقفلة في 

 .2006ديسمبر سنة  31ي أجل C يتجاوز في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم وف

تقيد، دون تطبيق الضريبة، فوائض القيم الناتجة عن ھذه العمليية في حساب فرق إعادة التقييم في 
خصوم الميزانية، وتدمج في رأسمال الشركة في إطار زيادة رأس المال طبقا ل�جراءات القانونية 

  ".السارية المفعول

ادات كراء قاعات الحف^ت و حف^ت ا�سواق و السيرك ، دفع تلقائي يترتب على إير: 42المادة 
  .بعنوان الضريبة على الدخل اHجمالي

  .محررة من الضريبة % 15ب تحدد نسبة الدفع التلقائي 

من الشھر الموالي للشھر ) 20(بالدفع التلقائي إلى قابض الضرائب المختص إقليميا قبل العشرين ويقوم 
  .تحصيل المبالغالذي تم أثناءه 

يجب على المكلقين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن شروط البيع بالجملة بما في  :45المادة 
  .ذلك المستوردين أن يقدموا عند كل طلب من اHدارة الجبائية كشفا بقائمة زبائنھم يتم تحيينه شھريا

من قانون الضرائب  1 -224يجب أن يشتمل كشف قائمة الزبائن المعلومات المذكورة في المادة 
  .المباشرة و الرسوم المماثلة

دج وفي حالة  400.000دج إلى  30.000و يعاقب على عدم تقديم ھذا الكشف بغرامة جبائية قدرھا 
  .العود تضاعف الغرامة 

  .و تطبق ھذه الغرامة أيضا عندما يتضح أن المعلومات الواردة في كشف الزبائن غير صحيحة

  

 2006قانون المالية لسنة  يتضمن 2005ديسمبر  31مؤرخ في  16-05قانون رقم 

، )جماعي  أو فردي ( تأمين ا�شخاص  عقد  يكتتبون طواعية  الذين  ا�شخاص  يستفيد 18 :  الماّدة
  على أن C يتجاوز مبلغ التخفيض  % 2  نسبته  تخفيض  من  سنوات،  (8)  ثماني  لمدة أدناھا
 .اHجمالي  على الدخل  الصافيةالسنوية الخاضعة للضريبة  مبلغ  المنحة  من.دج،   20.000

و  2002ديسمبر لسنة   24المؤرخ في  11-02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة :  44المادة 
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 28المؤرخ في  03- 22من القانون رقم  26، المعدلة بأحكام المادة 2003المتضمن لقانون المالية لسنة 
 و تتم وتحرر كما يليك   2004و المتضمن قانون المالية لسنة  2003ديسمبر سنة 

عفى من الضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباخ الشركات  لمدة خمس ت:  63المادة " 
، حواصل وفوائض القيمة  الناتجة عن عمليات التنازل 2003سنوات، إبتداء من أول يناير سنة ) 5(

عن ا�سھم وا�وراق المماثلة لھا المسعرة في البورصة وكذا حواصل ا�سھم  أو حصص ھيئات 
  وال الجماعية للقيم المنقولةالتوظيف ا�م

تعفى من الضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، حواصل وفوائض القيمة 
الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات وا�وراق المماثلة لھا المسعرة في البورصة أو التي يتم  

، 2003ادرة ابتداء من أول جانفي سنة سنوات وص) 5(ة �جل أدنى مدته خمس سوق منظمفي تداولھا 
  . يشمل ھذا اHعفاء مدة ص^حية السند الصادر خ^ل ھذه الفترة

يجب على حاملي السندات و اCوراق المماثلة الذين يختارون التخصيل المسبق لسنداتھم قبل اجل 
 لتنائج المحققة ان يقوموا خ^ل التحصيل بدفع الضريبة على اسنوات، ) 05(خمس باCستخقاق المقدر 

  .خ^ل الفترة المنصرمة لحفظ ديونھم، و تضاف إليھا فائدة تحدد نسبتھا عن طريق التنظيم

سنوات من تسديد ) 05(يستفيد حاملوا السندات و ا�وراق المماثلة التي يقل أجل دفعھا عن خمس
  .الضريبة المدفوعة من قبل

، العمليات 2003من أول جانفي من سنة  سنوات، ابتداء) 05(تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس
  ."المتعلقة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة

و  2004ديسمبر لسنة   29المؤرخ في   04-21من القانون رقم  41تعدل أحكام المادة :  45المادة 
 24المؤرخ في  02-11من القانون رقم  71، المعدلة �حكام المادة 2005المتضمن لقانون المالية لسنة 

  :وتحرر كما يلي 2003و المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر سنة 

يمكن إعادة تقييم ا�موال الثابتة العينية القابلة ل^ھت^ك وغير القابلة ل^ھت^ك الواردة في :  41المادة "
والتابعة للمؤسسات والھيئات الخاضعة للقانون التجاري،  2005ديسمبر سنة  31الميزانية المقفلة في 

 ." 2006ديسمبر سنة  31في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم وفي أجل C يتجاوز 

C يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق على ا�شخاص الطبعيين فيما يخص الضريبة  : 46المادة 
ة و التجارية و أرباح المھن غير التجارية باستثناء أولئك على الدخل اHجمالي صنف اCرباح الصناعي

الخاضعين للنظام الجزافي و كذا على الشركات فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات، بالنسبة لكل 
دج ، يجب تسديد ھذا المبلغ ا�دنى الجزافي  5000سنة مالية ، و مھما يكن الناتج المحقق، عن 

) 20(خ^ل العشرين  لى الدحل الغجمالي و الضريبة على أرباح الشركاتالمستحق بعنوان الضريبة ع
يوما ا�ولى من الشھر الموالي لشھر تاريخ اCجل القانوني Hيداع التصريح السنوي، سواء تم ھذا 

C التصريح أم.  

 1424ذي القعدة عام  4المؤرخ في  22-03من القانون رقم  52تعدل أحكام المادة :  47المادة 
  :و تتم و تحرر كما يلي2004والمتضمن قانون المالية لسنة  2003ديسمبر سنة  28موافق ال

تستفيد اCستثمارات المنجزة من طرف البطالين المرقمين الذين تتراوح أعمارھم بين   : 52المادة "
  :سنة من المزايا ا�تية ) 50(و خمسين ) 35(خمسة و ث^ثين

الحقوق الجمركية على التجھيزات والخدمات الداخلة مباشرة في من  % 5تطبيق المعدل المخفض  -
  .إنجاز اHستثمار

اHعفاء من الرسم على القيمة المضافة ، التجھيزات المستوردة و الداخلة مباشرة في إنجاز اHستثمار  -
  .و الموجھة لrنشطة الخاضعة لھذا الرسم

  .اءات العقارية المنجزة في إطار اCستثمار المعنياHعفاء من حقوق نقل الملكية بالنسبة لكل ا�قتن -
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 .إعفاء عقود إنشاء الشركات من حقوق التسجيل -

   ".تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم

 ضمن المت 1997ديسمبر  31المؤرخ في  02 - 97من القانون رقم  68تعدل أحكام المادة  :48المادة 
  :تتمم وتحرر كما يلي و 1998 بقانون المالية لسنة 

تؤسس تعريفة ھذا الرسم عن كل شخص وعن كل يوم إقامة ويجب أن C تقل عن  :63المادة "
دينارا دون أن تتجاوز ) 30(دينارا عن كل شخض وعن مل يوم، اأن C تفوق ث^ثين ) 20(عشرين

  .دينارا عن كل عائلة ) 60(ستين 

  يمو إقامة في المؤسسات المصنفة على النحو ا�تي كتحدد تعريفة ھذا الرسم عن كل شخص وعن كل 

  نجوم ؛ ) 03(دج، بالنسبة للفنادق ذات ث^ث 50 -

  نجوم ؛) 04(دج، بالنسبة للفنادق ذات أربع  150 -

  ."نجوم) 05(دج، بالنسبة للفنادق ذاتخمسة - 200

 2006لسنة  قانون المالية التكميلي  يتضمن 2006جويلية  15مؤرخ في  04-06أمر رقم 

  : يأتي  كما  وتحّرر  2006  الماليّة لسنة  قانون  من  18  الماّدة  أحكام  تعّدل  4 :  الماّدة

  أو  فردي ( ين ا�شخاص  تأم  عقد  يكتتبون طواعية  الذين  ا�شخاص  يستفيد  18 :  الماّدة"
  تخفيض  من  اHجمالي،  الدخلعلى   الضريبة  بعنوان  سنوات  (8)  ثماني  ، لمدة أدناھا)جماعي

 . دج  20.000  حدود  في سنويا،   المدفوعة  الصافية  مبلغ  المنحة  من%  25  نسبته

  . ليّةلمابا  كلّفلما  الوزير  من  بقرار،  الحاجة  عند ، الماّدة  ھذه  تطبيق    كيفيات  تحّدد

 ومرتكبي  الغش  أعمال  رتكبيلم وطنيّة  بطاقية للضرائب  العاّمة  ديريةلما  لدى  تؤسس : 13المادة 
  .والجمركية  والتجارية الجبائية  والتنظيمات  للتشريعات  الخطيرة  الفاتلمخا

  .التنظيم  طريق عن  البطاقية  ھذه  وتسيير  تنظيم  كيفيات  تحدد

والتجھيزات  والسكنات  نشآت  ا�ساسية لما تعفى  من  الحقوق  والرسوم عملية  إنجاز: 14اّدة لما
 .مولة  عن  طريق  ھبة  خارجية لملصالح  الدولة  وا اCجتماعية

  .ليّة لماكلّف  باالم اّدة  بقرار  من  الوزيرلمتحدد  كيفيات  تطبيق  ھذه  ا

ما  بفقرة  جديدة  تحّرر  ك  2003من  قانون الماليّة  لسنة    65تعّدل  وتتمم أحكام  الماّدة   : 17الماّدة 
  :يأتي 

دون اHخ^ل بالعقوبات المنصوص عليھا من جھة أخرى، يؤدي عدم الفوتورة أو عدم   :65الماّدة "
  :تقديمھا، إلى تطبيق غرامة تحدد مبالغھا كما يأتي 

  دج بالنسبة لتجار التجزئة، 50 000.-

  دج بالنسبة لتجار الجملة، 500 000.-

  .والمستورديندج بالنسبة للمنتجين  1 000.000.-

  .في حالة العود يتم تطبيق ضعف ھذه المبالغ

  .تصادر البضاعة المنقولة بدون فوترة وكذا وسيلة نقلھا إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة

  50مجاملة  يؤدي  إلى  تطبيق  غرامة  جبائية  تساوي  فإن  إعداد  فواتير  مزورة  أو  فواتيروعليه ، 
 .ھا تمن  قيم %
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 بائية  تطبقالجھذه  الغرامة  فإن ، زورةلمالفواتير  ا تعلّقة  بإصدارلمحاCت  الغش  ا    وفيما  يخص
 . سمھم إالذين  أعّدت  ب على  ا�شخاص  الذين  قاموا  بإعدادھا  وعلى  ا�شخاص

يمكن أيضا أعوان إدارة الضرائب المؤھلين قانونا، والذين لھم على ا�قل رتبة مفتش، معاينة عدم 
 .وترةالف

 ."تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم

  2007لسنة  قانون المالية يتضمن 2006 ديسمبر 26مؤرخ في  24-08رقم  قانون

، 2001ديسمبر  22المؤرخ في  21 - 01من القانون رقم  32تعدل أحكام المادة : 54المادة 
  :يأتيوتتمم وتحرر كما  2002والمتضمن قانون المالية لسنة 

يخضع ا�شخاص المعنويون المذكورون أدناه إجباريا Cختصاص الھيكل المكلف بتسيير  :32المادة "
 :المؤسسات الكبرى المنصوص عليھا بموجب نص تنظيمي

غشت سنة  19المؤرخ في  14 - 86الشركات العاملة في قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم  -
  ، المعدل والمتمم،1986

ت المقيمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبية  وكذا تلك التي C تتوفر على إقامة مھنية الشركا -
  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 1 - 156دائمة بالجزائر، كما ھي مذكورة في المادة  

وال شركات رؤوس ا�موال وشركات ا�شخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس ا�م -
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يفوق أو  136كما ھو منصوص عليه في المادة 

  مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية ،يساوي رقم أعمالھا السنوي 

مجمعات الشركات القانونية أو الفعلية عندما يفوق أو يساوي رقم ا�عمال السنوي Hحدى الشركات  -
  ".ء مبلغا محددا بموجب قرار من وزير الماليةا�عضا

، 2001ديسمبر  22المؤرخ في  21 - 01من القانون رقم  38تعدل أحكام المادة : 55المادة 
  :وتتمم وتحرر كما يأتي 2002والمتضمن قانون المالية لسنة 

  :يؤسس رسم على الوقود تحدد تعريفته كما يلي:  38المادة "

  للتر،/ دج 0,10) الممتازعادي و (بالرصاص بنزين   -

     للتر/ دج  0,30: غاز أويل  -

  :يوزع ناتج الرسم على الوقود كما يأتي 

الصندوق الوطني للطرق والطرق "الذي عنوانه  100-302٪ لحساب التخصيص الخاص رقم 50 -
  ،السريعة

الوطني للبيئة وإزالة الصندوق "الذي عنوانه  065-302٪ لحساب التخصيص الخاص رقم 50 -
 ".التلوث

، 2005ديسمبر  31المؤرخ في  16 - 05من القانون رقم  45تعدل أحكام المادة : 56المادة 
ديسمبر  29المؤرخ في  21-04من القانون  41، المعدلة للمادة 2006والمتضمن قانون المالية لسنة 

المؤرخ  11-02من قانون  رقم  71ادة ، المعدلة للم 2005و المتضمن قانون المالية لسنة  2004سنة 
 :،  وتحرر كما يأتي 2003و المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر سنة  24في 

يمكن إعادة تقييم ا�موال الثابتة العينية القابلة ل^ھت^ك وغير القابلة ل^ھت^ك الواردة في  :45المادة "
والتابعة للمؤسسات والھيئات الخاضعة للقانون التجاري،  2006ديسمبر سنة  31الميزانية المقفلة في 

  ".  2007ديسمبر سنة  31في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم وفي أجل C يتجاوز 
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فوائض القيم الناتجة عن ھذه العملية في حساب فرق إعادة التقييم في تقيد، دون تطبيق الضريبة، 
خصوم الميزانية، و تدمج في رأسمال الشركة في إطار زيادة رأس المال طبقا ل�جراءات القانونية 

  ".السارية المفعول

  

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

  من القانــون  65و   64،    63،  61،  60،  59تعدل و تتمم أحكام المواد   :  26المادة  

والمتضمن قانون  1997ديسمبر  31الموافق لـ  1418رمضان عام  02المؤرخ في  02 – 97رقم  
من  48لمتممة بموجب أحكام المادة من نفس القانون  المعدلة و ا 63و أحكام المادة 1998المالية لسنة 
و المتضمن  2005ديسمبر  31الموافق لـ 1426ذو القعدة عام 29المؤرخ في  16-05القانون رقم 

 :المتعلقة بالرسم على اHقامة وتحرر كما يلي 2006قانون المالية لسنة 

  ".يؤسس رسم على اHقامة لفائدة البلديات  : 59المادة " 

  ".أحكام ھذه المادة  تلغى : 60المادة  " 

يمكن للبلديات عن طريق المداولة التصويت على رسم اHقامة الواجب تحصيله لتمويل   : 61المادة "
  "ميزانيتھا طبقا �حكام القانون المتعلق بالبلديات

تؤسس تعريفة ھذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد من اHقامة ، C يمكن أن  تقل  :63المادة "
دينار و C تتجاوز ) 60(دينار على الشخص و على اليوم الواحد وC تفوق ستين ) 50(عن خمسين 

