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  )ملغى( المكلفون بالضريبة المتوفرون على مداخيل مهنية من أصناف مختلفة. د  84

  ..............................................اإلجماليالدخل : القسم الفرعي الثالث  98إلى  85من 
  .....................................................الدخل الخاضع للضريبة: أوال  91إلى  85من 

92  
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 )تابع(األول  الجزء  القانونمواد 

  
 الضرائب المحصلة لحساب الدولة

  167إلى  156من 
اقتطاع من المصدر يتم على مداخيل المؤسسات اHجنبية التي ليست لھا   . ب

  ......................................................إقامة مھنية دائمة بالجزائر
  .....................................................للضريبةخضاع اإل إجراء .1  مكرر 156و  156
  ..........................................................كيفيات دفع االقتطاع .2  160إلى  157من 
 162إلى  161من 

  مكرر
ا4لتزامات الخاصة بالمؤسسات اHجنبية التي تمارس نشاطھا مؤقتا بالجزائر  .3

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

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

  196إلى  168من 

  الباب الثالث

   الضريبة على الدخل اإلجماليأحكام مشتركة بين  

  الضريبة على أرباح الشركاتو 

  ...........................................التكاليف الواجب خصمها: القسم األول  171إلى  168من 
  ................................................فوائض القيمنظام : القسم الثاني  173و  172

 ...............................................نظام االهتالك المالي : القسم الثالث  174

 ..........................................المؤسسة البحرية أو الجوية: القسم الرابع  175

 182إلى  176من 
  مكرر

التصريحات بالعموالت والمكافآت عن الوساطة واإلنقاصات واألتعاب :القسم الخامس
 ..........................................................ومختلف المكافآت األخرى

  .................................التصريح الخاص بالتحويالت: القسم الخامس مكرر   2مكرر  182
 ..................................................التصريح بالوجود: القسم السادس   مكرر  183و  183

 .........................................ير مكان  فرض الضريبةيتغ: القسم السابع  184

  ................................................... األصول تقييمإعادة : القسم الثامن  186و  185
  ..................................................المراقبة الجبائية: القسم التاسع  مكرر191 إلى 187 من

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

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

  مكرر 191
  

واألمالك اإلحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة والنشاطات : رابعالقسم الفرعي ال     
  ...............................................................................العقارية

 194إلى  192من 
 ...............................................الزيادات في الضريبة: القسم العاشر 1مكرر
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  ......الزيادات بسبب عدم التصريحات أو التأخر في تقديمها: القسم الفرعي األول       192

  ........................الزيادات بسبب نقص في التصريح : القسم الفرعي الثاني       193
 194 إلى 194من

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

  ..................................................عموميات: األولالقسم الفرعي        195

196  
فرض الضريبة على المؤسسات الخاضعة للنظام كيفيات :نيالقسم الفرعي الثا     

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

  الــــجزء الثــــــانــــــي  267إلى 197من 

  الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية

  207إلى  197من 

  البـــــــــاب األول

  أحكــــــام عامـــــة

  216إلى   208من 
  البـــــــــــاب الثـــــــــاني

  ) ملغى(الدفع الجزافي 
    

 .............................................مجال تطبيق الدفع الجزافي: القسم األول  209و  208

 ......... ...........................................أساس الدفع الجزافي: القسم الثاني   210

 ...................................................حساب الدفع الجزافي: القسم الثالث  211

 ............................................نظام تحصيل الدفع الجزافي: القسم الرابع   213و  212

 .......................................و العقوبات و التصريحالتسوية : القسم الخامس  216إلى  214من 

  240إلى  217من 
  الباب الثالث

  الرسم على النشاط المهني
  ...........................................................تطبيقالمجال  ::القسم األول  218و  217

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

  مكرر 222و  222 
  .................................................الحدث المنشئ: القسم الثاني مكرر

 ..........................................................الرسمحساب : القسم الثالث

 ..........................األشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرضها: القسم الرابع  223

 ..........................................................التصريحات: القسم الخامس  225و  224

 ........................................الغرامات الجبائيةالزيادات و : القسم السادس   228إلى  226من 

