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 بالغ 

 2023الجبائية لقانون المالية لسنة التدابير حول أهم  
 2023الواردة يف قانون املالية لس نة  اجلبائية  أأمه الأحاكم    علمك تهني  املديرية العامة للرضائب ا ىل  

و  تبس يط  ا ىل  هتدف  )   توافقواليت  اجلبائية  عىل  و  ،  (1ال جراءات    ،   (2الاستامثر)التشجيع 

 (. 4)وماكحفة الغش اجلبايئ  (3تعبئة املوارد اجلبائية )و

 

 ال جراءات اجلبائية توافق  تبس يط و  ا ل الهادفة    تدابي ال .  1
 

املسقفة أأو  هوامش  ال الأعامل املتعلقة ابملنتجات ذات    أأرقام الرضيبة اجلزافية الوحيدة    بعنوان  ا خضاع 1.1 

 : ( 2023من قانون املالية لس نة    15)املادة  عن طريق التنظمي    احملددة 

ذات الاس هتالك  منتجات  لل الوحيدة،  اجلزافية    بعنوان الرضيبة،  الأعاملعىل الهامش بدل الرمق عىل    ال خضاع تطبيق  

لرضيبة اجلزافية معدل ا الهامش  جتاوز معدلمبا يف ذكل حاةل  طريق التنظمي  عن   أأسعارها والواسع احملددة هوامشها  

 الوحيدة. 

 ختفيض العبء اجلبايئ لتجار التجزئة اذلين يعملون بتجارة هذه املواد.  ا ل هيدف هذا التدبي 

 

عادة دفع الاقتطاعات من املصدر اليت ختص املرتبات والأجور   2.1  ملنجزة من  املنح والريوع العمرية او ا 

من قانون املالية لس نة    06امللكفني ابلرضيبة اخلاضعني للنظام املبّسط للمهن غي التجارية )املادة    طرف 

2023 ) : 
لس نة   املالية  قانون  أأحاكم  التجارية عىل    2023نصت  للمهن غي  املبّسط  للنظام  امللكفني ابلرضيبة اخلاضعني  لزام  ا 

يقومون  و  جراءاذلين  املصدر  اقتطاعات اب  والأجور    بعنوان  من  وو املرتبات  عادةالريوع   املنح  اب  هذه   العمرية،  دفع 
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أأجل أأقصاه اليوم العرشين من الشهر املوال للفصل املدين اذلي مت   يف  أأيفصليا )بدل من شهراي(،  الاقتطاعات  

 . دةلكفني الرضيبة اخلاضعني لنظام الرضيبة اجلزافية الوحي، عىل غرار امل اقتطاعهاخالهل 

 

 

)املادة  3.1  التجارية  غي  للمهن  املبّسط  للنظام  اخلضوع  اختيار  ماكنية  لس نة    33ا  املالية  قانون  من 

2023 ) : 

لس نة   املالية  قانون  أأحاكم  اجلزافية   2023نصت  الرضيبة  لنظام  اخلاضعني  التجارية  غي  املهن  أأحصاب  منح  عىل 

ماكنية اختيار    .للمهن غي التجارية املبّسطاخلضوع للنظام  الوحيدة، ا 

 

أأرابح  4.1  عىل  للرضيبة  اخلاضعة  اجلبائية  النتيجة  حتديد  عند  الأعباء  خصم  قابلية  رشوط  ختفيف 

 : ( 2023من قانون املالية لس نة    10الرضيبة عىل ادلخل ال جامل )املادة   الرشاكت او 

دج مع احتساب    1.000.000دج ا ىل    300.000الرفع من السقف القابل خلصم الأعباء املدفوعة نقًدا من   -

 لك الرسوم؛  

بنيك - حساب  يف  ادلفع  طريق  عن  تسديدها  يمت  اليت  الأعباء  خصم  اجلبائيةقبول  النتيجة  حتديد   ،،يف 

 املقبوةل. وسائل ادلفع غيها من  ا ل ابل ضافة 

 

  : ( 2023من قانون املالية لس نة    08)املادة    هتالاكت ل  ا فرتات   تنس يق  5.1 

عىل    2023، نص قانون املالية لس نة  جبائيا  املطبقة  الاهتالاكتتقدير فرتات    يفمن أأجل جتنب اختالف املواقف  