حدد نجوم و أكثر ت) 3(غير أنه بالنسبة للمؤسسات الفندقية ذات ث^ث . دينار على العائلة) 100(مائة 
  : تعريفة الرسم على اHقامة على الشخص و على اليوم الواحد من اHقامة على النحو التالي 

  .دينار للفنادق ذات ث^ثة نجوم  200 -

  .دينار للفنادق ذات أربعة نجوم  400 –

  .دينار للفنادق ذات خمسة نجوم 600 –

  :يعفى من الرسم على اHقامة  :64المادة " 

  ".من تكفل صناديق الضمان اHجتماعي  ا�شخاص المستفدين

يحصل  الرسم عن طريق  مؤجر الغرف المفروشة ، أصحاب الفنادق و مالكي المقرات   : 65المادة "
المستعملة Hسكان المعالجين بالمياه المعدنية أو  السواح  المقيمين في البلدية ، و المدفوعة  من طرفھم  

  ".البلديةو تحت  مسؤوليتھم  لدى أمين خزينة 

 : وتحرر  كما  يأتي   2001التكميلي لسنة  اليةلممن  قانون  ا  25ادة  لمتعدل  أحكام  ا   :44 ادةلما

وجھة  للبيع  في  لمتوردة والمسؤلفات  الموا الكتب ،تعفى  من  كل  الحقوق  والرسوم : 25دة   الما " 
 ،كلفة  بالثقافةلمرعاية    الوزارة  ا تحتنظمة  لماوصالونات  الكتاب  عارضلمھرجانات  واالم إطار

 .والجامعي  درسيلموكذا  الكتاب  ا

 . Hعفاء  في  شكل  حصصانح يمو

 عن طريق  ،عةالمتابسؤولة عن لمالحصص والھياكل ا وCسيما تحديد ،ادةلمھذه ا تحدد كيفيات تطبيق
 ." التنظيم 

 القابلة  ل^ھت^ك وغير القابلة  ل^ھت^ك العينية ابتةثال ن إعادة  تقييم ا�مواليمك :45ادة لما
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الية    في  أجل  المؤسسات لمللبنوك  وا 2007ديسمبر سنة  31قفلة  في لمزانية  الميالواردة  في  ا
 .ھذا ا�مر أشھر  بعد  صدور) 3(أقصاه  ث^ثة 

التقييم   حساب فرق  إعادة الناتجة عن ھذه العملية  في فوائض  القيم ، مع  إعفاء  من  الضريبة ،تقيد
 .يزانيةلمفي خصوم ا

، الناتجة عن  ھذا  التنازل ،تخضع فوائض القيم المحتملة، عادة  التقييمالمفي حالة التنازل عن ا�صول 
  .فعوللمالجبائي الساري ا عليھا  في التشريعلمنصوص للضريبة  ضمن  الشروط  ا

  

  2009و المتضمن قانون المالية لسنة  2008ديسمبر  30المؤرخ في  21-08رقم  قانون

تنشأ على مستوى المديرية العامة للضرائب مصلحة التحريات الجبائية تكلف،  على  : 45المادة 
 .المستوى الوطني،  بالقيام بتحقيقات قصد تحديد مصادر التھرب و الغش الجبائيين

 .روع جھوية تابعة لھاتتوفر مصلحة التحريات الجبائية المنشأة بوجب مرسوم تنفيذي على ف

 .تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم

 2002ديسمبر سنة  24المؤرخ في  11 - 02من القانون رقم  63تعّدل وتتمم أحكام المادة  : 46المادة 
 :وتحرر كما يأتي  2003والمتضمن قانون المالية لسنة 

( ي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس تعفى من الضريبة على الدخل اHجمال : 63المادة  "
، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن 2009سنوات ابتداء من أول يناير سنة ) 5

ا�سھم والسندات المماثلة المسجلة في تسعيرة البورصة وكذا نواتج ا�سھم أو حصص ھيئات التوظيف 
 .الجماعية في القيم المنقولة

الضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة  تعفى من
الناتجة عن عمليات التنازل عن اHلتزامات والسندات المماثلة وا�وراق المماثلة لھا للخزينة المسجلة 

ل سنوات الصادرة خ^) 5(في تسعيرة البورصة أو المتداولة في سوق منظّمة �جل أقل من خمس 
ويشمل ھذا اHعفاء كل فترة ص^حية السند .  2009تداء من أول يناير سنة اب سنوات) 5( فترة خمس 

 .رحلةلمالصادر خ^ل ھذه ا

 تعلقةلمالعمليات ا ،2009 سنوات ابتداء من أول يناير سنة) 5(دة خمس لمتعفى من حقوق التسجيل و
  ".تداولة في سوق منظمة لمسجلة في تسعيرة البورصة أو المنقولة المبالقيم ا

جتماعية المحققة تفتح فوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن ا�سھم أو الحصص اH : 47ادة لما
 ،على التوالي ين، مجاC ل�خضاع،قيمين غير المعنويلموا�شخاص ا طرف ا�شخاص الطبيعيين من

 .لشركاتعلى الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح ا بصدد الضريبة

 .محررة من الضريبة%  20ويحدد ھذا اHخضاع الضريبي بنسبة 

من قانون التسجيل وا  256ادة لمفإن أحكام ا ،من أجل إدخال ھذا اHخضاع الضريبي حيز التنفيذ 
 .تجد مبررا لتطبيقھا ،وثقالميدي  ينمبلغ التنازل ب)  5/ 1( بتبرئة خمس  تعلقةلم

ستحق لمبلغ المالضرائب والرسوم مھما كانت طبيعتھا نقدا عندما يتجاوز اكن تسديد  C :  48ادة  لما
 .الية لمكلف بالموجب قرار صادر عن الوزير ا~المحدد  بلغلما

لتسليم الرخصة ) دج 10.000( ينشأ رسم في شكل طابع جبائي قيمته عشرة آCف دينار :  49ادة لما
  .سار البحري مارسةمھام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسملم

  2009لسنة  والمتضمن قانون المالية التكميلي 2009جويلية  22المؤرخ في  01-09مر رقم أ
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 1992أكتوبر سنة  11ؤرخ في لما 04 - 92رقم  من القانون 72ادة لمتعدل وتتمم أحكام ا :  22ادة لما
 :وتحرر كما يأتي  1992الية التكميلي لسنة لمقانون ا تضمنلموا

الناتج الصافي للعقوبات وتعويضات التأخير المحصل على كافة  دفع للخزينةي : 72ادة لما" 
 .الجبائية الضرائب، الحقوق و الرسوم من طرف اHدارة 

 الجبائية الصندوق التكميلي للدخل لفائدة موظفي اHدارة يوجه لتمويل%  70يقتطع معدل سنوي قدره 

يستفيدون  في جمعھا الذينين ساھملموطبيعة الضرائب وكذا ا الية بقرار ھياكللمكلف بالميحدد الوزير ا
  ".من ھذه التعويضات

من أجل استغ^ل  ينمنوحة للف^حلمالجبائية ا يترتب على التحويل البيّن ل^متيازات:  25ادة لما
فروض لمبدفع الضرائب والرسوم ا طالبةلما ،زايالمغير تلك التي منحوا من أجلھا تلك ا نشاطاتھم

  %. 100تطبيق غرامة قدرھا  ھا معتسديد

في  نصوص عليهلمالشركات من الحد ا�دنى القانوني ا يتشكل الحد ا�دنى لرأسمال:  27ادة لما
 درجة فيلمات ايمإليه فوائض قيمة إعادة التقو القانون التجاري أو التشريعات الخاصة وتضاف

 .الرأسمال

ا�صلي  من الرأسمال ،استفادت من التحفيزات الجبائية بالنسبة للشركات التي ،ويساوي الحد ا�دنى
  .درجة في الرأسماللمت ايماالتقو صرح به وتضاف إليه فوائض قيمة إعادةلما

ستفيدة من لمأو حصص الشركة من الشركات ا يترتب على عمليات التنازل عن ا�سھم:  28ادة لما
 ات التنظيمية إلى دفع حق تسجيل إضافييمالتقو إعادة

 .تؤسس الحقوق على مبلغ فائض القيمة المحرر%   50ب يحدد معدله 

 وتؤسس ھذه الحقوق على. عاد تقييمھالمالتثبيتات ا كما تخضع إلى ھذه الحقوق عمليات التنازل عن
  .مبلغ فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم 

 التكفل ،للقانون الجزائري ؤسسات الخاضعةلموا ؤسسات والھيئات العموميةللمكن يم C : 31 ادةالم
 .تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك ا�جنبي ستحقة في إطارلمبالضرائب والحقوق والرسوم ا

 .تاريخ صدور ھذا ا�مر رمة ابتداء منلمبتطبق ھذه ا�حكام على العقود ا

  .بالنسبة لتطبيق ھذه ا�حكام تعتبر ملحقات العقود ا�صلية عقودا جديدة

تصلة بعمليات التجارة الخارجية إC ركة الموالجم البنكي يمكن إتمام إجراءات التوطينC :36 ادةالم
  . الجبائية منوح من اHدارةأساس رقم التعريف الجبائي الم على

أو  يمة قد كتب أو فنية الشرعي، لتحفة أو الوكيل الوارث أو الواھب أو المقتني يعفى : 38المادة 
حقوق   من الوطني،  التراث من عالية أو تاريخية فنية قيمة ذات وثائق أو تحف أو مخطوطات

 .الدولة لصالح تكون موھوبة عندما الملكية ھذه بنقل المتعلقة التسجيل

 القيمة ذات أوالوثائق التحف أو طوطاتلمخأو ا القديمة الكتب أو الفنية التحف قائمة تحدد

طريق  عن التسجيل حقوق من اHعفاء منح الوطني وكيفيات التراث من العالية التاريخية أو الفنية
  .التنظيم

 مترا 80السكنات الجماعية التي C تتجاوز مساحتھا  تأتية من تأجيرلمداخيل المتعفى ا:  41ادة لما
  .مربعا من الضريبة على الدخل اHجمالي

 من حقوق ،الالميعفى تأسيس الشركات في قطاع السياحة وكذا عمليات رفع رأس ا : 43المادة 
  .التسجيل
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 على ينيتع ،ماثلةلموالرسوم ا باشرةلمالضرائب ا من قانون 142ادة زيادة على أحكام الم : 57المادة 
تخفيضات في مجال كل الضرائب والرسوم  بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو ينكلفلما

بإعادة اCستثمار  ،أنظمة دعم اCستثمار الجمركية والرسوم شبه الجبائية و غيرھا في إطار والحقوق
أربع سنوات ابتداء من تاريخ قفل السنة  وافقة لھذه اCعفاءات أو التخفيضات في أجللما�رباح ا حصة

بعنوان كل سنة مالية أو  إعادة اCستثمار ويجب أن تنجز. خضعت نتائجھا للنظام التحفيزي الية التيلما
ذكور أع^ه ابتداء لميحسب ا�جل ا ،اليةلما وفي حالة تراكم السنوات. سنوات مالية متتالية بعنوان عدة

 .الية ا�ولىلمالسنة ا من تاريخ قفل

 ادة على النتائج المحققة بعنوان السنواتلمشروط ھذه ا تطبق ،الفةلمخوبغض النظر عن كل ا�حكام ا
الية لمالتخصيص عند تاريخ صدور قانون ا ؤجلةلموكذا بعنوان النتائج ا ،وما يليھا 2010الية لما

استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق  يترتب على عدم احترام ھذه ا�حكام إعادة.  2009لسنة  التكميلي
 %. 30نسبتھا  غرامة جبائية

 ستثمر من اCلتزاملمرا يرخص بإعفاء ال^ستثمار قرا لس الوطنيلمجوC يطبق ھذا اCلتزام إذا أصدر ا
  .بإعادة اCستثمار

 2004ديسمبر سنة  29ؤرخ في لما 21-04 من القانون رقم 54دة تعدل أحكام الما : 65لمادة ا
 :وتحرر كما يأتي  2005الية لسنة لمقانون ا تضمنلموا

المؤرخ  22-03من القانون رقم  52المنصوص عليھا في المادة  زيادة على اCمتيازات - 54ادة لما"
، 2004والمتضمن قانون المالية لسنة  2003ديسمبر سنة  28الموافق  1424ذي القعدة عام  4في 

إنشاء نشاطات اCنتاج التي تستفيد اCستثمارات المنجزة من طرف ا�شخاص المرشحين لنظام دعم 
ن على البطالة بعنوان المداخيل و أرباح النشاطات المعتمدة لمدة ث^ث يسيرھا الصندوق الوطني للتأمي

سنوات ابتداء من اسنة المالية التي تم ح^لھا الشروع في النشاط، من اCعفاء من الضريبة على ) 3(
الرسم العقاري الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات  و من الرسم على النشاط المھني و

 .بنيةلما ياتكلملعلى ا

  ".ھذه المادة عن طريق التنظيم تحدد كيفيات تطبيق

تاريخ  ابتداء من ،لتسيير ا�صول وشركات تحصيل الديون البنوك ينتستفيد شركات ماب : 70ادة لما
 :اCمتيازات ا�تية من  2010 ديسمبر سنة 31صدور ھذا القانون و إلى غاية 

 ؛إنشائھااHعفاء من حقوق التسجيل بعنوان  -

 العقاري بعنوان اCقتناءات العقارية التي تدخل في اHعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اHشھار -
 ؛إطار إنشائھا

 لمضافة؛على القيمة ا اHعفاء من الحقوق الجمركية واHعفاء من الرسم -

 سنوات) 3( ث^ثھني خ^ل مدة لموالرسم على النشاط ا اHعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -
  .ارسة النشاطممابتداء من تاريخ بداية 

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

 الموافق 1420 عام رمضان 15 في المؤرخ 99 - 11 رقم القانون من 6 المادة أحكام تعدل 15 :دةلماا
 - 21 رقم القانون من 16 بالمادة المعدلة 2000 لسنة المالية قانون والمتضمن 1999 ديسمبر سنة 23
   :يأتي كما وتحرر 2005 لسنة المالية قانون والمتضمن 2004 ديسمبر سنة 29 في المؤرخ 04

  أو  الطبيعيون ا�شخاص  يمارسھا التي  النشاطات  من العائدة  المداخيل  تستفيد  6 :  المادة "
  ھذه  في  جبائي  موطن  ولديھم  و تمنراست  و أدرار  وتيندوف  إيليزي  في وCيات  الشركات
  الدخل  على  الضريبة  مبلغ  من%  50قدره تخفيض  دائمة من  بصفة  بھا  ويقيمون  الوCيات
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 ابتداء  سنوات  (5)  خمس  لمدة بصفة انتقالية  وذلك  الشركات  أرباح  على  الضريبة  أو  اHجمالي
  2010. سنة  يناير  أول  من 

C  المحروقات  قطاع  في  العاملة  والشركات ا�شخاص  مدا خيل  على  السابقة  ا�حكام  تطبق  
 . وتسويقھا  والغازية  البترولية  المنتجات  نشاطات توزيع  باستثناء

  ."التنظيم  طريق  عن ، الحاجة  عند ، المادة  ھذه  تطبيق  وكيفيات  شروط  تحدد

 سنة  ديسمبر 23  في  المؤرخ  2000 - 06  رقم  القانون  من 48  المادة  أحكام  تعدل  28 :  المادة 
  2000   

   : يأتي  كما  وتحرر 2001  لسنة  المالية  والمتضمن قانون 

 والرسم  الشركات  أرباح  على  والضريبة  المضافة  القيمة  على  الرسم  من  تعفى  48 :  المادة " 
 . الدفاعية  والمنشآت  الكبرى  بالوسائل  المتعلقة  ا�نشطة  لمھنياالنشاط   على 

 ". التنظيم  طريق  عن ، الحاجة  عند ھذه المادة،  تطبيق  كيفيات  تحدد

  الشركات  أرباح  على  الضريبة  أو  اHجمالي  الدخل  على  الضريبة  من  تعفى   32 :  المادة
 إطار  في  المحققة  لمماثلة ا  وا�وراق  ا�سھم  عن  التنازل  عن  الناتجة  وفوائض القيمة  الحواصل