 ...........................................توقف عن النشاطالو أالتنازل : القسم السابع  229

  .......................................................... أحكام مختلفة: القسم الثامن  231و  230
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  238إلى  232من 

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

  240و  239
  الباب الفرعي الثالث

  )ملغى(أحكام مشتركة  

  247إلى  241من 

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

  )ملغى(المواد الصيدلية 

  266إلى  248من 
  الباب الخامس

  الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها 

  262إلى  248من 
  الباب الفرعي األول

  الرسم العقاري 

  ج  261إلى 248من 
  الفصل األول

  الرسم العقاري على الملكيات المبنية 
  .............................................الملكيات الخاضعة للضريبة: القسم األول   249 و 248
  ........................................................اإلعفاءات الدائمة: القسم الثاني  251 و 250
  .......................................................اإلعفاءات المؤقتة: القسم الثالث  253 و 252

  .................................................أساس فرض الضريبة : القسم الرابع  أ261إلى  254من 
  ......................العقارات أو أجزاء العقارات ذات ا4ستعمال السكني   - أ  258و  257
  ...............................................المح2ت التجارية و الصناعية  - ب  260و  259

  ...........................................األراضي الملحقة بالملكيات المبنية  -ج    أ 261 و 261 
  ........................................................حساب الرسم : القسم الخامس  ب  261
  .....................................................تخفيضات خاصة: القسم السادس  ج 261
  الفصل الثاني  

  الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية  ح 261د إلى 261من 

  .........................................للضريبةالملكيات الخاضعة : القسم األول   د 261
  ...........................................................اإلعفاءات: القسم الثاني  ـه    261
  ...................................................أساس فرض الضريبة: القسم الثالث  و    261
  .................................الموجودة في قطاعات عمرانيةاHراضي  -1  و    261

  و    261
في المدى المتوسط  للتعميرفي قطاعات معدة  اHراضي الموجودة -2

  ................................................وقطاع التعمير المستقبلي

  و    261
ومناجم  الطلقالمناجم في الھواء والمحاجر مواقع استخراج الرمل  -3

  ..........................................................الملح و السبخات 
  ..........................................................ف2حيةالضي اراH -4  و    261

  ............................................................حساب الرسم: القسم الرابع  ز   261
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  ..................................................... تخفيضات خاصة : القسم الخامس  ح 261

   262إلى   ط 261من 
      الثالث   الفصل 

  مشتركة   أحكام
 261إلى   ط 261من 

 .................................................... بالضريبة   المدينون :ولاH   قسمال  ك

 ...................................................الضريبة   فرض   مكان: الثاني   قسمال  ل  261   المادة

 ...........................................................الملكيات   نقل : الثالث   القسم  ش 261إلى م 261من 

إلى   ص  261من 
262  

  أو   الهيكل   في   التغييرات   كذا والجديدة    بالبنايات   الخاصة   التصريحات :الرابع   القسم
 ............................................................................التخصيص 

  266إلى   263من 

   ................... البلديات  ومصالح  الجبائية  صالحلما ينب  التعاون   : الخامس  القسم
  

  الثاني   الفرعي   الباب
  رسم التطھير 

 ...........................................فع  القمامات المنزليةر رسم  :األول القسم   2مكرر 264إلى  263من 

 ..............................................................اإلعفاءات :القسم  الثاني  265

 ................................................................الشكاوي: الثالثلقسم ا  266

  273إلى  267من
  الباب السادس

 المحلية توزيع حاصل الضرائب المباشرة

 282إلى  274من
  6مكرر

  
  الجزء الثالث 

  مختلف الضرائب و الرسوم ذات التخصيص الخاص

   282إلى  274من
  الباب األول

  الضريبة على األمالك 
  ..........................................................مجال التطبيق: القسم األول   274

  ..........................................................وعاء الضريبة: القسم الثاني  277 إلى 275من 
  .............................................األمالك المعفاة من الضريبة: القسم الثالث  281 إلى 278من 

  ............................................................تقييم األمالك: القسم الرابع  3مكرر 281 إلى1مكرر 281من
  ...................................................الديون القابلة للحسم: القسم الخامس  7مكرر 281إلى  4مكرر 281من