 من الوزير امللكف ابملالية.  بقرارحتديد هذه الفرتات 

 قانوين هلم. س ند من  نحهمبا ي   ال جراءاملعنيني هبذا   ابلرضيبةيشلك هذا التدبي ضامًًن للملكفني 

 

ختفيف رشوط قابلية خصم الرمس عىل القمية املضافة بعنوان الفواتي املسددة عن طريق ادلفع نقدا    6.1 

 ( :  2023من قانون املالية لس نة    23)املادة  

نقدا،من   - املدفوعة  للفواتي  املثقةل  املضافة  القمية  عىل  الرمس  خلصم  القابل  السقف  ا ىل   100.000رفع  دج 

  الرسوم؛ دج ، مع احتساب لك 1.000.000

منح حق اخلصم عندما يمت تسديد مبلغ الفاتورة عن طريق ادلفع يف حساب بنيك ابل ضافة ا ل غيها من وسائل   -

 ادلفع املقبوةل. 
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من قانون املالية    05رفع سقف املداخيل ال جيارية املعنية ابخلضوع للمعدل املؤقت للرضيبة )املادة   7.1 

 ( : 2023لس نة  

لرضييب من هجة، وتبس يط ا جراءات الترصحي ابلرضيبة ودفعها من هجة أأخرى، مت رفع سقف هبدف ختفيض العبء ا 

 دج. 1.800.000دج ا ىل  600.000%، من   07ال جيارات الس نوية ال جاملية اخلاضعة للمعدل املؤقت 

تظل خاضعة فقط    و عليه، فا ن ال جيارات الس نوية ال جاملية اليت يقل مبلغها عن السقف املذكور أأعاله أأو يساوهيا،

 للمعدلت احملررة من الرضيبة.

 

)املادة   8.1  قامة  ال  عىل  الرمس  خيص  فامي  الترصحيية  الالزتامات  لس نة    14تعديل  املالية  قانون  من 

2023 ) : 

احملصل شهراي من طرف املؤسسة الفندقية، بواسطة جدول ال شعار ابدلفع، يف أأجل    يُعاد دفع الرمس عىل ال قامة -

 من الشهر اذلي ييل شهر حتصيلها عىل مس توى قباضة الرضائب التابعة لها؛  20يتعدى ل 

اكتتاب - الفندقية  املؤسسات  عىل  مع    يتعني  ابلزتامن   ، اجلبائية  ال دارة  تقدهما  اليت  لالس امترة  وفقًا  خاص  ترصحي 

)سلسةل ج  رسوم املامثةل  من قانون الرضائب املبارشة وال  151و  18الترصحي الس نوي املنصوص عنه يف املادتني  

 وذكل عىل مس توى املصاحل اجلبائية التابعة لها. ،  ( 4ورمق    1رمق  

 

( مقاعد من جمال تطبيق الرمس الس نوي  09اس تثناء الس يارات اخلاصة اليت حتتوي عىل تسعة )  9.1 

 : ( 2023من قانون املالية لس نة    48عىل املركبات )املادة  

( مقاعد  09اجلبايئ عىل املؤسسات املقمية يف اجلزائر واليت متتكل مركبات خاصة ذات تسعة )هبدف ختفيف العبء  

هاته املركبات من جمال تطبيق الرمس الس نوي عىل املركبات    2023واملقيدة يف مزيانياهتا، اس تثىن قانون املالية لس نة  

 ( س نوات.05اليت يقل معرها عن مخس ) 

 

من قانون    28واملادة    27)املادة    أ خرين   متعاملني   عىل   التبغ   وتوزيع   ة ومعاجل   مجع   فتح جمال نشاط 10.1 

 :   ( 2023املالية لس نة  

لس نة  صدور  قبل  املالية   املزارعني   وتعاونيات  للمزارعني،  فقط   مسموًحا   التبغ   أأوراق  حيازة  تاكن  ،2023  قانون 

 التبغ.  نع ا وص قانونًيا املعمتدة  و املشلكة
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أأوراق  مجع   دائرة  تعزيز  دفوهب ا  الرضييب  الاحتواء   و  التبغ  وتوزيع   2023لعام    املالية   قانون  وسع  لأنشطة،لهذه 