 . للبورصة    الدخول  عملية 

 . للبورصة  بالدخول  المتعلقة  العمليات  التسجيل  حقوق  من  تعفى

 الجملة  ولموزعي  لمستوردي الصافي  الربح  على  يطبق  5% قدره،  اقتطاع  يؤسس   33 :  المادة
 . حالتھا  على  بيعھا لغرض  لrدوية المستوردة 

 الصندوق » عنوانه الذي 133 - 302 رقم الخاص التخصيص حساب في اCقتطاع ھذا ناتج يصبّ 
 ".اCجتماعي الوطني للضمان

 أتعاب  شكل  في  المدفوعة  المبالغ  تخضع ،  الفةلمخا  ا�حكام  كل  عن  النظر بغض  34 :  المادة
  الدخل  على  للضريبة  الجزائر  خارج  جبائي  موطن  لديھم  الذين تأليف الفنانين  حقوق  أو 

 .من الضريبة  محررة   15 %بمعدل اHجمالي

 والمتضمن 2005 سنة يوليو 25 في المؤرخ 05 - 05 رقم القانون من 12 المادة تعدل 44 :المادة
  :يأتي كما وتحرر 2005    لسنة التكميلي المالية قانون

 والشركات  المحدودة  المسؤولية  وذات  الوحيد الشخص  ذات  المؤسسات  تخضع  C 12 :  المادة "
  على  التصديق  ، إلى ) دج  (10.000.000  دينار  م^يين  عشرة  عن  رقم أعمالھا  يقل  التي 

 ".الحسابات  محافظي  طرف  من  حساباتھا

 29 في المؤرخ 93 - 18 رقم التشريعي المرسوم من 139 المادة أحكام وتتمم تعدل 45 :المادة
 97 - 02 رقم القانون من 73 بالمادة المعدلة ،1994لسنة  المالية قانون والمتضمن 1993سنة  ديسمبر
  :يأتي كما وتحرر 1998 لسنة المالية قانون والمتضمن 1997 سنة ديسمبر 31 في المؤرخ

 1985سنة  فبراير 2  في  المؤرخ  85 - 04  رقم  القانون  من  ا�ولى  المادة  تتمم  139 :  المادة "
  : يأتي  كما  اCجتماعي بفقرة ثالثة  تحرر  المعدل و المتمم ،المحدد لنسبة اCشتراك في الضمان  ،

 يتحملھا   5 %نسبة ) حتى تغيير بدون  ................. (اCشتراك  نسب  تحدد : ا�ولى  المادة "
 .عاملال

 عامل كل راتب من تقتطع التي اCجتماعي الضمان في اCشتراك حصة 7% إلى    24% من تخفض
  دائم، و كذا بالنسبة لrجر المقدم من الصندوق الوطني لدعم  عمل  منصب  في  مرة  وظف �ول
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اCبتدائي التي الشباب، في إطار التشغيل المأجور ذي المبادرة  المحلية، و كذا عقود التشغيل   تشغيل
 الحاصل  للشباب  اHدماج اCجتماعي  وجھاز  الشباب  تشغيل  بدعم  الخاصة  الترتيبات تدخل ضمن

 ". اCجتماعي  اHدماج  نشاطات  جھاز  وكذا  الشھادات  على 

 من الدولة لصالح المكتسبة المستوردة العرض وتجھيزات المسرحية التجھيزات تعفى 46 :المادة
 الحقوق

 .المعارض  وأروقة  وللمتاحف  الفنية  ا�نشطة  لتنظيم  والموجھة  سنوات  (3)  ث^ث  لمدة والرسوم

 . التنظيم  طريق  المادة عن  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحدد

  رقم   ا�مر  لترتيبات  تخضع ، المفعول  السارية  وا�نظمة  بالقوانين  المساس  دون  48 :  المادة
 ، اCستثمار  بتطوير  والمتعلق ،  والمتمم  المعدل ، 2001   سنة  أوت 20  في  المؤرخ 01 - 03

  تلك  سيما  وC  الثقافية النشاطات  تستھدف التي  الشركات  طرف  من  المحققة  اCستثمارات
 . والكتاب  بالسينما  المتعلقة

  2010و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010 غشت 26المؤرخ في  10-01أمر رقم 
 ،المحروقات قطاع خارج  ،خاصة ظروف في المحققة الكبرى ا�رباح تخضع أن كنيم22 :   ةداالم
 . الجزافي الرسم إلى

 80% .و  30% ينب ما يتراوح معدل بتطبيق اCستثنائية الھوامش على الرسم ھذا يؤسس
    
 .التنظيم طريق عن ادةالم ھذه تطبيق كيفيات تحدد 
  

 2008 سنة ديسمبر 30 في ؤرخالم  21 - 08رقم  القانون من 47 المادة أحكام تعدل  :25المادة 
 :يأتي كما وتحرر 2009 لسنة اليةالم تضمن قانونالم

 اCجتماعية الحصص أو ا�سھم عن التنازل عمليات عن الناتجة القيم فوائض تفتح : 47 المادة" 
 ل�خضاع،على مجاC المقيمين، غير المعنويين وا�شخاص الطبيعيين ا�شخاص طرفمن  المحققة
 .الشركات أرباح على الضريبة أو اHجمالي الدخل الضريبة على بصدد ،التوالي
 .الضريبة من محررة  20% بنسبة الضريبي اHخضاع ھذا ويحدد

بتبرئة  تعلقةالم التسجيل قانون من 256 ادةالم فإن أحكام ،الضريبي اHخضاع ھذا تطبيق أجل من
 ."مبررالتطبيقھا تجد، وثقالم يدي ينب التنازل مبلغ نصف

  
 عن عمرھا يقل التي )خ.س(  الخاصة صنف السيارات في سجلةالم السيارات تخضع :26 ةالماد

 خ^ل الشركات ھذه نفس طرف ؤجرة منالم أو الشركات ميزانية في ذكورةالم و سنوات  (5 ) خمس
 قيمةالم الشركات من طرف الجبائية اليةالم السنة خ^ل أشھر (3 ) ث^ثة تفوق تساوي أو مجمعة فترة
  :يأتي كما مبلغه سنوي يحدد رسم إلى الجزائر في
  

  الرسمتعريفة    اiقتناء عند السيارة قيمة
  دج  300.000  دج 5.000.000 و دج 2.500.000 ينب ما

 دج  500.000  دج 5.000.000 من أكثر
 

 النقل بخدمة القيام أو التأجير أو للبيع إما حصريا وجھةالم السيارات على الرسم يطبق C ،أنه غير
 .الكةالم للشركة العادي النشاط العمليات ھذه توافق عندما الجمھور لفائدة

C الضريبة إعداد عند الرسم يخصم. 
  .الشركات أرباح على الضريبة تصفية رصيد تسديد بمناسبة الرسم يدفع

  
 اCھت^ك بقواعد والمتعلقة 2010 لسنة المالية على قانون السابقة ا�حكام تطبيق يستمر   :27 المادة

  2012. سنة ديسمبر 31غاية إلى انتقالية بصفة اHيجاري القرض عقود في إطار
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المؤجر، المقرض  اعتبار في اHيجاري، القرض إطارعمليات استثنائية، وفي بصورة يستمر  عليه، و
 في الحق صاحب الصفة بھذه ويكون للملك المستأجر القانونية الملكية على يتوفر الجبائية الناحية من

 بمفھوم للملك المالك اCقتصادي ھو الذي المستأجر المقرض يستمر و .الملك ھذا ممارسة اھت^ك
 على طبقالمللضريبة  الخاضع الربح خصم قابلية حق اھت^ك للمحاسبة في الجديدة قاييسالم

  .ذكورةالماCستحقاقات  نھاية غاية إلى اCھت^ك ممارسؤجر الم قرضالم إلى سددةالم اHيجارات
  

 عاملةالم لقاعدة وتطبيقا، الفةلمخا اCتفاقية التشريعية أو ا�حكام كل عن النظر بغض 29 :   المادة
 الدولة ا�جنبية تطبقه الذي بلغالم مبلغهيساوي  ا�جنبية ؤسساتالم على يطبق اقتطاع ثل، ينشأالمب

 .الجزائرية ؤسساتالمعلى 
 .ھذا اCقتطاع من الشراكة شكل في شكلةالم الشركات وتعفى

 .للدولة يزانية العامةالم لفائدة اCقتطاع ھذا ناتج يخصص
 .اليةبالم كلفلمامن الوزير قرار جببمو ادةالم ھذه تطبيق كيفيات تحدد

  
 حقوق وكذا الشركات أرباح على الضريبة أو الدخل اHجمالي على الضريبة من تعفى30 :   المادة

 ،2015 سنة ديسمبر 31 غاية وإلى الجريدة الرسمية في ا�مر ھذا نشر تاريخ من ابتداء ،التسجيل
 القدم كرة في المحترفة لrندية والحصص اCجتماعية ا�سھم عن التنازل لعملية القيم وفوائض ريوع

 .شركة في شكل شكلةالم
  

 وإلى الرسمية الجريدة في ا�مر ھذا نشر من تاريخ ابتداء ،والرسوم الحقوق من تعفى31 :  المادة
 كرة في المحترفة ا�ندية تقتنيھا الرياضية التي عداتالم التجھيزات ، 2013سنة ديسمبر  31غاية 
 .شركة في شكل شكلةالم القدم
عدم  قانونا ثبت إذا إCّ  منحھا يمكن C اCستيراد والرسوم عند الحقوق من اHعفاء من اCستفادة أن غير

 .ثلمما محلي إنتاج وجود
  .التنظيم طريق عن اHعفاء ھذا من ستفيدةالمالرياضية  عداتو الم التجھيزات قائمة تحدد

  
تعلق المو 2001 سنة غشت 20 في ؤرخالم  03 - 01رقم  ا�مر من 9 ادةالم أحكام تتمم :   49 المادة

 : يأتي كما وتحرر ،تممالم عدلالم ،اCستثمار بتطوير
العام،  القانون في عليھا نصوصالم والجمركية وشبه الجبائية الجبائية الحوافز على زيادة9 :  المادة"

 : يأتي اممأع^ه،  2 و 1 ينادتالم في المحددة اCستثمارات تستفيد
  :تية أدناه، من المزايا ا� 13المادة إنجازھا كما ھي مذكورة في  بعنوان    1-

اHعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة و التي تدخل مباشرة في  -أ
  إنجاز اCستثمار؛

اCعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو  - ب
  تدخل مباشرة في إنجاز اCستثمار؛ المقتناة محليا والتي

 اCستثمار إطار اCعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية  التي تدمت في -ج
  .المعني

 ستثمرالم من بطلب الجبائية صالحالم تعده الذي النشاط في الشروع معاينة بعد ،اCستغ^ل بعنوان  2-
 : سنوات (3 ) ث^ث إلى (1 ) سنة مدة
  ،الشركات أرباح على الضريبة من إعفاء  -
 .ھنيالم النشاط على الرسم من إعفاء  -
تنشئ  التي ل^ستثمارات بالنسبة سنوات (5 ) إلى خمس سنوات (3 ) ث^ث من دةالما ھذه رفع كنيمو

 .النشاط انط^ق عند شغل منصب ( 100 ) مائة من أكثر
من  ابتداء اCستثمار لتطوير الوطنية الوكالة لدى صرح بھاالم اCستثمارات على ا�حكام ھذه تطبق كما
  2009. سنة يوليو  26
C ستثمارات على مناصب الشغل بإنشاء تعلقالم الشرط ھذا يطبقCناطقالم في تواجدةالم ا 

 .العليا للجنوب والھضاب الخاص الصندوق إعانة من ستفيدةالم
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  .سحبھا اCمتيازات ھذه بمنح تصلةالم الشروط احترام عدم على ويترتب
  ." التنظيم عن طريق ،الحاجة عند، ا�حكام ھذه تطبيق كيفيات تحدد

  
 17ادة الم بأحكام تممةو الم عدلةالم 2003 لسنة اليةالمقانون  من 65 ادةالم أحكام تعدل51 :   المادة

 : يأتي وتحرركما 2006 لسنة التكميلي اليةالم قانون من
 50% تساوي جبائية غرامة تطبيق املةلمجا أو فواتير مزورة فواتير إعداد على يترتب65 :   المادة "
 .من قيمتھا 

الذين  ا�شخاص على ليس زورةالم الفواتير بإعداد لھا صلة التي الغش حاCت في الغرامة ھذه وتطبق
 .بأسمائھم الذين أعدت ا�شخاص كذلك بل فحسب بتحريرھا قاموا
 عدم معاينة ،  والذين لھم على ا�قل رتبة مفتش،قانونا ينؤھلالم الضرائب إدارة أعوان أيضا يمكن

 .الفوترة
 جببمو عليھا العقوبات تطبيق كيفيات وكذا املةلمجا أو فواتير زورةالم الفواتير إعداد فعل مفھوم يحدد
  ."اليةبالم كلفالم الوزير من قرار

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

  2011التكميلي لسنة   المالية  قانون  ضمنيت
  

  مھيأة  أماكن  في  حديثا  المقامة  الصغيرة  النشاطات التجارية انتقالية،  بصفة تستفيد، 12 :   المادة
  الضريبة  من  اHعفاء  من ، النشاطمن   ا�وليتين  السنتين  خ^ل  المحلية  الجماعات  من طرف

 .الوحيدة  الجزافية
  الوحيدة  الجزافية  الضريبة  من تخفيض  اHعفاء من  مرحلة  نھاية  عند  النشاطات  ھذه  تستفيد

 .اHخضاع الضريبي  من  ا�ولى  سنوات  (3)  الث^ث  خ^ل  المستحقة، وذلك
  :    يأتي  كما التخفيض  ھذا  ويكون

  ؛ 70 % تخفيض قدره :  الضريبي  اHخضاع  من  ا�ولى  السنة - 
 ؛ 50% تخفيض قدره :  الضريبي  اHخضاع  من  الثانية  السنة - 
  25% .     تخفيض قدره  :  الضريبي  اHخضاع  من  الثالثة  السنة - 
 

إعانة   من  ل^ستفادة  المشاريع المؤھلون  ذوو  التي يمارسھا الشباب  النشاطات  تستفيد 13 :المادة
 و "  البطالة  على للتأمين  الصندوق الوطني" و "  الشباب  تشغيل  لدعم  الوطني  الصندوق"
  أو  اHجمالي على الدخل   الضريبة  من تخفيض  من ،" القرض المصغر  الوطنية لتسيير  الوكالة"

  المھني  المستحق  النشاط  على  الرسم  من  وكذا الحالة،  الشركات، حسب  أرباح  على  الضريبة
  خ^ل  وذلك به،  المعمول  الجبائي  في التشريع  عليھا المنصوص اHعفاءات  فترة  نھاية  عند

 .الضريبي  اHخضاع  من  ا�ولى  سنوات  (3) الث^ث
  :   يأتي  كما التخفيض  ھذا  ويكون

 ، 70 % تخفيض قدره :  الضريبي  اHخضاع  من  ا�ولى  السنة - 
 ، 50%  تخفيض قدره :  الضريبي  اHخضاع  من  الثانية  السنة - 
  .  25%  تخفيض قدره :  الضريبي  اHخضاع  من  الثالثة  السنة - 
من   استفادت  التي  أع^ه  المذكورة  النشاطات للمرحلة المتبقية،  التخفيضات  ھذه  من  تستفيد  كما

 .دفعه  تم  ما  باسترداد  المطالبة إمكانية  دونمدة استفادتھا من التخفيض،  زالت التي ماو  اHعفاء
  

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

  
  المدفوعة  المبالغ  تعتبر الغش،  محاربة  مجال  في  التشريعية  ا�حكام  مراعاة  مع51:  المادة