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

  ............................................بالضريبة ينالتزامات المدين: القسم السابع   13مكرر
  

1مكرر 262مكررو 262  
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  )تابع(  الجزء الثالث  مواد القانون

 مختلف الضرائب و الرسوم ذات التخصيص الخاص  

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

  الباب الثاني   

مكرر إلى  282من
  الجزافية الوحيدة الضريبة  6مكرر 282

  ............................................................أحكام عامة: القسم األول  مكرر 282
 .................................................مجال تطبيق الضريبة: القسم الثاني  1مكرر 282

 282و  2مكرر 282
  3مكرر 

 .......................................الجزافية الوحيدة الضريبةتحديد : القسم الثالث

 

 ......................................................معدالت الضريبة: رابعالقسم ال  4مكرر 282

  ................................توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة: القسم الخامس  5مكرر 282
  ..........................................اإلعفاءات و االستثناءات : القسم السادس  6مكرر 282

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

 الباب األول   

  أحكام عامة  323إلى  283من
  ................................... فرض الضريبة على الحقوق المغفلة: القسم األول  284و  283

 ..........اله تصريح أصحاب األمالك العقارية و المستأجرين األساسيين: القسم الثاني  285

 ..إلزامية الدمغ الواقعة على الجمعيات التي تنظم عمليات جمع التبرعات: القسم الثالث  286

  ........................................إجراء اإلشهار –السر المهني : القسم الرابع  293إلى  287من
  .........................................................أحكام أخرى: القسم الخامس  299إلى  294من 
  .....) ملغى(لجان الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة : القسم السادس  302إلى  300من 

300  

القيمة الضرائب المباشرة والرسم على اللجنة البلدية للطعن في : القسم الفرعي األول     
  .....................................................................المضافة

301  

القيمة الضرائب المباشرة والرسم على ة للطعن في والئيلجنة ال: القسم الفرعي الثاني      
  ......................................................................المضافة

302  

الضرائب المباشرة والرسم على اللجنة المركزية للطعن في : القسم الفرعي الثالث     
  .....................................................................القيمة المضافة

  .................................الغرامات الجبائية و العقوبات الجنحية: القسم السابع  308إلى  303من 
  )..................................................ملغى(حق اإلطالع : القسم الثامن  316إلى  309من 
  .................................................لدى ا/دارات العمومية   - أ  311إلى  309من 
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  )تابع(الجزء الرابع   مواد القانون
  احتجاجات -سجالت الضرائب –أحكام مختلفة   

  .................................................لدى المؤسسات الخاصة   - ب  314إلى  312من 
  .............................................................أحكام مشتركة - ج        316و  315

  .........................................................الضريبةوعاء : القسم التاسع  323إلى  317من 

  328إلى  324من 
  الباب الثاني

  جداول الضرائب و اإلنذارات
  ......................................وضع الجداول وٕاجراء التحصيل : القسم األول   327إلى  324من 

  )......................ملغى(جداول الضرائب  اإلنذار و المستخلص من: القسم الثاني  328

  353إلى  329من 
  الباب الثالث

  الشكاوى و التخفيضات 
 )...........................................ملغى(ة يالضريب المنازعات :القسم األول  344إلى  329من 

  ..................................................................الشكاوى   - أ  334إلى  329من 

  336و  335
ا/جراءات أمام لجان   - ب

  ..............................................الطعن

  343إلى  337من 
ا/جراءات أمام الغرفة ا/دارية التابعة للمجلس   - ج 

  ...............القضائي
  ...ةلس القضائياا/دارية التابعة للمج قرارات الغرفطرق الطعن في   - د    344

 )..................................................ملغى(الطعن الوالئي : القسم الثاني  346و  345

  ................................................ طلبات المكلفين بالضريبة  - أ  345
  .........................................المختلفةطلبات قابض الضرائب   - ب  346
 ).............................ملغى(القرارات التي تتخذها اإلدارة حكما : القسم الثالث  347

 ).......................................ملغى(التخفيضات و المقاصات : القسم الرابع  352إلى  348من 

 ).....................................ملغى(قمع أفعال الغش المرتكبة : القسم الخامس  353