املهمتني  ا ىل   التبغ  أأوراق  وتوزيع  ومعاجلة  مجع   نشاط  ممارسة القطاع    املتعاملني  التسجيل هبذا    يف  املس بق  مع مراعاة 

 اجلبائية. من طرف ال دارة النشاط  صيترخ  احلصول عىلو  التجاري السجل 

 

)املادة   11.1  النشأأة  التبغية احلديثة  املنتجات  بعنوان  التبغ  املالية    29تأأسيس اعامتد لصانع   قانون  من 

 :   ( 2023لس نة  

التبغ لصانع  الس يجارة ال لكرتونية والشيشة عىل نفس النحو املطبق عىل املنتجات   توس يع جمال منح اعامتد صانع 

 )تبغ التدخني، تبغ املضغ، النشق(. التبغية املصنعة الأخرى

 

)املواد  12.1  اجلبائية  املنازعات  معاجلة  جراءات  ا  لس نة    44و   42،  38،  37تبس يط  املالية  قانون  من 

2023 )   : 

أأجل ختفيض   املالية   أ جالمن  قانون  أأحاكم  القرارات، نصت  املنازعات اجلبائية وجتس يد عدم متركز  معاجلة ملفات 

 :   عىل ال جراءات التالية 2023لس نة 

دج( ورؤساء   70.000.000س بعون مليون دينار )  ا ل الرفع من عتبة اختصاص رؤساء مراكز الرضائب   -

دج(، من أأجل ا صدار القرارات الزناعية عوضا    30.000.000ثالثون مليون دينار )  ا لاملراكز اجلوارية  

 عن مديري الرضائب ابلولية؛ 

املود - الزناعية  ابلشاكوى  واملتعلقة  علهيا  املتنازع  والغرامات  والعقوابت  احلقوق  مبلغ  عتبة  من  عىل  الرفع  عة 

املركزية، من   دارة  لال  املطابق  الرأأي  تتطلب  الرضائب ابلولية، واليت    200.000.000مس توى مديرايت 

 دج؛  300.000.000دج ا ىل 

ماكنية تفويض   - مضاءا  املدير الوليئ للرضائب ورئيس مركز الرضائب ورئيس  مدير كربايت املؤسسات و   ا 

املوضوع الأعوان  لفائدة  للرضائب  اجلواري  ل جراء  املركز  املؤهةل  احلالت  خبصوص  سلطهتم،  حتت  ني 

 التخفيض التلقايئ، واملتعلقة حرصاي بوضعيات الفرض الرضييب املزدوج. 

املودعة عىل   - الزناعية  علهيا، واملتعلقة ابلشاكوى  املتنازع  مبلغ احلقوق والعقوابت والغرامات  الرفع من عتبة 

دارة املركزيةمن  مس توى مديرية كربايت املؤسسات، واليت تتطلب الر  دج   400.000.000أأي املطابق لال 

 دج. 600.000.000ا ىل 
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  45)املادة % 20عوضا عن % 30بـ املبلغ الواجب دفعه لالس تفادة من التأأجيل القانوين لدلفع  مقدار ختفيض 13.1 

 ( 2023من قانون املالية لس نة  

 

 لتشجيع عىل الاستامثر تدابي ل .  2
 

عفاءات تأأسيس  1.2  من قانون املالية لس نة    07)املادة  دامئة ومؤقتة يف جمال تطبيق الرضيبة عىل أأرابح الرشاكت    ا 

2023 )   : 

طاريف   يف جمال الرضيبة عىل أأرابح الرشاكت: ، أأسفهلاملذكورة عفاءات ال  ، منحت 2023قانون املالية لس نة  ا 

عفاء دامئ لفائدة تعاونيات الصيد البحري وتربية املائيات، واحتاداهتا املس تفيدة من اعامتد تسلمه مصاحل الوزارة   - ا 

نشاءها.   الوصية، هبدف تشجيع ا 

 يطبق هذا ال عفاء فقط عىل العمليات احملققة بني الرشاكء التابعني لنفس التعاونية. 