 . ا�ول  المقام  في  ا�صلي  الدين  لدفع  موجھة  كمبالغ  الجبائية  الديون  بعنوان تسديد
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من  المراجعة بعد الوقت نفس في ا�صلي الدين مع الغرامات تسدد C عندما التحصيل إجراء ويمكن
 . الوCئي  بالطعن  المكلفة  اللجنة  طرف
  .البيئة  على أو الخطيرة الملوثة النشاطات على الرسم من الخبز صناعة نشاط يعفى 53: المادة
  2005  سنة  يوليو  25  في  المؤّرخ  05 - 05  رقم  ا�مر  من 2  المادة  تعدل 62:  المادة

   09 - 01    ا�مر  من  63  بالمادة  المعدلة  2005  لسنة  المالية التّكميلي  قانون  والمتضّمن
  المالية  قانون  المتضمن و 2009 سنة  يوليو  22  الموافق  1430  عام  رجب  29  في  المؤرخ
  : يأتي  كما  وتحّرر  2009  لسنة  التكميلي

 . الخدمات  أو  الّسلع  استيراد  عمليات  على  البنكي للتّوطين  رسم  يؤّسس 2 : المادة "
 السلع  استيراد  لعملية التّوطين  ملف  فتح  طلب  كل  عند  دج 10.000  قدرھا  بتعريفة  الّرسم  يسّدد

 . أو البضائع 
سلع  الّرسم من وتعفى .  الخدمات  Cستيراد  بالنّسبة التّوطين  مبلغ  من  3% بـ  الّرسم  تعريفة  تحّدد

عملية  كل قبل تعھّد تاباكت بشرط حالتھا على بيعھا Hعادة الموّجھة غير ا�ّولية والمواد التّجھيزات
 .استيراد
 .  التّأمين إعادة إطار عمليات في  المنجزة الخدمات استيراد الرسم، ھذا من ويعفى
 . بذلك إيصال  تسليم و  شھادة  منح عليه ويترتّب الّضرائب قابضي لدى الرسم يسدد
   ."التّنظيم  طريق  عن الحاجة،  عند  المادة  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحّدد

 
 2012   سنة   ديسمبر   26  الموافق  1434  عام  صفر  12  في  مؤرخ  12 - 12  رقم قانون

 2013. لسنة   المالية  قانون  يتضمن
  

 1420 عام رمضان 15 في المؤرخ 11 - 99 رقم القانون من 6 المادة أحكام تعدل : 21المادة 
 من 16 المادة المعّدلة بموجب ،2000 لسنة المالية قانون والمتضمن 1999 ديسمبر سنة 23 الموافق
المعدلة  ،2005 لسنة المالية قانون والمتضمن 2004 سنة ديسمبر29 في المؤرخ04 -21   رقم القانون
 ديسمبر  30 الموافق 1431 عام محرم 13 المؤرخ في 09 - 09 رقم القانون من 15 المادة بموجب

 : يأتي كما تحرر و  2010 لسنة المالية قانون والمتضمن  2009 سنة
  الشركات  أو  الطبيعيون ا�شخاص  يمارسھا التي  النشاطات تستفيد المداخيل العائدة من :6المادة "

  الوCيات  ھذه  في  جبائي  موطن  ولديھم  وتمنراست  و أدرار  وتيندوف  إيليزي  في وCيات
  أو  اHجمالي  الدخل  على  الضريبة  مبلغ  من%  50 قدره تخفيض  دائمة من  بصفة  بھا  ويقيمون
  أول  من  ابتداء  سنوات  (05)  خمس  لمدة بصفة انتقالية  وذلك  الشركات  أرباح  على  الضريبة

   2010. سنة  يناير

C وقطاع المحروقات قطاع في العاملة والشركات ا�شخاص مداخيل على السابقة ا�حكام تطبق 
 .وتسويقھا والغازية البترولية المنتجات توزيع نشاطات المناجم باستثناء

 ."التنظيم طريق عن الحاجة، عند المادة، ھذه تطبيق وكيفيات شروط تحدد
 

 عام  الثانية جمادى أّول في المؤرخ  03-01رقم  ا�مر من   9المادة أحكام تتمم و تعّدل:  36المادة 
 :يأتي كما وتحرر والمتمم اCستثمار، 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 ا�تية 2 و 1 المادتين في المحددة اCستثمارات تستفيد

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

  إنجاز اCستثمار؛
اHعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو  - ب

  ة في إنجاز اCستثمار؛المقتناة محليا والتي تدخل مباشر
 اCستثمار إطار اHعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية  التي تمت في -ج

  المعني؛
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اHعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف اHشھار العقاري ومبالغ ا�م^ك الوطنية المتضمنة حق  -د
  .ة الممنوحة الموجھة Hنجاز المشاريع اCستثماريةاCمتياز على ا�م^ك العقارية المبنية وغير المبني

  .تطبق ھذه المزايا على المدة الدنيا لحق اCمتياز الممنوح
المشاريع  لفائدة الوزراء مجلس قرار بموجب كما تستفيد من ھذه ا�حكام اCمتيازات الممنوحة سابقا 

  .اCستثمارية
المستثمر  من بطلب الجبائية المصالح تعده الذي النشاطفي  الشروع معاينة بعد اCستغ^ل، بعنوان 2-
  : سنوات (03) ث^ث إلى (01) سنة مدة

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

تنشئ  التي ل^ستثمارات بالنسبة سنوات (05) إلى خمس سنوات (03) ث^ث من المدة ھذه رفع ويمكن
 .النشاط انط^ق عند شغل منصب (100) مائة من أكثر
من  ابتداء اCستثمار لتطوير الوطنية الوكالة لدى المصرح بھا اCستثمارات على ا�حكام ھذه تطبق كما
  2009. سنة يوليو  26
C ستثمارات على مناصب الشغل بإنشاء المتعلق الشرط ھذا يطبقCالمستفيدة المناطق في المتواجدة ا 

 .العليا للجنوب والھضاب الخاص الصندوق إعانة من
 .سحبھا اCمتيازات بمنح ھذه المتصلة الشروط احترام عدم على ويترتب

  ." التنظيم عن طريق الحاجة، ا�حكام، عند ھذه تطبيق كيفيات تحدد
 عام الثانية جمادى أّول في المؤرخ 03-01 رقم ا�مر من 11 المادة أحكام تتمم و تعّدل : 38المادة 
 كما وتحرر والمتمم، المعدل اCستثمار، بتطوير و المتعلق 2001 سنة غشت  20الموافق لـ    1422

 : يأتي
 المناطق في والمنجزة المزايا من المستثناة غير للنشاطات المتضمنة اCستثمارات تستفيد  :11المادة"

 : ا�تية المزايا من ، أع^ه 10 المادة من ا�ولى الفقرة في المذكورة
  :اCستثمار  إنجاز  بعنوان 1 - 

  اHعفاء من دفع حقوق الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار اCستثمار؛ -
فيم��ا يخ��ص العق��ود التأسيس��ية ) ‰ 2(تطبي��ق ح��ق التس��جيل بنس��بة مخفض��ة ق��درھا اثن��ان ف��ي ا�ل��ف   -

  للشركات و الزيادات في رأس المال؛
ولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقييمھا من الوكالة، فيما يخص ا�شغال المتعلقة بالمنشآت تكفل الد -

  ؛ا�ساسية الضرورية Hنجاز اCستثمار
اHعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات غير المستثناة من المزاي�ا و الت�ي  -

  كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية؛تدخل مباشرة في إنجاز اCستثمار، سواء 
اHعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة و غير المس�تثناة م�ن المزاي�ا و الت�ي ت�دخل  -

  ؛اCستثمار في إنجاز مباشرة
 ح�ق المتض�منة الوطني�ة ا�م�^ك ومب�الغ العق�اري اHش�ھار مص�اريف و التس�جيل حق�وق من اHعفاء -

 .اCستثمارية Hنجاز المشاريع الموجھة الممنوحة المبنية وغير المبنية العقارية على ا�م^ك اCمتياز

 .الممنوح اCمتياز لحق الدنيا المدة على المزايا ھذه تطبق

المش�اريع  لفائ�دة ال�وزراء مجل�س ق�رار بموج�ب س�ابقا الممنوحة اCمتيازات ا�حكام ھذه من تستفيد كما
 .اCستثمارية

 :المستثمر من بطلب الجبائية تعدھا المصالح التي اCستغ^ل مباشرة معاينة بعد -2
 ومن الرسم  الشركات  أرباح على الضريبة من النشاط الفعلي، من سنوات (10) عشر اHعفاء، لمدة  -
 ، المھني  النشاط  على 
ي على الملكيات العقارية ابتداء من تاريخ اCقتناء، من الرسم العقار سنوات (10) عشر اHعفاء، لمدة -

  .التي تدخل في إطار اCستثمار
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 جم�ادى أّول ف�ي الم�ؤرخ01 -03   رق�م ا�م�ر م�ن 1 مك�رر 12 الم�ادة أحكام تتمم و تعدل :39المادة 
 والم�تمم، المع�دل اCس�تثمار، بتط�وير والمتعل�ق 2001 س�نة غش�ت 20ل�ـ  المواف�ق 1422ع�ام  الثاني�ة

 : يأتي كما وتحرر
 المادة  في  المذكورة  ل^ستثمارات  يمكن منحھا التي  المزايا تخصّ   أن يمكن  1:مكّرر  12  المادة"

  : ا�تية  المزايا  من  جزءا  أو  أع^ه ك^  مكّرر  12 
  : سنوات (05)خمس   أقصاھا اHنجاز، لمدة  مرحلة في 1 - 

 ذات الطابع ا�خرى اCقتطاعات من  وغيرھا  والرسوم والضرائب  الحقوق  خلوص أو/ و  إعفاء ) أ
  للس�لع المحلي�ة، الس�وق  م�ن أو اCس�تيراد  ع�ن طري�ق س�واء  اCقتن�اءات عل�ى  المطبق�ة  الجب�ائي 

 اCستثمار؛ Hنجاز  والخدمات الضرورية
اHشھار   وكذا  ل�نتاج  ّصصةلمخا  العقارية  بنقل الملكيات  المتعلّقة  التسجيل  حقوق  من  إعفاء ) ب

 عليھا؛  يطبق  أن  يجب  الّذي  القانوني
  رأس  ف�ي  والزي�ادات  للش�ركات  العق�ود التأسيس�ية يخ�ص  فيم�ا  التس�جيل  حق�وق  م�ن  إعفاء )   ج

 المال؛
  . ل�نتاج  صصةلمخا  الملكيات العقارية يخص  فيما  العقاري  الرسم  من  إعفاء )   د

 ح�ق المتض�منة الوطني�ة ا�م�^ك ومب�الغ العقاري اHشھار مصاريف و التسجيل حقوق من اHعفاء) ھـ
  .اCستثمارية إنجاز المشاريع بعنوان الممنوحة المبنية وغير المبنية العقارية على ا�م^ك اCمتياز

  .الممنوح اCمتياز لحق الدنيا المدة على المزايا ھذه تطبق

المش�اريع  لفائ�دة ال�وزراء مجل�س ق�رار بموج�ب س�ابقا الممنوحة اCمتيازات ا�حكام ھذه من تستفيد كما
  .اCستثمارية

 في  الشروع  معاينة  تاريخ  من ابتداء سنوات (10)عشر أقصاھا  ولمدة اCستغ^ل،  مرحلة  في 2 - 
 : المستثمر من بطلب الجبائية المصالح تعّدھا اCستغ^ل التي

 الشركات؛  أرباح  على  الضريبة  من  اHعفاء )   أ
  المھني؛  النشاط  على  الرسم  من  اHعفاء)  ب

  ال�وطني  ل�سلمجا  يق�ّرر  أن  ، يمك�ن أع�^ه 2  و 1  الفق�رتين  ف�ي  الم�ذكورة  المزاي�ا  عل�ى  زي�ادة
   .به  المعمول  للتشريع  طبقا  مزايا إضافية  منح  ل^ستثمار

 (05) خم�س تتج�اوز C لم�دة ل^س�تثمار، و ال�وطني ل�سلمجا يؤھل المنافسة،  بقواعد المساس دون -3
 عل�ى الرس�م ذل�ك ف�ي بم�ا الرس�وم، أو الضرائب أو الحقوق على تخفيضات أو لمنح إعفاءات سنوات، 

 ا�نش�طة إط�ار ف�ي ت�دخل والت�ي اCس�تثمار ع�ن ناتج�ة س�لع عل�ى أس�عار المف�روض المض�افة القيم�ة
 .الناشئة الصناعية

  ."التنظيم طريق عن المادة ھذه تطبيق كيفيات تحدد

الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  01 - 09من القانون رقم  57تعدل أحكام المادة  : 40المادة 
   :،  كما يأتي 2009والمتضمن  قانون المالية التكميلي لسنة   2009يوليو سنة  22

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتعين على  142زيادة على أحكام المادة  : 57المادة "
المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في مجال كل الضرائب والرسوم 
والحقوق الجمركية والرسوم شبه الجبائية و غيرھا في إطار أنظمة دعم اCستثمار، بإعادة اCستثمار 
حصة ا�رباح الموافقة لھذه اCعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ قفل السنة 

ويجب أن تنجز إعادة اCستثمار بعنوان كل سنة مالية أو . المالية التي خضعت نتائجھا للنظام التحفيزي
ا�جل المذكور أع^ه ابتداء  وفي حالة تراكم السنوات المالية، يحسب. بعنوان عدة سنوات مالية متتالية

 .من تاريخ قفل السنة المالية ا�ولى

الفة، تطبق شروط ھذه المادة على النتائج المحققة بعنوان السنوات لمخوبغض النظر عن كل ا�حكام ا
وما يليھا، وكذا بعنوان النتائج المؤجلة التخصيص عند تاريخ صدور قانون المالية  2010المالية 

يترتب على عدم احترام ھذه ا�حكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق .  2009 التكميلي لسنة
  %. 30غرامة جبائية نسبتھا 
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لس الوطني ل^ستثمار قرارا يرخص بإعفاء المستثمر من الزامية لمجوC يطبق ھذا اCلتزام إذا أصدر ا
  .إعادة اCستثمار

الشركات الوطنية ، معفيين من إلزامية إعادة اCستثمارعندما يبقى المتعاملون ا�جانب الشركاء مع 
ويتعين على الشركات المعنية، قصد . تدمج المزاايا الممنوحة في سعر السلع والخدمات التامة المنتجة

 .اCستفادة من تحويل ا�رباح أن ترفق طلبھا بكشف مبرر يحدد مبالغ وفترات تحقيق ا�رباح  المعنية

طبيق ھذه الفقرة،عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير تحدد كيفيات ت
 ".المكلف بترقية اCستثمار

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

  .2014 قانون المالية لسنة
  

 القابل�ة ا�خ�رى النفاي�ات وك�ذا نزلي�ةلما والنفاي�ات س�تعمللما ال�ورق جم�ع أنش�طة تماث�ل : 32الم|ادة 
 الجزافي�ة للض�ريبة الخاض�عة الحرفي�ة النش�اطات ، الطبيعي�ون ا�ش�خاص ارس�ھايم الت�ي ل^س�ترجاع

 : كا�تي الضريبية والتسھي^ت اHعفاء من تستفيد  % 5 عدلبم الوحيدة
 .إعفاء : ا�وليان السنتان -
  .% 70 قدره تخفيض : الضريبي اHخضاع من الثالثة السنة -
 .% 50 قدره تخفيض : الضريبي اHخضاع من الرابعة السنة -
 .% 25  قدره تخفيض : الضريبي اHخضاع من الخامسة السنة -