  الجـزء الخـامس  
  تحصــــــيل الضـــــــرائب و الرسوم   408إلى  354من 

  3مكرر 371إلى  354من 

  الباب األول 
  وجوب تحصيل الضريبة و أداؤها

 ............ة يالضريبالضرائب و الرسوم الصادرة عن طريق الجداول : القسم األول  354

 ...........................................نظام التسبيقات على الحساب: القسم الثاني  356و  355

  ....................نظام األقساط المطبق على المؤسسات األجنبية: مكرر القسم الثاني  مكرر 356
  .........نظام األقساط المؤقتة المطبق على مؤسسات العروض: 3مكرر  القسم الثاني  1مكرر 356

 ....................................نظام دفع الرسم على النشاط المهني: القسم الثالث  369إلى  357من 

 ............................. الدفع الفصلي أو الشهري للرسم:القسم الفرعي األول  361إلى  357من 
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  )تابع(الجـزء الخـامس   مواد القانون

  تحصــــــيل الضـــــــرائب و الرسوم   
 ................................ التسبيقات على الحساب :القسم الفرعي الثاني  مكرر 364إلى  362من 

 .............................الجزافية الوحيدة الضريبةنظام : القسم الفرعي الثالث  مكرر 365و  365

  369إلى  366

الدفع الشهري أو الفصلي للرسم على النشاط المهني عن : لثاني السابق القسم الفرعي ا
 )................................................................ ملغى(التجارة 

 ................................................. أداء الضريبة: الرابعالقسم   371و  370

  
  مكرر 371

 371و  2مكرر 371
  3مكرر

الدفع عن كل ثالثة أشهر للضرائب و الرسوم المدفوعة عن قرار أو عن  : الخامسالقسم 
  .................................................طريق االقتطاع من المصدر

 .....................................................أحكام خاصة: القسم السادس 
    

  الباب الثاني  

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

  الباب الثالث  

  ...........................................................................المالحقات  408إلى  389من 
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  لجزء األول ا

  الضرائب المحصلة لحساب الدولة 
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 األول   الباب

 اإلجمالي   الدخل على   ضريبةال

 األول   القسم

  عامة   أحكام
  

 الدخل على   ضريبةال«   تسمى   الطبيعيين   ا(شخاص   دخل   على   وحيدة   سنوية   ضريبة   تؤسس :   1   المادة
  (حكام   وفقا   المحدد   بالضريبة،   للمكلف   ا1جمالي   الصافي   الدخل   على   الضريبة   ھذه   وتفرض   »ا1جمالي

   .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  98  إلى   85   من   المواد 

   :يةتاO   الصافية لNصناف   المداخيل   عمجمو   من   ا1جمالي   الصافي  الدخل   يتكون : 2  المادة

 ؛ مھنية   أرباح  -  
 ؛ المستثمرات الفWحية  عائدات  -  
 من قانون  42   المادة   تنص عليھا   كما   المبنية،   وغير   المبنية   الملكيات   إيجار   من   المحققة   ا1يرادات  -  
 ؛ الرسوم المماثلةلضرائب المباشرة وا
 ؛ المنقولة   ا(موال   رؤوس   عائدات  -  

 (*). العمرية   والريوع   والمعاشات   وا(جور   المرتبات  - 
 األول   الفرعي   القسم

  للضريبة   الخاضعون   األشخاص
  في   تكليفهم   موطن   يوجد   الذين  األشخاص   مداخلهم   كافة   على   الدخل،   لضريبة   يخضع  ) 1  : 3   المادة

  . الجزائر 
  خارج   تكليفهم   موطن   يوجد   الذين   األشخاص   جزائري،   مصدر   من   تهماعائد  على   الدخل   لضريبة   ويخضع 
  . الجزائر 
   : إلى   بالنسبة   الجزائر   في   موجود   التكليف   موطن   أن   يعتبر  )2 
يكون  تفعين به، أو مستأجرين له، عندمااألشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له، أو من )أ

عليه إما باتفاق وحيد، أو باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة إتفق ي هذه الحالة األخيرة قد اإليجار ف
  .واحدة على األقل