ملدة   - مؤقت  عفاء  من    ،س نوات  05ا  يداع يف حساابت  2023جانف     01ابتداء  ا  عن  الناجتة  للأرابح   ،

طار العمليات البنكية التابعة للصيفة ال سالمية. احملققةو الاستامثر،   يف ا 

 

طار  ال جراء  ختفيف 2.2  من قانون   09)املادة دمع الاستامثر  أأنظمة  املنظم ل عادة استامثر املزااي اجلبائية املمنوحة يف ا 

 :   ( 2023املالية لس نة  

طار    2023قانون املالية لس نة    خفف عادة استامثر املزااي اجلبائية املمنوحة يف ا  دمع الاستامثر   أأنظمة التدابي املتعلقة اب 

 : وذكل ابلنص عىل ما ييل

عادة - عفاءات املقابةل الأرابح ٪ من30استامثر  ا   املمنوحة.  التخفيضات أأو لال 

عادة استامثر املبلغ الواجب خصم  -  من هذا الأخي؛  % 30ه من الرحب القابل للتوزيع للس نة املعنية، يف حدود  ا 

عادة   - )  ا  أأربعة  غضون  يف  اترخي  04الاستامثر  من  ابتداء  س نوات  قفال(  للنظام    ا  نتاجئها  خضعت  اليت  الس نة 

 التفضييل؛ 

ماكنية    - عادةا  ( س نوات  04الس نوات اليت تيل الس نة اليت يرتبط هبا، يف حدود اجل )  أأوالاستامثر خالل الس نة    ا 

 املذكور أأعاله. 

 ملتعلقة بعدة س نوات، يمت حساب الفرتة الرابعية بطريقة منفصةل للك س نة. يف حاةل ترامك مبالغ املزااي اجلبائية ا -

عادة حتديد أأشاكل  -  تمتثل يف:  أ نالاستامثر واليت يكن  ا 

نتاج السلع واخلدمات؛ ادية اقتناء الأصول امل ✓  أأو املعنوية اليت تدخل مبارشة يف أأنشطة ا 
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 اقتناء س ندات التوظيف؛  ✓

ة أأو الأوراق املالية املامثةل، اليت تسمح ابملشاركة يف رأأس مال رشكة  رشاء الأسهم أأو احلصص الاجامتعي ✓

نتاج السلع أأو الأعامل أأو اخلدمات، رشيطة التحرير الاكمل ملبلغ الامتياز الواجب  عادةأأخرى تعمل يف ا    ا 

 استامثره. 

املسامهة يف رأأس مال مؤسسة حامةل لعالمة "مؤسسة ًنش ئة" أأو "مؤسسة حاضنة"، رشيطة التحرير   ✓

عادة الاكمل ملبلغ الامتياز الواجب   استامثره.  ا 

 

  : ( 2023من قانون املالية لس نة    11)املادة  بحث وتطوير املؤسسات  تشجيع ال 3.2 

لس نة   املالية  قانون  نص  املؤسسات،  مس توى  عىل  والتطوير  البحث  نشاط  تشجيع  التعديالت    2023بغية  عىل 

 التالية: 

املستمثرة يف  نفقات  دج خلصم النتيجة اجلبائية لل   200.000.000دج ا ىل    100.000.000مراجعة السقف من   -

طار البحث والتطوير عىل مس توى املؤسسات، وهذا  من ادلخل أأو الرحب؛  %10ن بدل ع %30يف حدود ا 

املؤسسات   - مع  احملققة  املفتوح  الابتاكر  برامج  ا طار  يف  املرصوفة  النفقات  عىل  اجلبايئ  الامتياز  نفس  منح 

 احلاصةل عىل عالمة "مؤسسة ًنش ئة" أأو "حاضنة أأعامل.

بـ   للخصم جبائيا مسقف  القابةل  املبلغ  فا ن  تنفق الرشكة هذه املصاريف يف وقت واحد،    200.000.000عندما 

 دينار جزائري. 