 .التنظيم طريق عن دةلماا ھذه تطبيق كيفيات وكذا ل^سترجاع القابلة وادالم تحدد
  

 وجھ�ةلموا ،محلي�ا ج�ةالمنت) كوا�موني�ا اليوري�ا(ا�زوتي�ة  ا�س�مدة إنت�اج عملي�ات تس�تفيد  : 33الم|ادة 
 وذل�ك ،نواتس) 3(  ث^ث دةلم الشركات أرباح على الضريبة من اHعفاء من ،الوطنية السوق في للبيع

 .2013 يةلمالا السنة من ابتداء
 .التنظيم طريق عن شروطه تحدد شروط دفتر باكتتاب اHعفاء ھذا من اCستفادة ترتبط

  
 : يأتي كما وتحرر 2010 لسنة اليةلما قانون من 34 ادةلما أحكام تتمم  :34المادة 

 حقوق أو أتعاب شكل في دفوعةالم المبالغ تخضع ،الفةلمخا ا�حكام كل عن النظر بغض : 34المادة  "
 بمع�دل  اHجم�الي ال�دخل عل�ى الض�ريبة إل�ى ،الجزائ�ر خ�ارج جب�ائي موطن لديھم الذين ينللفنان تأليف
 .الضريبة من محررة  %15 قدره
 ا�عي�اد ف�ي، الثق�افي التب�ادل اتفاق�ات إط�ار ف�ي مش�اركتھم عن�د ينالفن�ان ل�نفس فوعةلمدا بالغلما أن غير

 وال�ديوان الثقاف�ة وزارة وص�اية تح�ت ت�نظم الت�ي ،والفني�ة الثقافي�ة والتظ�اھرات ھرجان�اتلموا الوطني�ة
  ."اHجمالي الدخل على الضريبة وعاء ضمن تدخل C ، الوصاية تحت واHع^م للثقافة الوطني

  
الفن�انين  حق�وق بعن�وان المس�تحقة،  المب�الغ اHجم�الي،  ال�دخل عل�ى الض�ريبة م�ن تعف�ى:  44 الم|ادة

 .اCستق^ل لعيد الخمسين الذكرى إحياء في شاركوا الذين ا�جانب أو الجزائريين
 الديكور بمناسبة وتجھيزات التقنية التجھيزات استيراد بعنوان المستحقة الجمركية الحقوق من تعفى كما

  .العيد ھذا لتدشين الرسمي اCحتفال
  
رلم�ا يع�د ،اليلم�ا المحاس�بي بالنظام اHخ^ل دون :  53 ادةلما  ف�ي ،جرةالم�ؤ   ينللع� مالك�ا جبائي�ا ؤجَّ

 ،اHيج�اري الق�رض وش�ركات الي�ةلما ؤسس�اتلموا البن�وك بھ�ا تق�وم الت�ي اHيج�اري عتم�اداH عملي�ات
 للق�رض اليلم�ا اCھ�ت^ك أس�اس عل�ى الجب�ائي اCھت^ك عليه ويطبق ثابت كأصل تسجيله عليهين ويتع

 .كناتج قبوضةلما اHيجار مبالغ وتسجل .اHيجاري
 ؤجرلم�ا لص�الح س�تأجرلما ي�دفعھا الت�ي ب�الغلما وتس�جل ،ؤجرةلم�ا ينللع� مس�تأجًرا جبائي�ا ستأجرالم يعد

  .كتكلفة
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 والمتعل�ق 2001 س�نة غش�ت 20 ف�ي الم�ؤرخ 03 - 01 ا�م�ر م�ن 9 ةلم�ادا أحك�ام تع�دل  58:الم|ادة

 : يأتي كما وتّحرر والمتمم،  عدللما بتطوير اCستثمار
الع�ام،  الق�انون ف�ي عليھ�ا ص�وصلمنا والجمركي�ة الجبائية وشبه الجبائية الحوافز عن فض^:  9لماد ا "

  : يأتي أع^ه، كماا 2 و 1 دتينلماا في المحددة اCستثمارات تستفيد
 :أدناه، من المزايا ا�تية 13إنجازھا كما ھي مذكورة في المادة  بعنوان  1-

اHعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة و الت�ي ت�دخل مباش�رة ف�ي  -أ
  إنجاز اCستثمار؛

المض�افة فيم�ا يخ�ص الس�لع والخ�دمات غي�ر المس�تثناة المس�توردة أو  اHعفاء من الرسم على القيم�ة -ب
  المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز اCستثمار؛

 اCس�تثمار إط�ار اHعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية  التي تم�ت ف�ي -ج
  المعني؛

 من بطلب الجبائية المصالح تعده الذي نشاطال في الشروع معاينة اCستغ^ل، بعد بعنوان -2
 : شغل منصب ( 100 ) مائة حتى المحِدثة ل^ستثمارات بالنسبة سنوات (3 ) ث^ث المستثمر ، لمدة

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

 تحدث أكث�ر التي ل^ستثمارات بالنسبة سنوات، (5 ) خمس إلى سنوات (3 ) ث^ث من المدة ھذه وتمدد
 .النشاط انط^ق عند شغل منصب ( 100 ) مائة من
 ، ابتداء"اCستثمار لتطوير الوطنية الوكالة" لدى بھا المصرح اCستثمارات على ا�حكام ھذه تطبق كما
  2009 .سنة  يوليو 26 من
C س�تثمارات عل�ى الش�غل، مناص�ب بإح�داث المتعل�ق الش�رط ھ�ذا يطب�قCالمن�اطق  ف�ي المتواج�دة ا

 .العليا والھضاب لجنوبالخاص با صندوقال إعانة من المستفيدة
 .اCمتيازات ھذه سحب اCمتيازات ھذه بمنحلمتصلة ا الشروط احترام عدم على يترتب
 عف�اء، اCقائمتھ�ا ل^ستثمار الوطني لسلمجا يحدد التي اCستراتيجية القطاعات في اCستثمارات تستفيد

 دون اش�تراط س�نوات) 5( خمس دةلملمھني،  ا النشاط على والرسم الشركات أرباح على الضريبة من
  ."شغل مناصب إحداث

    
 الضريبة على على تخفيض من البورصة،  في العادية أسھمھا تسعر التي الشركات تستفيد : 66 المادة
م�ن  ابت�داء وذل�ك س�نوات، (5 ) خم�س دةلم�  البورص�ة ف�ي رأسمالھا فتح معدل يساوي الشركات أرباح

 . 2014 سنة يناير أّول
  

 س�نة  ديس�مبر 24 ف�ي الم�ؤرخ 11 - 02 رق�م الق�انون م�ن   63أحكام الم�ادة تتمم و تعدل :  67 المادة
 : يأتي كما وتحرر 2003 لسنة المالية قانون والمتضمن2002

 5)  خمس الشركات لمدة أرباح على والضريبة اHجمالي الدخل على الضريبة من تعفى :63 المادة  "
، م�داخيل ا�س�ھم وا�وراق المماثل�ة لھ�ا المس�جلة ف�ي 2014 س�نة  ين�اير أول م�ن ابت�داء س�نوات، (

التس��عيرة الرس��مية للبورص��ة أو م��داخيل الس��ندات وا�وراق المماثل��ة لھ��ا ذات أقدمي��ة تس��اوي أو تف��وق 
أو متداول��ة ف��ي س��وق م��نظم، وك��ذا ن��واتج س��نوات مس��جلة ف��ي التس��عيرة الرس��مية للبورص��ة ) 5(خم��س 

  .ا�سھم أو حصص ھيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة

فوائض القيمة الناتجة الضريبة على أرباح الشركات نواتج و تعفى من الضريبة على الدخل اHجمالي و
 لمسعرة فيلخزينة اوا�وراق المماثلة لالمماثلة السندات و عن اCلتزاماتعن عمليات التنازل 

 والصادرة خ^ل فترة خمس سنوات) 5(بخمس  يقدر أدنى �جل منظمة سوق في أو المتداولةلبورصة ا
ويشمل ھذا اHعفاء كل فترة ص^حية السند الصادر خ^ل ھذه .  2014من أول يناير سنوات ) 5(

 .المرحلة
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العمليات المتعلقة  ،2014سنوات إبتداء من أول يناير سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس 
  ".بالقيم المنقولة المسجلة في تسعيرة البورصة أو المتداولة في سوق منظمة 

دع�م  اCس�تثمار وجھ�از دع�م جھ�از إط�ار ف�ي للمس�تثمرين الممنوح�ة الجبائية الحوافز تمنح:  74المادة 
 .محليا المصنعة المواد دمج معدل مع بالتناسب التشغيل

  . التنظيم طريق عن المادة ھذه تطبيق كيفيات تحدد
  

، يتضمن 2014ديسمبر سنة  30الموافق   1436ربيع  ا9ول  عام    8مؤرخ  10 - 14قانون رقم  
 .2015قانون المالية لسنة 

 والمتضمن 1999 ديسمبر سنة 23  المؤرخ 99 - 11 رقم القانون من 6 المادة أحكام تعدل :17المادة 
 ديسمبر سنة 29 في المؤرخ 04 - 21 رقم القانون من 16 بالمادة المعدلة ،2000 لسنة المالية قانون

المؤرخ في  09-09القانون رقم   من 15بالمادة  المعدلة 2005لسنة  المالية قانون والمتضمن 2004
  رقم القانون من 12  بالمادة المعدلة  ،2010 لسنة المالية والمتضمن قانون  2009ديسمبر سنة  26
   :يأتي كما وتحرر 2013  ديسمبر سنة 26في  المؤرخ 12-12

  أو  الطبيعيون ا�شخاص  يمارسھا التي  النشاطات  من العائدة  المداخيل  تستفيد  6 :  المادة "
  ھذه  في  جبائي  موطن  ولديھم  و تامنراست  و أدرار  وتيندوف  إيليزي  في وCيات  الشركات
  الدخل  على  الضريبة  مبلغ  من  %50قدره  تخفيض  دائمة من  بصفة  بھا  ويقيمون  الوCيات
 ابتداء  سنوات  (5)  خمس  لمدة بصفة انتقالية  وذلك  الشركات  أرباح  على  الضريبة  أو  اHجمالي

 . 2015 سنة  يناير  أول  من 

C باستثناء المحروقات قطاع في العاملة والشركات ا�شخاص مدا خيل على السابقة ا�حكام  تطبق 
 . وتسويقھا والغازية البترولية المنتجات نشاطات توزيع

  ."التنظيم طريق عن الحاجة، عند المادة، ھذه تطبيق وكيفيات شروط تحدد

 1426ذي القعدة عام   29  المؤرخ 16-05 رقم القانون من  46أحكام المادة  تتمم و تعدل :52المادة 
  :يأتي كما وتحرر ،2006 لسنة المالية قانون والمتضمن 2005سنة  ديسمبر 31الموافق 

C يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق على ا�شخاص الطبعيين فيما يخص الضريبة  : 46المادة "
على الدخل اHجمالي صنف اCرباح الصناعية و التجارية و أرباح المھن غير التجارية باستثناء أولئك 

ل الخاضعين للنظام الجزافي و كذا على الشركات فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات، بالنسبة لك
يجب تسديد ھذا المبلغ ا�دنى الجزافي . دج 10.000سنة مالية ، و مھما يكن الناتج المحقق، عن 

) 20(والضريبة على أرباح الشركات خ^ل العشرين  جماليا� لخالدالمستحق بعنوان الضريبة على 
يوما ا�ولى من الشھر الموالي لشھر تاريخ اCجل القانوني Hيداع التصريح السنوي، سواء تم ھذا 

C التصريح أم".  

 2002ديسمبر سنة  24المؤرخ في  11-02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة  :73المادة 
المؤرخ في  08-13من القانون رقم  67، المعدلة بموجب المادة 2003والمتضمن قانون المالية لسنة 

  :، وتحرر كما يأتي2014المتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر سنة  30

 خم�س  الش�ركات لم�دة أرب�اح على أوالضريبة اHجمالي الدخل على الضريبة من تعفى :63 المادة  "
، م�داخيل ا�س�ھم وا�وراق المماثل�ة لھ�ا المس�جلة ف�ي 2013س�نة  ين�اير أول م�ن ابت�داء س�نوات، ( 5)

التس��عيرة الرس��مية للبورص��ة أو م��داخيل الس��ندات وا�وراق المماثل��ة لھ��ا ذات أقدمي��ة تس��اوي أو تف��وق 
ت مس��جلة ف��ي التس��عيرة الرس��مية للبورص��ة أو متداول��ة ف��ي س��وق م��نظم، وك��ذا ن��واتج س��نوا) 5(خم��س 

  .ا�سھم أو حصص ھيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة

تعفى من الضريبة على الدخل اHجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القيمة الناتجة 
المماثلة وا�وراق المماثلة للخزينة المسعرة في  عن عمليات التنازل عن اCلتزامات والسندات
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سنوات والصادرة خ^ل فترة خمس ) 5(يقدر بخمس  أدنى �جل منظمة سوق في البورصة أو المتداولة
ويشمل ھذا اHعفاء كل فترة ص^حية السند الصادر خ^ل ھذه .  2013سنوات من أول يناير ) 5(

 .المرحلة

، العمليات المتعلقة 2013سنوات إبتداء من أول يناير سنة ) 5(س تعفى من حقوق التسجيل لمدة خم
  ".بالقيم المنقولة المسجلة في تسعيرة البورصة أو المتداولة في سوق منظمة 

  
والمتعلق بتطوير  2001غشت سنة  20المؤرخ في  03- 01من ا�مر  9تعدل أحكام المادة : 74المادة 

 27المؤرخ في  08-13من القانون رقم  58موجب أحكام المادة اHستثمار، المعدل والمتمم، المعدلة ب
وتحرر  2014والمتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر سنة  30الموافق  1435صفر عام 

  :كمايأتي
  
فض^ عن الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليھا في القانون العام،  :9المادة «

  :أع^ه مما يأتي  2و 1تستفيد اHستثمارات المحددة في المادتين 
  :أدناه، من المزايا ا�تية 13بعنوان انجازھا على النحو المذكور في المادة .1
 في مباشرة تدخل والتي والمستوردة المستثناة غير السلع صيخ فيما الجمركية، الحقوق من اHعفاء ) أ

  ؛اCستثمارات إنجاز
 المستثناة غير والخدمات السلع يخص فيما المضافة القيمة على الرسم من باHعفاءالشراء  )ب

 .اCستثمارات إنجاز في مباشرة تدخل التي محلّيا المقتناة أو المستوردة
 إطار في تمت التي العقارية المقتنيات كل عن عوض لقاء الملكية نقل حق دفع من اHعفاء ) ج

  .المعني اCستثمار
اHعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف اHشھار العقاري ومبالغ ا�م^ك الوطنية المتضمنة حق ) د

  .ةإنجاز المشاريع اHستثماريبعنوان اCمتياز على ا�م^ك العقارية المبنية و غير المبنية الممنوحة 
  .الممنوح اCمتيازيطبق ھذا اCمتياز على المدة الدنيا لحق 

الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع  اCمتيازاتكما تستفيد من ھذه ا�حكام، 
 .اCستثمارية وكذا اCستثمارات المصرحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير اCستثمار

بعنوان اCستغ^ل، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، . 2 
 :    منصب شغل) 100(الُمحِدثة حتى مائة  ل^ستثماراتسنوات، بالنسبة ) 3(لمدة ث^ث 

 .اHعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  −
 .                                                           اHعفاء من الرسم على النشاط المھني   −

التي تُنشأ أكثر من  ل^ستثماراتسنوات، بالنسبة ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(وتمدد ھذه المدة من ث^ث 
  .النشاط انط^قمنصب شغل عند ) 100(مائة 

 ابتداء، "اCستثمار الوكالة الوطنية لتطوير"المصرح بھا لدى  تثماراتاCسكما تطبق ھذه ا�حكام على 
  .2009يوليو سنة  26من 