  . األساسية   مصالحهم   مركز أو   الرئيسية   إقامتهم   مكان   الجزائر  في   لهم   الذين   األشخاص ) ب

  .ال   أم   أجراء   أكانوا   سواء  بالجزائر  مهنيا   نشاطا   يمارسون   الذين األشخاص  )ج

  بمهام   يكلفون   أو   وظائفهم   يمارسون   الذين   الدولة   أعوان   الجزائر،   في   يوجد   تكليفهم   موطن   أن   كذلك   يعتبر  ) 3 
  . دخلهم   مجموع   على   شخصية   لضريبة   البلد   هذا   في   يخضعون   ال   والذين   أجنبي   بلد   في 

                       
  .2015لسنة . م. من ق 2و 2009م لسنة .من ق 2 تينمعّدلة بموجب الماد: 2المادة (*) 
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الدخل سواء أكان موطن تكليفھم في الجزائر أم h، ا(شخاص من جنسية  يخضع كذلك لضريبة : 4المادة 
في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحول فرض الضريبة عليھا إلى يتحصلون جزائرية أو أجنبية، الذين 

  .جبائية تم عقدھا مع بلدان أخرىإتفاقية الجزائر بمقتضى 

   :ا1جمالي  الدخل على   ضريبةال  من   يعفى :   5   المادة

 الجبائي   لoخضاع   ا(دنى   الحد   عن   يقل   أو   الصافي   السنوي   ا1جمالي   دخلھم   يساوي   الذين   ا(شخاص  ) 1
  . ا1جمالي   الدخل   على   الضريبة   جدول   في   عليه   المنصوص 

  البلدان   تمنح   عندما   أجنبية   جنسية   من   القنصليون   وا(عوان   والقناصل   الدبلوماسيون   وا(عوان   السفراء  ) 2 
  (*). الجزائريين   والقنصليين   الدبلوماسيين   لNعوان   ا1متيازات   نفس   يمثلونھا   التي 

  الخاص،   خلهد   حسب   بالضريبة   مكلف   كل   على   ا1جمالي الدخل على   ضريبةال  تفرض  ) 1 :   6   المادة 
  . كفالته   في   والمعتبرين   معه   الذين   وا(شخاص   أوhده   ومداخيل 

  عن   متميزة   مداخيل   على   يتوفر   أh   شريطة   بالضريبة   المكلف   كفالة   في   يعتبر   السابقة   الفقرة   تطبيق   أجل   ومن
  :  بھا   المكلف  على  الضريبة  لفرض  أساسا   المعتمدة  تلك 

إذا أثبتوا مزاولتھم للدراسة أو يثبتون نسبة عجز   عاما   25   عن   أو   عاما   18   عن   عمرھم   قل   إذا   أوhده  )أ 
  .محددة بنص تنظيمي

   . بيته   في   يأويھم   الذين   ا(وhد   الشروط،   لنفس   وفقا  )ب

  من   دخW   يتقاضون   عندما   أوhده   على   متميزة   ضرائب   بفرض   يطالب   أن   بالضريبة   مكلفلل   كنيم  )2 
  . ثروته   عن   مستقلة   ثروة   من   أو   الخاص   عملھم 

  . للضريبة   الخاضع   الدخل   من    %  10   نسبة   تخفيض   في   الحق   يمنح   مشتركة،   ضريبة   فرض   إن  )3 

  من   لھم   العائدة   الفوائد   حصة   على   شخصية   بصفة  ا1جمالي  الدخل على   لضريبةل  يخضع :  7   المادة 
   : فيھا   حقوقھم   مع   تناسبيا   ةالشرك 

 ؛ا(شخاص   شركات   في   الشركاء  -  
 ؛أعضائھا   لمھنة   المشتركة  الممارسة   أجل  من   المشكلة   المھنية   المدنية   الشركات   شركاء  -  

أعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات بإسم جماعي شريطة أh تشكل  - 
وانينھا ا(ساسية على تنص قھذه الشركات في شكل شركة أسھم أو شركة محدودة المسؤولية، وأن 