 

من قانون    51و   16)املادتني  لأنشطة املامرسة مضن النظام القانوين للمقاول اذلايت  اب ص  ا تأأسيس نظام جبايئ خ 4.2 

  : ( 2023املالية لس نة  

الرضييب    تكييف هبدف   رمق  النظام  القانون  يف    23-22مع  القانوين   2022ديسمرب    18املؤرخ  النظام  املتضمن 

 عىل ما ييل:   2023للمقاول اذلايت، نص قانون املالية لس نة 

اليت حتدد عن طريق التنظمي، ا ىل الرضيبة    املامرسة مضن النظام القانوين للمقاول اذلايت، و  الأنشطة  ا خضاع  -

 ؛ %5 اجلزافية الوحيدة، مبعدل

 .جد5.000.000مبلغ   اذلايت  الس نوي للملكفني ابلرضيبة التابعني لنظام املقاولعامل الأ ل يتعدى رمق  أ ن -
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 تعبئة املوارد اجلبائية تدابي ل .  3
 

 :   ( 2023من قانون املالية لس نة    18)املادة  بلغ حقوق الطابع للمخالصة  مل   الأعىل   احلد رفع  1.3 

قوق الطابع  حل  الأعىل   احلد  بلغمل دج    10.000دج ا ىل    2.500من  الرفع  عىل    2023نصت أأحاكم قانون املالية لس نة  

 . )مثال: الفاتورة( املدفوعة نقداالس ندات  خمتلف للمخالصة املطبقة عىل 

 :   ( 2023من قانون املالية لس نة    22)املادة  ا خضاع الس يجارة ال لكرتونية للرمس ادلاخيل عىل الاس هتالك  2.3 

 40عىل ا خضاع السجائر ال لكرتونية للرمس ادلاخيل عىل الاس هتالك مبعدل    2023نصت أأحاكم قانون املالية لس نة  

 النشق(.  وتبغ، عىل غرار املنتجات التبغية الالكس يكية الأخرى )تبغ التدخني %

 ( 2023من قانون املالية لس نة   25)املادة  رفع تعريفة رمس املرور عىل الكحول وامخلور  3.3 

لس نة   املالية  قانون  أأحاكم  الكحول وامخلور ابملوازاة مت   2023نصت  املرور عىل  برمس  املتعلقة  التعريفات    عىل رفع 

 . هده املوادعىل اليت اكنت مطبقة  % 5بنس بة  الرمس ال ضايفالغاء 

 

 اكحفة الغش اجلبايئ  تدابي مل .  4
 

جراء توس يع جمال  1.4  من قانون    34)املادة  التحقيق املعمق للوضعية اجلبائية الشامةل ليشمل الرضيبة عىل الرثوة    ا 

 :   ( 2023املالية لس نة  

من أأجل تعزيز وسائل تدخل ال دارة اجلبائية يف جمال مراقبة الزتامات ترصحي ودفع الرضيبة عىل الرثوة، للأشخاص  

التحقيق املعمق للوضعية   ا جراءعىل توس يع جمال    2023نص قانون املالية لس نة    ،الرضيبة  اخلاضعني لهذهالطبيعيني  

 .أأنفا الرضيبة املذكورةلهذه   اجلبائية الشامةل

معلية الرقابة يف جمال التحقيق املعمق للوضعية اجلبائية، عىل الرضيبة عىل ادلخل والرضيبة عىل    ا جراءوبذكل، سيمت  

 الرثوة يف أ ن واحد. 

 

)املادة  ممارسة حق الاسرتداد يف حاةل حسب جزيئ أأو لك  للمزااي اجلبائية املتعلقة مبختلف الأنظمة التفضيلية  2.4 

 :   ( 2023من قانون املالية لس نة    36
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طار خمتلف الأنظمة التفضيلية، نصت  الزيئ أأو  اجلسحب  ال يف حاةل   أأحاكم قانون لك  للمزااي اجلبائية املمنوحة يف ا 

لس نة   السحبسرتداد  اجل الااحتساب  أأن  عىل    2023املالية  قرار  توقيع  اترخي  من  اعتبارا  طرف   يرسي  من 

 السلطة ال دارية اخملتصة. 

 

 املوقع ملديرية العامة للرضائب عىل عن اجتدون مجيع املعلومات 

www.mfdgi.gov.dz 

 رمز الاس تجابة الرسيعة أأدًنه واأأو امسح

 

http://www.mfdgi.gov.dz/