المتواجدة في المناطق المستفيدة  اCستثماراتC يطبق ھذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب العمل على 
  .الجنوب والھضاب العلياالخاص بصندوق المن إعانة 
  .سحب ھذه ا�خيرة اCمتيازاتلمتصلة بمنح ھذه الشروط ا احترامعدم  لىيترتب ع

قائمتھا، من إعفاء  ل^ستثمارتستفيد اCستثمارات في القطاعات اHستراتجية التي يحدد المجلس الوطني 
سنوات دون اشتراط ) 05(من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المھني، لمدة خمس 

  .»ل شغخلق مناصب 

ما المنجزة ضمن النشاطات التابعة للفروع الصناعية المذكورة أدناه م تستفيد اCستثمارات: 75المادة 
  :أتيي

إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل اHجمالي والرسم على    -
 سنوات؛) 05(النشاط المھني لمدة خمس 

 .القروض البنكية نسبة الفائدة المطبقة على من  % 3 قدرهمنح تخفيض  -
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  :Hستفادة من ا�حكام السابقة ھي في االقطاعات الصناعية التي لھا الحق 

 صناعة الحديد والتعدين؛ -
 اللدائن الھيدروليكية ؛ -
 الكھربائية و الكھرومنزلية؛ -
 الكيمياء الصناعية؛ -
 الميكانيك و قطاع السيارات؛ -
 الصيدCنية؛ -
 صناعة الطائرات؛ -
 بناء السفن و إص^حھا؛ -
 التكنولوجيا المتقدمة؛ -
 صناعة اCغذية؛ -
 النسيج و اCلبسة و الجلود و المواد المشتقة؛ -
 الجلود و المواد المشتقة؛ -
 .الخشب و صناعة اCثاث -

  .يحدد المجلس الوطني ل�ستثمار اCنشطة المرتبطة بھذه القطاعات 

  .تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وشركات اHستثمار والصناديق المشتركة للتوظيف : 79المادة 

وشركات التأمين وكل شركة أو ھيئة مالية أن تقدم للمديرية العامة للضرائب، حسب ا�شكال وا�جال 
الجزائر إتفاق المطلوبة، المعلومات التي تخص الخاضعين للضريبة المنتمين للدول التي أبرمت مع 

 .تبادل المعلومات �غراض جبائية
 

 .تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم
 26الموافق  1431رمضان عام  16الموافق  01-10من ا�مر رقم  30تعدل أحكام المادة  :80المادة 

 :، و تحرر كما يأتي2010، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010غشت سنة 
 
تعفي من الضريبة على الدخل اHجمالي أوالضريبة على أرباح الشركات وكذا حقوق : 30المادة «

، 2020ديسمبرسنة  31التسجيل، ابتداء من تاريخ نشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية و إلى غاية 
لكرة القدم النواتج وفوائض القيم لعملية التنازل عن ا�سھم والحصص اCجتماعية لrندية المحترفة 

  .المشكلة كشركة
  

كما تعفى من الضريبة على أرباح الشركات، ا�رباح التي تحققھا ا�ندية المحترفة لكرة القدم المشكلة 
  .»2020ديسمبرسنة  31إلى غاية  2015كشركات ذات أسھم، ابتداء من أول جانفي سنة 

  
    2015سنة  يوليو  23  الموافق  1436  عام  شّوال 7 في  مؤرخ  15-01  رقم  أمر

  .2015 لسنة  التكميلي  المالية  قانون  يتضمن

جدول   واكتتاب الجبائي  دينھم  من %50قاموا بتسديد  الذين  بالضريبة المكلفين  يمكن 40:المادة 
 أحكام تطبيق إطار  في  الشكوى سحب إجراء واستفادوا من المتبقية %50لـ  بالنسبة للتسديد استحقاق

مكرر من قانون اHجراءات الجبائية، أن يستفيدوا، عن  طريق  تقد يمھم لطعن َوCئي  104المادة 
من قانون اHجراءات الجبائية، من تخفيض الزيادات  93و 92حسب الشروط  المقررة في لمادتين  

رة وقبل سنة في مجال الضرائب المباش 2012المتعلقة با�عمال التدليسية التي فُرضت عليھم  قبل سنة 
  .في مجال الرسوم على رقم ا�عمال 2009
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يجب أن يتطابق تخفيض الزيادات مع الفرق بين العقوبة الجبائية المطبقة سابقا وتلك المنصوص عليھا 
من  قانون الرسوم  2 - 116من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  و  2 -193ادتين وجب الم 

  .على رقم ا�عمال

 :،  وتحرر كما  يأتي2003من قانون المالية لسنة  67تعدل  أحكام المادة   :41 المادة

 .يؤسس رسم سنوي على السكن يُستحق على المح^ت ذات الطابع السكني  أوالمھني  :67 المادة"

 : ويحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي

ھني  الواقعة  في  Hالطابع السكني وا دج على التوالي بالنسبة للمح^ت ذات 1200دج و 300 -) 1
  أدناه؛   2باستثناء تلك المذكورة في النقطة   ،جميع البلديات

دج على التوالي بالنسبة للمح^ت ذات الطابع السكني والمھني  الواقعة في  2400دج  و 600 -) 2
 .رانالبلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات وCيات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووھ

عن طريق فاتورة الكھرباء والغاز، حسب دورية " سونلغاز" يحصل ھذا الرسم من طرف مؤسسة 
 .الدفع 

 .يدفع ناتج ھذا الرسم إلى الصندوق المكلف بإعادة اCعتبار للحظيرة العقارية

 .ھذه المادة عن طريق التنظيمتحدد كيفيات تطبيق 

 ، اHطار ھذا في المودعة، ا�موال وتكون .  الجبائي اHرادي  ل^متثال  برنامج  يؤسس 43 :   المادة
  يحرر معدل  جزافي  إخضاع  محل ، كانت وضعيته  مھما طبيعي شخص كل طرف من البنوك لدى

 .%  7 نسبته

 فعل  بأي  ترتبط  وC مشروع  مصدر  ا�صل من  في  المعام^ت  أو  ا�موال  ھذه  تكون  أن  يجب
 قانون  يجّرمه 

 . اHرھاب  ا�موال وتمويل  غسل  المنظم لمكافحة  والتشريع  العقوبات

  2016. سنة  ديسمبر  31بـ  اHجراء  ھذا  لتنفيذ  الفعلي  الدخول  يحدد

  اكتتابھا  يتم  ولم ، البرنامج  لھذا  مؤھلة  الحائزون أمواC  ا�شخاص  يكون الفترة،  ھذه  وبانتھاء
 المنصوص  والعقوبات  تطبيق الغرامات  مع  العام  القانون  شروط  حسب    التقييم  محل إعادة

 . اللمجا  ھذا  في  عليھا

 .طريق التنظيم  عن  ا�حكام  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحدد

  شركات  طرف  من  منفردة  بصفة  والمكونات المستوردة  والملحقات  ا�جزاء  تستفيد  :49المادة 
 ( المسماة  تلك  أو  التجميعية  الموجھة للصناعات  للنماذج  تنتمي والتي الصناعية  إنتاج السيارات

CKD  المعمول  طبقا للتشريع النماذج  ھذه  على  المطبقة  الجباية  من )  معةلمجا  الضرورية غير 
 . به 

 المفعول  سارية  التقني  التقدير  مقررات يم الجمركة  تقد  عند  الجباية  ھذه  من  ل^ستفادة  يشترط
 . به  للتنظيم المعمول  طبقا  بالصناعة  المكلفة  الوزارة  التي تصدرھا

  2015. سنة  يناير  أول  من  سنوات ابتداء  (3)  ث^ث  المادة لمدة  ھذه  أحكام  تطبق

  . التنظيم  عن طريق ،  الحاجة  عند المادة،  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحدد

 والمكررة  الخامة  الزيوت  على المطبقين  النظامين الجبائي والجمركي  تكييف  سيتم 72 :  المادة
  لدرس  الصناعي  اCستغ^ل  فور بداية الحماية، إطار تدابير في  وذلك  المستوردة،  وكذا الكسب

 . الزيتية  البذور

 . الصناعة والمالية وزيري بين مشترك  قرار الحاجة بموجب عند المادة ھذه تطبيق  كيفيات  تحدد
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و   2005  سنة  يوليو  25  المؤرخ في  05-05  رقم  ا�مر  من  2  تعدل المادة 73 :  المادة
  المالية  من قانون  63  بالمادة  والمتممة  المعدلة 2005  لسنة،  التكميلي المالية  قانون  المتضمن
  : يأتي  ، وتحرر كما 2009 لسنة التكميلي

  أو  السلع  استيراد  عمليات  على  المصرفي يطبق للتوطين  خاص  رسم  يؤسس 2 :  المادة"
 . الخدمات

لعملية  التوطين   ملف  لفتح  طلب  كل  عند  عملية اCستيراد  مبلغ  من 0,3  % الرسم بمعدل  يسدد
  . دينار 20.000 عن   الرسم  مبلغ  يقل  أن  دون  البضائع  أو  السلع  استيراد

 التوطين  مبلغ من % 3 بـ  الرسم تعريفة تحدد

 .الخدمات Cستيراد بالنسبة

اكتتاب  بشرط حالتھا على بيعھا Hعادة الموجھة ا�ولية غير والمواد التجھيزات سلع ، الرسم من تعفى
 .استيراد عملية كل قبل تعھد

 .بذلك إيصال تسليم و شھادة عليه منح ويترتب الضرائب قابضي لدى الرسم يسدد

  ".التنظيم عن طريق ، الحاجة عند ، المادة ھذه تطبيق كيفيات تحدد

 يخص  فيما  المصرفي  للتوطين  الخاص  من الرسم  المعفيين  ا�شخاص  على  يترتب 74 :  المادة
 احترام  عدم  حالة  في على حالھا  البيع  Hعادة  الموجھة  غير  ا�ولية  والمواد  استيراد التجھيزات 
 . الواردات  قيمة ھذه ) 2(مرتين   تساوي  غرامة  طرفھم تطبيق  من  المكتتب  التعھد 
  

 2015ديسمبر  سنة   30الموافق   1437ربيع  ا9ول  عام   18مؤرخ في  18-15قانون رقم 
  2016لية  لسنة مايتضمن  قانون ال

  
ديسمبر سنة   29في المؤرخ  21-04من القانون رقم  45تتمم أحكام المادة : 35المادة 
 :، وتحرر كما يأتي2005المتضمن قانون المالية لسنة و 2004

يجب على المكلفين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن شروط البيع بالجملة، بما في  :45المادة "
عند كل طلب ،ن وكذا تجار الجملة، أن يقدموا والموزعللھاتف النقال ون ون والمتعاملوذلك المستورد

  .كشفا بقائمة زبائنھم يتم تحيينه شھريا ،اHدارة الجبائيةمن 

من قانون الضرائب  1 -224يجب أن يشتمل كشف قائمة الزبائن المعلومات المذكورة في المادة 
  .المباشرة و الرسوم المماثلة

دج وفي حالة  400.000دج إلى  30.000و يعاقب على عدم تقديم ھذا الكشف بغرامة جبائية قدرھا 
  .عود تضاعف الغرامة ال

  ."و تطبق ھذه الغرامة أيضا عندما يتضح أن المعلومات الواردة في كشف الزبائن غير صحيحة

بغض النظر عن جميع ا�حكام المنصوص عليھا بموجب التشريع الجبائي، تجبر الحقوق و  :36المادة 
. اسنتيم) 50(ن يأو تفوق خمسالغرامات عند تحصيلھا، بالدينار ا�على بالنسبة لrجزاء التي تساوي 

  .سنتيم فيتم إھمالھا) 50(أما ا�جزاء التي تقل عن خمسين 
  

، وتحرر 2003من قانون المالية لسنة المعدلة والمتممة ،  ،67تعدل و تتمم أحكام المادة :  37المادة 
 :كما يأتي 

يؤسس رسم سنوي على السكن يستحق على المح^ت ذات الطابع السكني أو المھني  : 67المادة "
  .الواقعة في البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات وCيات الجزائر،عنابة،  قسنطينة  ووھران

على وصوCت الكھرباء " وك^ء شركات توزيع الكھرباء و الغاز"يتم اقتطاع ھذا الرسم من طرف 
  .دورية الدفع  والغاز حسب
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 ."تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم.يدفع ناتج ھذا الرسم إلى البلديات

  2009يوليو  سنة    22المؤرخ  في    01-09القانون  رقم  من  57تعدل أحكام المادة  : 51المادة 
من    40جب  أحكام  المادة  والمعدلة  والمتممة  بم  2009والمتضمن قانون  المالية التكميلي  لسنة ، 

،  2013والمتضمن  قانون  المالية  لسنة    2012ديسمبر  سنة    26المؤرخ في   12-12القانون  رقم 
 : كما  يأتي 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتعين على  142زيادة على أحكام المادة  : 57المادة "
ون من إعفاءات أو تخفيضات في مجال كل الضرائب والرسوم المكلفين بالضريبة الذين يستفيد

والحقوق الجمركية والرسوم شبه الجبائية و غيرھا في إطار أنظمة دعم اCستثمار، بإعادة اCستثمار 
 سنوات)  4(من  ا�رباح  الموافقة  لھذه  اHعفاءات  أو  التخفيضات  في  أجل  أربع  %   30  حصة 

ويجب أن تنجز إعادة . السنة المالية التي خضعت نتائجھا للنظام التحفيزي ابتداء من تاريخ قفل
وفي حالة تراكم السنوات المالية، . اCستثمار بعنوان كل سنة مالية أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية

 .يحسب ا�جل المذكور أع^ه ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية ا�ولى

الفة، تطبق شروط ھذه المادة على النتائج المحققة بعنوان السنوات لمخم اوبغض النظر عن كل ا�حكا
وما يليھا، وكذا بعنوان النتائج المؤجلة التخصيص عند تاريخ صدور قانون المالية  2010المالية 

يترتب على عدم احترام ھذه ا�حكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق .  2009التكميلي لسنة 
  %. 30جبائية نسبتھا غرامة 

لس الوطني ل^ستثمار قرارا يرخص بإعفاء المستثمر من الزامية لمجوC يطبق ھذا اCلتزام إذا أصدر ا
  .بإعادة  اCستثمار إعادة استثمار

يبقى المتعاملون ا�جانب الشركاء مع الشركات الوطنية ، معفيين من إلزامية إعادة اCستثمارعندما 
ويتعين على الشركات المعنية، قصد . نوحة في سعر السلع والخدمات التامة المنتجةتدمج المزاايا المم

 .اCستفادة من تحويل ا�رباح أن ترفق طلبھا بكشف مبرر يحدد مبالغ وفترات تحقيق ا�رباح  المعنية

والوزير تحدد كيفيات تطبيق ھذه الفقرة،عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية 
 ".المكلف بترقية اCستثمار

يمكن أن تودع التصريحات الشھرية المتعلقة بمختلف الضرائب و الرسوم دون أن يتم دفع  :56المادة 
  . الحقوق المستحقة في الوقت نفسه

في حالة ما إذا تجاوز تسديد الضرائب و الرسوم المستحقة ا�جل المنصوص عليه، تطبق غرامات 
المنصوص عليھا بموجب التشريع المعمول به، حيث تحسب ھذه ا�خيرة ابتداء من  التأخر عن الدفع

  . التاريخ الذي كان من المفروض أن تسدد بحلوله
 
 

 2016ديسمبر  سنة   28الموافق   1437ربيع  ا9ول  عام   28مؤرخ في  14-16قانون رقم 
  2017يتضمن  قانون المالية  لسنة 

  
  

الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  01-09من اCمر رقم  41المادة تلغى أحكام :  64المادة 
 .2009، والمتضمن قانون المالية التكميلي  لسنة 2009يوليو سنة  22
  

يوليو�سنة��23ا�وافق��1436شوال�عام��7ا�ؤرخ�nي�01-15مر�رقم�من�d �43تعدل�أحكام�ا�ادة�:  66المادة 