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

 الثاني   الفرعي   القسم
  الضريبة   فرض   مكان

  مح|||ل   وج|||ود   مك|||ان   ف|||ي   الض|||ريبة   تق|||رر   وحي|||د،   إقام|||ة   مح|||ل   بالض|||ريبة   للمكل|||ف   ك|||ان   إذا  :  8   الم...ادة
  . ھذا   ا1قامة 

  ال||ذي   المك||ان   ف||ي   للض||ريبة   يخض||ع   فإن||ه   الجزائ||ر،   ف||ي   إقام||ة   مح||Wت   ع||دة   بالض||ريبة   للمكل||ف   ك||ان   وإذا
  . الرئيسية   مؤسسته   فيه   توجد 

بة الت||ابعين لك||ل م||ن النظ||ام المبس||ط غي||ر أن||ه، تخض||ع الم||داخيل المحقق||ة م||ن ط||رف المكلف||ين بالض||ري
و نظ||ام التص||ريح المراق||ب للض||ريبة عل||ى ال||دخل ا1جم||الي ف||ي مك||ان ممارس||ة النش||اط أو المھن||ة أو 

                       
    .1993م لسنة .من ق 3بموجب المادة معدلة : 5المادة  (*)
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و ينطب||ق نف||س ا(م||ر بالنس||بة لم||داخيل الش||ركاء ف||ي ش||ركات . المؤسس||ة الرئيس||يةف||ي  عن||د اhقتض||اء
اء الش|||ركات المدني|||ة الخاض|||عة ا(ش|||خاص و ش|||ركات المس|||اھمة بمفھ|||وم الق|||انون التج|||اري و أعض|||

  (*).للنظامين المذكورين أعWه

 ئ|||رجزاالوج|||د في|||ه عل|||ى مس|||توى ت، ف|||ي المك||ان ال|||ذي ا1جم|||الي   ال|||دخل عل|||ى   للض|||ريبةكم||ا يخض|||ع 
ال|||ذين يت|||وفرون عل|||ى إي|||رادات ص|||ادرة ع|||ن ممتلك|||ات ن والطبيعي||| مص|||الحھم الرئيس|||ية، ا(ش|||خاص

  .الجزائر دون أن يوجد بھا موطن تكليفھمأومستثمرات أو مھن موجودة أو ممارسة في 

 الثاني   القسم
 للضريبة   الخاضع   الدخل

  ا7ول  الفرعي القسم 
 للضريبة   الخاضع   الدخل   تعريف

  المكلف   يحققھا   التي   ا(رباح   أو   ا1يرادات   على   سنة   كل   في   الضريبة   تستحق  :  9   المادة
  . نفسھا   السنة   خWل   فيھا   يتصرف   التي   أو   بالضريبة 

يتكون الربح أو الدخل الخاضع للضريبة من فائض الناتج ا1جمالي المحقق  )1:  10المادة  
متع بھا المكلف بالضريبة، على ت العينية التي ا1متيازاتيمة ا(رباح وفعW، بما في ذلك ق

  .النفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ عليه

  ا(رباح     السنوي المكون (ساس الضريبة على الدخل بجمع الصافي  ا1جمالي  الدخل   يحدد  ) 2
من   85   المادة   في  وا(عباء المذكورة    76   إلى   11   من   المواد   في  المبينة   الصافية  ليالمداخا   أو 

   (*) .قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

في المقطع   ليھاإ   المشار   ا1يرادات   أصناف   من   صنف   لكل   الصافي   الدخل   أو   الربح   يحدد  ) 3
  .تحديدا ممايزا وفقا للقواعد الخاصة لكل صنف ،الثاني أعWه

 الثاني   الفرعي   القسم

 الصافية   األرباح   أو   المداخيل   تحديد

  الدخل   أصناف   لمختلف

  : ا7رباح الصناعية و التجارية: أو= 

  : والتجارية   الصناعية   ا7رباح   تعريف  -   أ

تعتبر أرباحا صناعية وتجارية، لتطبيق ضريبة الدخل، ا(رباح التي يحققھا :  11المادة  
والناجمة عن ممارسة مھنة تجارية أو صناعية أو حرفية،  أوا1عتباريون ا(شخاص الطبيعيون