 :و�تحرر�كما�يأتي�،2015التكميOي�لسنة�،�ا�تضمن�قانون�ا�الية�2015
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 اHطار ھذا في المودعة، ا�موال وتكون .  الجبائي اHرادي  ل^متثال  برنامج  يؤسس 43 :   المادة"
 يحرر معدل  جزافي  إخضاع  محل ، كانت وضعيته  مھما طبيعي شخص كل طرف من البنوك لدى ،
 .%  7 نسبته 

 فعل  بأي  ترتبط  وC مشروع  مصدر  ا�صل من  في  المعام^ت  أو  ا�موال  ھذه  تكون  أن  يجب
 قانون  يجّرمه 

 . اHرھاب  ا�موال وتمويل  غسل  المنظم لمكافحة  والتشريع  العقوبات

  .2017ديسم�KLسنة��31بـ�أخر�أجل�لدخول�هذا�النظام�ح_~�التنفيذ�يحدد�

  اكتتابھا  يتم  ولم ، البرنامج  لھذا  مؤھلة  الحائزون أمواC  ا�شخاص  يكون الفترة،  ھذه  وبانتھاء
 المنصوص  والعقوبات  تطبيق الغرامات  مع  العام  القانون  شروط  حسب    التقييم  محل إعادة

 . اللمجا  ھذا  في  عليھا

 " .طريق التنظيم  عن  ا�حكام  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحدد
  

�عبارة :67ا�ادة  �التصريح"  تستبدل �استمارة �الجبائية �7دارة �" تقدم �استمارة�" بعبارة �الجبائية �7دارة تقدم

  .nي�ا�واد�ذات�الصلة�nي�مختلف�القوان_ن�الجبائية�" التصريح�ا�مكن�تسليمها�إلكKtونيا�

  

حددة،�لتأخ_�o�Kتستحق�غرامات�التأخ_�Kعندما�تتعرض�عمليات�الدفع�0لكKtونية�ا�نجزة�nي�0جال�ا� :68ا�ادة 

�عشرة� �K_التأخ� أيام��) 10(خارج�عن�إرادة�ا�كلف�بالضريبة�و�إرادة�ا�ؤسسة�ا�الية،�شريطة�أن��oيتجاوز�هذا

  .لدفعاتاريخ�تحسب�إبتداء�من�

  

،�2009جويلية��22ا�وافق��1430رجب��29ا�ؤرخ�nي��01-09من�dمر�رقم��28تل�ى�أحكام�ا�ادة�   :69ا�ادة 

 .2009ا�تضمن�قانون�ا�الية�التكميOي�لسنة�ا�عدل،�
 

 سنة يوليو  22  ا�وافق  1430  عام  رجب  n  29ي  ا�ؤرخ  09-01  رقم  dمر  من  32  ا�ادة  أحكام  تعدل  76 :  ا�ادة

  :  يأتي  كما  وتحرر   ،2009لسنة�  التكميOي  ا�لية  قانون   وا�تضمن  2009 

 متعامOي  عOى  شهريا  الرسم  هذا  ويستحق ،ا�سبق  الدفع  تعبئة  عOى  يطبق  رسم  يؤسس 32 :  دةاا�"

 . التعبئة  إعادة  طريقة  تكن  مهما  النقال  الهاتف

 . الشهر  خDل  التعبئة  إعادة  مبلغ  عOى  ويطبق ،  %  7ب  الرسم  هذا  معدل  يحدد

  (20)  العشرين خDل  إقليميا تصلمخا  الضرائب قابض  إ5ى _نا�عني _نا�تعامل  طرف  من  الرسم  هذا  ناتج  يدفع

 . ا�وا5ي  الشهر  من  dو5ى  يوما

  : يأتي  كما ،  التعبئة  إعادة  مبلغ  عOى  الرسم  من    2 %حاصل  يوزع

 ،البلديات  لصالح %    - 35

 ،الدولة  م_~انية  لصالح %    - 35

 ". الوط¨F  للتضامن الخاص  الصندوق   لصالح     - %30

 

 .2009من�قانون�ا�الية�التكميOي�لسنة��57ل�ى�أحكام�ا�ادة�ت :82ا�ادة 

 

 .  ا�حررة  العقود  حسب_ن�وثقا�  أتعاب  مبلغ يسقف 84:  دةا�ا

  .التنظيم  طريق  عن  dتعاب  لهذه  سقفا�  بلغا�  يحدد
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/ أو�عOى�سيارات�رعايا�الدول�ال»�Fتطبق�رسوم�للدخول / ينشأ�رسم�للمعاملة�با�ثل�يطبق�عOى�رعايا�و :85ا�ادة 

يقتطع�الرسم�وفق�نفس�التعريفة�ا�طبقة�عOى�الرعايا�. الخروج�من�0قليم�أو�ما�شا¬�ها�عOى�الرعايا�الجزائري_ن

 . الجزائرين

  .يخصص�ناتج�هذا�الرسم�للم_~انية�العامة�للدولة

  .د�كيفيات�تطبيق�أحكام�هذه�ا�ادة�عن�طريق�التنظيمتحد

تستفيد�مؤسسات�7نتاج�ال»�Fتنشط�nي�ميدان�التجميع�و�الKtكيب،�من�النظام�الجبائي�التفضيOي��:88ا�ادة 

لصناعات�ا�وجهة��ل�جموعاتا�نصوص�عليه�بموجب�التشريع�ا�عمول�به،�وذلك�حسب�ا�نتوج�ا�ع¨F،�لفائدة�ا�

 .CKD و�ا�سماة�الKtكيبية�

مناصب�عمل،�ترتبط�0ستفادة�من�النظام�الجبائي�ا�ذكور�nي�الفقرة�أعDه��استحداثفض�Dعن�انجاز�اسثمار�و�

ا�كلفون��ين�ر يز و باحKtام�ا�ؤسسات�ا�عنية��عدل�إدماج�ا�نتوج�ال�²ائي�يحدد�بموجب�قرار�مشKtك�صادر�عن�ال

  .بالصناعة�وا�الية

م�الجبائي�التفضيOي�ا�ذكور�أعDه،�dجزاء�وا�كونات�ا�ستوردة�بشكل�منفصل�من�طرف�كما�تستفيد�من�النظا

�oيتجزأ�من�ا�جموعات�ا�وجهة�للصناعات�جزء��ا�ؤسسات�ا�ذكورة�nي�الفقرة�dو5ى�من�هذه�ا�ادة،�و�ال»�Fتمثل

  .الKtكيبية

منح�0ستفادة�من�النظام�الجبائي�التفضيOي�بناء�عOى�قرار�تقي
ُ
ا�كلف�بالصناعة،�يتضمن��يسلمه�الوزير يم�تق¨�Fت

أعDه،�والذي�تصرح�ا�ؤسسة�بموجبه�بأن��2تعهد�ا�ؤسسة�ا�ستفيدة�باحKtام�معدل�7دماج�ا�ذكور�nي�الفقرة�

 .      القطع�و�ا�كونات�ال»�Fاستورد�µا�تمثل�مجموعة�كاملة�أو�جزءا�م�²ا

  . ظيمتحدد�كيفيات�تطبيق�هذه�ا�ادة�عن�طريق�التن

  

�دة��ال»�Fتكون�عOى�عاتقها�ديون�الجبائيةالإعادة�جدولة� ال»�Fتمر�بوضعية�مالية�صعبة�تيمكن�للشركا: 90ا�ادة 

o شهرا�36تتجاوز�. 

� �دائما �مقKtنا �الدفع �أجل �منح �ذلك�بإسقاطيكون �الخاضع �يطلب �أن �التأخ_�Kدون �أجل��،عقوبات �احKtام بشرط

  .0ستحقاق

  .كل�الخاضع_ن�للضريبة�مهما�كان�النظام�الجبائي�التابع_ن�له�يطبق�هذا�التدب_�KعOى

  

�20ا�ؤرخ�nي��10-11من�القانون�رقم��208أن�تتو5ى�وكاoت�7يرادات�ا�نصوص�عل��ا�nي�ا�ادة�يمكن�: 91ا�ادة 

والحقوق�ا�تعلق�بالبلدية،�تحصيل�الضرائب�والرسوم�وdتاوى��2011يونيو�سنة��22ا�ؤرخ�nي��1432رجب�عام�

  .وغ_Kها�من�7يرادات�ال»�Fيقع�تحصيلها�عOى�عاتق�خزينة�البلدية

  .تحـدد�كيفيات�تطبيق�هذه�ا�ادة�عن�طريق�التنظيم

  

  :أتيياموتحرر�ك�2003من�قانون�ا�الية�لسنة��103تعدل�و�تتمم�أحكام�ا�ادة�: 92ا�ادة 
  

�رسم��نشأي :103ا�ادة « �الصيدoنية، �ا�نتوجات �من �لكمية �مراقبة �وكل �صيدoني �منتوج �تسجيل �طلب �كل عOى

  :¾تيطار�½ ليحدد�مبلغه�وفقا�

  دج�12.000: ا�نتوجات�الصيدoنية�حصةمراقبة� −
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  دج�30.000: مراقبة�و�خKLة�ا�نتوجات�الخاضعة�للتسجيل −

 .دج�15.000 :تحليل�ومراقبة�ا�واد�0ولية�للمنتجات�الخاضعة�للتسجيل −
 

  :يأتي يخصص�ناتج�هذا�الرسم�كما

 لفائدة�م_~انية�الدولة،�50% −

 .لفائدة�م_~انية�ا�خ�KLالوط¨��Fراقبة�ا�نتوجات�الصيدoنية�% 50 −
 

  .»تحدد�كيفيات�تطبيق�هذه�ا�ادة�عن�طريق�التنظيم�

  

�ا�ؤهلة�: 106ا�ادة  �ا�صالح �تطل�Àا F«ال� �التنظيمية �الوثائق �تسليم �أو�عOى �التجارية �ا�راقبة �عOى �7عKtاض يؤدي

� �غرامة �ثمانية�) دج�10.000(شرة�آoف�دينار�ع إلزامية�قدرها�لوزارة�التجارة،�بقوة�القانون،إ5ى�تطبيق بعد�أجل

 .�صالح�مقابل�إشعار�باoستDمأيام�إبتداء�من�تاريخ�الطلب�الصريح�ا�قدم�من�طرف�هذه�ا) 08(
  

  .يKtتب�عن�عدم�دفع�مبلغ�7لزامية�تطبيق�العقوبات�ا�نصوص�عل��ا�nي�هذا�ا�جالو 
  

   .تحدد�كيفيات�تطبيق�هذه�ا�ادة�بموجب�قرار�مشKtك�ب_ن�الوزير�ا�كلف�با�الية�و�الوزير�ا�كلف�بالتجارة
 

�31ا�وافق��1426ذو�القعدة�عام��29ا�ؤرخ�nي��16-05من�القانون�رقم��60تعدل�و�تتمم�أحكام�ا�ادة� :112ا�ادة 

 :كما�يأتيوتحرر�،�ا�عدلة�و�ا�تممة،�2006و�ا�تضمن�قانون�ا�الية�لسنة��2005ديسم�KLسنة�
 

  .يؤسس�رسم�عOى�dطر�ا�طاطية�الجديدة�ا�ستوردة��:60ا�ادة  "
  

  :الرسم��كما�يأتي�يحدد�مبلغ�هذا�

 دج�عن�إطار�مخصص�للسيارات�الثقيلة،�750 −

 .دج�عن�إطار�مخصص�للسيارات�الخفيفة�450 −
  

  :كما�يأتي�،هذا�الرسم�يوزع�حاصل

 ،�لصالح�البلديات، ٪ 35 −

 ،�لصالح�م_~انية�الدولة، ٪ 35 −

− 30 ٪ F¨للتضامن�الوط�F¨لصالح�الصندوق�الوط�،. 

  ".طريق�التنظيمعن�تحدد�كيفيات�تطبيق�هذه�ا�ادة�

  
  

 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر سنة  27 فيمؤرخ  11 -17قانون رقم 
 

رمضان  16المؤرخ في  01-10من ا�مر رقم  26تعدل و تتمم أحكام المادة :  60المادة 
، و تحرر 2010المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010غشت سنة  26الموافق  1431

 :يأتي كما 

التي يقل عمرھا ) خ.س(تخضع السيارات المرقمة في صنف السيارات الخاصة  :26المادة"
سنوات و المذكورة في ميزانية الشركات، مھما كان نظام إخضاعھا، من ) 5(عن خمس 

  :طرف الشركات المنشأة في الجزائر، إلى رسم سنوي يحدد مبلغه كما يأتي
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  اiقتناءقيمة السيارة عند  تعريفة الرسم

 

  دج 6.000.000دج و  3.500.000ما بين  دج 350.000

 

  دج 6.000.000أكثر من  دج 600.000

 

  

كذلك، تخضع إلى الرسم على مركبات الشركات، المركبات المؤجرة من طرف نفس ھذه 
في ھذه . أشھر خ^ل السنة المالية الجبائية) 3(الشركات لفترة  إجمالية تساوي أو تفوق ث^ثة 

  :الحالة، يحدد مبلغ الرسم وفقالسعر اقتناء المركبة،على النحو التالي

  قيمة السيارة عند اiقتناء تعريفة الرسم

 

  دج 6.000.000دج و  3.500.000ما بين  دج 250.000

 

  دج 6.000.000أكثر من  دج 500.000

 

للتأجير أو للقيام بخدمة غير أنه، C يطبق الرسم على السيارات الموجھة حصريا إما للبيع أو 
  .النقل لفائدة الجمھور، عندما تتوافق ھذه العمليات مع النشاط العادي للشركة المالكة

C يكون الرسم قاب^ للخصم من أجل إعداد الضريبة و C بد أن يتم التصريح به في نفس 
  .الوقت الذي يتم فيه التصريح السنوي للمداخيrو للربح

  :يدفع الرسم بمناسبة

  تسديد رصيد تصفية الضريبة على أرباح الشركات؛ −
  تسديد رصيد تصفية الضريبة على الدخل اHجمالي؛ −
  .تسديد سنوي أو تسديد الث^ثي ا�خير بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة −

يوما ابتداء من تاريخ اHشعار ) 30(يترتب عن عدم التصريح و تسديد الرسم في أجل ث^ثين 
مع إشعار باCست^م، تطبيق غرامة بمبلغتساوي ضعف قيمة الرسم بظرف موصى عليه 

  .»المستحق

  

جمادى الثانية  11المؤرخ في 25- 91من القانون  117تعدل وتتمم أحكام المادة : 61المادة 
،و تحرر 1992والمتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر سنة  18الموافق   1412عام 

 :كما يأتي

  .رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئةيؤسس  :117المادة "

  .تحدد طبيعة ھذه النشاطات عن طريق التنظيم
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 :يحدد مبلغ الرسم السنوي كما يأتي

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتھا على ا�قل لترخيص  180.000 - 
على المؤسسات المصنفة  الوزير المكلف بالبيئة وفقا للتنظيم الساري المفعول و المطبق

مايو سنة  31المؤّرخ في  198 -  06لحماية البيئة،C سيما المرسوم التنفيذي رقم 
 .،الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة  لحماية البيئة2006

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي تخضع إحدى نشاطاتھا على ا�قل  135.000 - 
اقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول و المطبق على المؤسسات  لترخيص  الوالي المختص

مايو سنة  31مؤّرخ في  198 - 06المصنفة لحماية البيئة، C سيما المرسوم التنفيذي رقم 
 .، الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة  لحماية البيئة2006

د نشاطاتھا على ا�قل لترخيص دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أح30.000 - 
رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول و المطبق على 

 31مؤّرخ في  198 -  06المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، C سيما المرسوم التنفيذي رقم 
 .حماية البيئة، الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة  ل2006مايو سنة 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي يخضع أحد نشاطاتھا على ا�قل للتصريح   13.500 - 
وفقا للتنظيم الساري المفعول و المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، C سيما 

، الذي يحدد التنظيم المطبق 2006مايو سنة  31مؤّرخ في  198 - 06المرسوم التنفيذي رقم 
 .لى المؤسسات المصنّفة  لحماية البيئةع

  :بالنسبة للمنشآت التي C تشغل أكثر من شخصين، يحدد مبلغ الرسم ا�ساسي  كما يأتي

  .دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخيص الوزير  المكلف بالبيئة 34.000 - 

 .اقليميادج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخيص الوالي المختص  25.000 - 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي  4.500 - 
 .المختص اقليميا

 .دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة للتصريح 3.000 - 

 

على كل نشاط من ھذه ا�نشطة حسب  10و  1يطبق المعامل المضاعف المتراوح بين 
  .طبيعتھا و أھميتھا

وقود /استرجاع الزيوت المستعملة واستغ^ل و تخزين غاز البترول المميعتعفى منشآت 
)GPL/C( من الرسم على ا�نشطة الملوثة.  

يكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نشاط من ھذه ا�نشطة الملوثة أو الخطيرة، عن 
  .طريق التنظيم

المنشأة، الذي C يقدم تطبق غرامة تحدد نسبتھا بضعف مبلغ الرسم، على من يستعمل 
المعلومات الضرورية أو يعطي معلومات حاطئة و ذلك من أجل تحديد نسبة الرسم و 

  .تحصيلھا

يحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للوCية، على أساس تعداد المنشآت المعنية 
  .التي تقدمھا المصالح المكلفة بحماية البيئة

 .  م يتم تسديد  المبالغ المطابقة في ا�جال المحددةذا ل  %10تضاعف نسبة الرسم بـ 
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يكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نشاط من ھذه ا�نشطة مساويا لحاصل المبلغ 
  .ا�ساسي و المعامل المضاعف

يحدد المعامل المضاعف، المطبق على كل نشاط من  ھذه ا�نشطة الملوثة أو الخطيرة، عن 
  .طريق التنظيم

غرامة يحدد مبلغھا بضعف مبلغ الرسم، على من يستغل المنشأة، الذي C يقدم تطبق 
المعلومات الضرورية أو يعطي معلومات خاطئة و ذلك من أجل تحديد مبلغ الرسم و 

 .تحصيله

يحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختص إقليميا، على أساس تعداد المنشآت المعنية 
 .بحماية البيئةالذي تقدمه المصالح المكلفة 

من مبلغ الرسم  إذا لم يتم تسديد المبالغ المطابقة في ا�جال % 10تطبق زيادة تقدر بـ 
 . المحددة

  :يخصص حاصل ھذا الرسم كا�تي

  .لميزانية الدولة% 33  - 

 .».للصندوق الوطني للبيئة والساحل67%  - 

شوال عام   07في  المؤرخ 21- 01من القانون  203تعدل وتتمم أحكام المادة : 62المادة 
، و تحرر كما 2002والمتضمن قانون المالية لسنة   2001ديسمبر سنة  22الموافق  1422

  :يأتي

ج عن كل طن .د 16.500يؤسس رسم لتشجيع عدم التخزين يحدد بمبلغ : 203المادة "
  .أو الخطرة/مخزن من النفايات الصناعية الخاصة و 

  :و تخصص عائدات ھذا الرسم كما يأتي

  .للصندوق الوطني للبيئة و الساحل% 48 - 

 .لفائدة ميزانية الدولة% 36 - 

 .لفائدة البلديات% 16 - 

سنوات Hنجاز منشآت إزالة ھذه النفايات ابتداء من تاريخ اCنط^ق ) 3(تمنح  مھلة  ث^ث 
 ."في تنفيذ مشروع منشأة  اHفراز

شوال عام   07المؤرخ في  21- 01من القانون  204تعدل وتتمم أحكام المادة : 63المادة 
، و تحرر كما 2002والمتضمن قانون المالية لسنة   2001ديسمبر سنة  22الموافق  1422

 :يأتي

يؤسس رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة الع^ج في  :204المادة "
و يضبط الوزن .  طن/ ج.د 30.000المستشفيات و العيادات الطبية بسعر مرجعي قدره 

 .المعني وفقا لقدرات الع^ج وأنماطه في كل مؤسسة معنية أو عن طريق قياس مباشر
 :و يخصص حاصل ھذا الرسم كما يأتي

  .للصندوق الوطني للبيئة و الساحل% 60 - 

 .لفائدة ميزانية الدولة% 20 - 

 .لفائدة البلديات% 20 - 
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بتجھيزات الترميد سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزويد ) 3(تمنح  مھلة  ث^ث 
   . "الم^ئمة أو حيازتھا

  
شوال عام   07المؤرخ في  21- 01من القانون  205تعدل وتتمم أحكام المادة : 64المادة 
، و تحرر كما 2002والمتضمن قانون المالية لسنة   2001ديسمبر سنة  22الموافق  1422

 :يأتي
مصدر الصناعي على الكميات يؤسس رسم تكميلي على التلوث الجوي ذو ال :205المادة "

و يحدد ھذا الرسم بالرجوع إلى المبلغ ا�ساسي السنوي . المنبعثة التي تتجاوز  القيم المحددة
ديسمبر سنة  18المؤرخ في  25- 91من القانون رقم  117المحدد بموجب أحكام المادة 

امل المضاعف ، المعدلة و المتممة، و من المع1992و المتضمن قانون المالية لسنة  1991
 .، حسب معدل تجاوز القيم المحددة5و  1الذي يتراوح بين 

  
  :و يخصص حاصل ھذا الرسم كما يأتي

  .للصندوق الوطني للبيئة و الساحل% 50 - 

 .لفائدة ميزانية الدولة% 33 - 

  .»لفائدة البلديات% 17 - 

عام  شوال  20المؤرخ في  11-02من القانون  94تعدل وتتمم أحكام المادة : 65المادة 
 ، و تحرر كما2003والمتضمن قانون المالية لسنة   2002ديسمبر سنة  24الموافق  1423

 :يأتي

ينشأ رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي، المؤسسة وفقا :94المادة "
لحجم المياه المطروحة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة 

  .التنظيم الساري المفعول بموجب
 

 117يحدد ھذا الرسم بالرجوع إلى المبلغ ا�ساسي السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة 
والمتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر سنة  18المؤرخ في  25 - 91من القانون رقم 

حسب معدل ، 5و  1، المعدلة و المتممة، ومن المعامل المضاعف الذي يتراوح بين 1992
  .تجاوز القيم المحددة

  :و تخصص عائدات ھذا الرسم كما يأتي

 .للصندوق الوطني للبيئة و الساحل% 34 - 

  .٪للصندوق الوطني للمياه16 - 

 .لفائدة البلديات% 34 - 

    .»لفائدة ميزانية الدولة%  16 - 

عام ذو القعدة  29المؤرخ في  16-05من القانون  61تعدل وتتمم أحكام المادة :  66المادة 
،المعدلة،  و 2006والمتضمن قانون المالية لسنة  2005ديسمبر سنة  31الموافق  1426

 :تحرر كما يأتي
ج .د 18.750يؤسس رسم على الزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم يحدد بـ  :61المادة "

عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، و التي تنجم عن استعمالھا زيوت 
  . مستعملة
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  :تخصص مداخيل ھذا الرسم كما يأتي

لفائدة البلديات بالنسبة للزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم المصنوعة داخل  34% - 
التراب الوطني، و لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية بالنسبة للزيوت و 

  .الشحوم و تحضير الشحوم المستوردة

 .احللفائدة الصندوق الوطني للبيئة و الس34% - 

 .لفائدة ميزانية الدولة32% - 

بصفة انتقالية، يصب حاصل ھذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك و الذي لم يدفع 
لصالح البلديات، لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه 

  .على البلديات المعنية
  ."     تحدد كيفيات تطبيق عن طريق التنظيم

ذو القعدة  04المؤرخ في  22-03من القانون رقم  53تعدل وتتمم أحكام المادة : 67المادة 
،و تحرر  2004المتضمن قانون المالية لسنة  2003ديسمبر  سنة  28الموافق  1424عام 

 :كما يأتي
دج للكيلوغرام الواحد، يطبق على ا�كياس الب^ستيكية  40يؤسس رسم قدره :53المادة "

 .أو المصنوعة محليا/المستوردة و
  :تخصص عائدات ھذا الرسم كما يأتي

  .للصندوق الوطني للبيئة و الساحل% 27 - 

 .لفائدة ميزانية الدولة% 73 - 

  ."تحدد كيفيات تطبيق أحكام ھذه المادة عن طريق التنظيم 
 1430رجب عام  29المؤرخ في  01- 09من ا�مر رقم  32تعدل أحكام المادة : 70المادة 

، و تحرر كما 2009والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009يوليو سنة  22الموافق 
 :يأتي

بدون  تغيير .....(يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق، و يستحق شھريا  :32المادة «
  .يوما ا�ولى من الشھر الموالي) 20(خ^ل العشرين).......حتى

  
  :إعادة التعبئة كما يلييوزع حاصل الرسم على مبلغ 

  لصالح ميزانية الدولة؛   98% −
 لصالح صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية؛ 01 % −
 .»لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني 01 % −
  

 1422شوال عام  07المؤرخ في  21- 01من القانون رقم  32تعدل أحكام المادة : 71المادة 
، المعدلة بموجب أحكام 2002والمتضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمبر سنة  22الموافق 

ديسمبر  26الموافق  1427ذو الحجة عام  06المؤرخ في  24- 06من القانون رقم  54المادة 
 :، وتحرر كما يأتي2007والمتضمن قانون المالية لسنة  2006سنة 

يخضع ا�شخاص المعنويون المذكورون أدناه إجباريا Cختصاص الھيكل  :32المادة "
  :المكلف بتسيير المؤسسات الكبرى المنصوص عليھا بموجب نص تنظيمي

الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات الذي يخضع للتشريع المتعلق  −
 بالمحروقات؛
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إطار تعاقدي يخضع للنظام الحقيقي عندما الشركات ا�جنبية الناشطة بالجزائر مؤقتا في  −
 يكون مبلغ العقد أو العقود يساوي أو يفوق مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية؛

شركات رؤوس ا�موال وكذا شركات ا�شخاص الذين اختاروا الخضوع للنظام الجبائي  −
ضرائب من قانون ال 136لشركات رؤوس ا�موال كما ھو منصوص عليھا في المادة 

المباشرة و الرسوم المماثلة التي يكون رقم أعمالھا يساوي أو يفوق مبلغا محددا بموجب 
 قرار  من وزير المالية؛

تجمعات الشركات عندما يكون رقم أعمال أحد الشركات العضوة يساوي أو يفوق مبلغا  −
  ."محددا بموجب قرار  من وزير المالية

  . عين بالجملة للتعبئات اCلكترونية للرصيد الھاتفيينشأ رسم على نشاط الموز : 72المادة 

تحدد نسبة الرسم على نشاط التوزيع بالجملة للتعبئات اHلكترونية لرصيد المواص^ت 
على اقتطاع أرصدة المواص^ت السلكية و ال^سلكية التي  0,5%السلكية و ال^سلكية  بـ 

  .تجري لدى متعاملي المواص^ت السلكية و ال^سلكية
يتم جمع ھذا الرسم من طرف متعاملي المواص^ت السلكية و ال^سلكيةأثناء كل اقتطاع، ويتم 

  .دفعه إلى سلطة الضبط للبريد والمواص^ت السلكية وال^سلكية
تقوم سلطة الضبط للبريد والمواص^ت السلكية وال^سلكية بصفة منتظمة بإعادة دفع المبالغ 

ص^ت السلكية و ال^سلكيةإلى حساب التخصيص الخاص المدفوعة من طرف متعاملي الموا
صــنــدوق تــمـلّك اCستعمال وتطوير تكنولوجيات اHع^م "الذي عــنــوانه  302- 128رقم 

  . 1، السطر "واCتصال وإعادة توزيع طيف الذبذباتال^سلكية الكھربائية
  . تحدد تدابير تطبيق أحكام ھذه المادة عن طريق التنظيم

  

، على المداخيل التي تحققھا المؤسسات  %2ينشأ اقتطاع من المصدر بنسبة  : 76المادة 
ا�جنبية التي ليس لھا منشآت مھنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية استيراد سلع وخدمات 

 .موجھة Hقامة واستغ^ل شبكـات للمواص^ت السلكية وال^سلكية ثابتة و نقالة وفضائية

الذي عــنــوانه  302-128ذا اCقتطاع إلى حساب التخصيص الخاص رقم يدفع عائد ھ 
صــنــدوق تــمـلّك اCستعمال وتطوير تكنولوجيات اHع^م واCتصال وإعادة توزيع طيف "

 ".الذبذبات ال^سلكية الكھربائية

يستحق�) جد�50.000( ينشأ�لفائدة�م_~انية�الدولة،�رسم�خاص�قدره�خمسون�ألف�دينار��:100ا�ادة 

 .بمناسبة�منح�و�تجديد�ا�صالح�ا�ختصة�لوزارة�العدل�لختم�الدولة�لفائدة�الضباط�العمومي_ن

 :،�وتحرر�كمايأتي�2015من�قانون�ا�الية�التكميOي�لسنة��76تعدل�و�تتمم�أحكام�ا�ادة�: 104ا�ادة 

ينشأ�رسم�عOى�عاتق�كل�مستفيد�من�قطعة�أرض�مهيئة�ذات�استعمال�صنا-ي�متواجدة��:76ا�ادة ««««

عOى�مستوى�ا�ناطق�الصناعية�أو�مناطق�النشاط،�ا�عروضة�nي�السوق�عن�طريق�التنازل�من�طرف�

سنوات�ابتداءا�من�تاريخ�) 03(الجهات�ا�كلفة�بال�Ãيئة�العمومية،�و�ال»�Fبقيت�غ_�Kمستغلة��دة�تفوق�

  .يصها،�ا�ثبتة�قانونا�بموجب�محضر�تعده�مصالح�الصناعة�ا�ختصة�إقليمياتخص

  .من�قيم�Ãا�التجارية٪5يحدد�مبلغ�هذاالرسما�حصل�سنويا��بـ�

  .  �oيعفي�تحصيل�هذا�الرسم،�ا�ستفيد�من�dرض�من�ا�تابعة�القضائية�لفسخ�الصفقة

  :يوزع��ناتج�هذا�الرسم��كما�يOي
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 مكان�تواجد�dرض؛لفائدة��البلديات�60٪ −

الصندوق�الوط¨�Fلدعم��" الذي�عنوانه���302-124لفائدة��حساب�التخصيص�الخاص�رقم��40٪ −

  ".تطوير�ا�ؤسسات�الصغ_Kة�و�ا�توسطة�و�دعم�0ستثمار�و�ترقية�التنافسية�الصناعية

  .»تحدد�شروط�و�كيفيات�تطبيق�هذه�ا�ادة�عن�طريق�التنظيم

  

ديسمبر  23المؤرخ في  11- 99من القانون رقم  64تعدل وتتمم أحكام المادة : 107المادة  
 : ، وتحرر كما يأتي2000والمتضمن قانون المالية لسنة  1999سنة 

يؤسس رسم على عمليات بيع المنتوجات الطاقوية للصناعيين و كذا على  :64المادة «
  .عمليات اHستھ^ك الذاتي للقطاع الطاقوي

  :الرسم كما يأتيتحدد مبالغ 

 للوحدة الحرارية بالنسبة للغاز الطبيعي ذي الضغط العالي و المتوسط ؛/دج 0.0023 - 
 .كيلواط ساعي بالنسبة للكھرباء ذات التيار العالي و المتوسط/ دج  0.030 - 

للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ومن أجل الطاقات المتجددة " يخصص ناتج ھذا الرسم 
  »"و المشتركة

 