  .وكذلك ا(رباح المحققة من ا(نشطة المنجمية أو الناتجة عنھا

  ا(رباح   الدخل،   ضريبة   لتطبيق   والتجارية   الصناعية   ا(رباح   طابع   تكتسي  كما:   12   المادة
  :  الذين   الطبيعيون   ا(شخاص   يحققھا   التي 

  يشترون   أو   بيعھا   أو   تجارية   محWت   أو   عقارات   شراء   أجل   من   الوساطة   بعمليات   يقومون )  1 
  . بيعھا   1عادة   الممتلكات   نفس   باسمھم 

  بيع   أثناء   منھم   بسعي   ويقومون   بعقار،   يتعلق   واحد   جانب   من   بالبيع   وعد   من   يستفيدون )   2

                       
  .2012م  لسنة .من ق 2معدلة بموجب المادة : 08المادة  (*)
 .2009لسنة . م.من ق 3معدلة بتموجب المادة : 2-10المادة  (*)
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  ءجز   كل   شاري   إلى   بالبيع   الوعد   من   ا1ستفادة   عن   بالتنازل   بالتقسيم،  أو   بالتجزئة   العقار   ھذا 
  . قسم   أو 

  سواء   hستغWلھا   hزم   عتاد   أو   أثاث   من   فيھا   بما   صناعية   أو   تجارية   مؤسسة   يؤجرون )   3
  منھا   جزء   أو   الصناعي   أو   التجاري   للمحل   المادية   غير   العناصر   كل   على   يشتمل   ا1يجار   أكان 
  . h   أم 

  . البلدية   الحقوق   ومستأجر   ا1متياز   وصاحب   المناقصة   عليه   الراسي   نشاط   يمارسون )   4
  طابعا   ا(نشطة   ھذه   تكتسي   عندما   وا(رانب   الدواجن   تربية أنشطة    من   أرباحا   يحققون )  5

  . صناعيا 
  . التنظيم   طريق   عن   صناعي   بطابع   المتسم   النشاط   ا1قتضاء   عند   يحدد

  . الممالح أو   المالحة   البحيرات  أو   المWحات   استغWل   من   إيرادات   يحققون )   6
   (1).ملغى ) 7

  المحققة   المداخيل   الدخل،   ضريبة   لتطبيق   والتجارية   الصناعية   ا(رباح   طابع   تكتسي   كما )  8
  (2). الصيد   قوارب   ومستغلي  السفن   مجھزي   الصيادين،   الربابنة   الصيادين،   التجار   قبل   من 

مكاسب صافية بالرأسمال بمناسبة عملية تنازل لقاء عوض عن القيم المنقولة  يحققون ) 9
  (3).والحقوق اhجتماعية

  :  اKعفاءات  -  ب

تستفيد ا(نشطة التي يقوم بھا الشباب ذوو المشاريع المؤھلون لWستفادة من ) 1: 13المادة   
 القرض المصغر  لدعم  الصندوق الوطني" أو "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"إعانة 

من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل ا1جمالي  "البطالة على الوطني للتأمين الصندوق" أو"
  (4).ت ابتداء من تاريخ الشروع في اhستغWلسنوا) 3(لمدة ثWث 

سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في اhستغWل إذا كانت ھذه ) 6(تحدد مدة ا1عفاء بست 
 . ا(نشطة تمارس في مناطق يجب ترقيتھا، تحدد قائمتھا عن طريق التنظيم

 ا(قل على عمال )3(بتوظيف ثWثة  يتعھد المستثمرون عندما)2(بسنتين  الفترة ھذه وتمدد
  .محددة لمدة غير

 اhعتماد سحب المنشأة، العمل بعدد مناصب المتصلة التعھدات احترام عدم على ويترتب
  . التسديد المستحقة والرسوم والمطالبة بالحقوق

ا تواجدت ا(نشطة التي يمارسھا الشباب ذوو المشاريع المؤھلون لWستفادة من إعانة إذ
 أو "البطالة على الوطني للتأمين الصندوق" أو "تشغيل الشبابالصندوق الوطني لدعم "
الصندوق الخاص "، في منطقة تستفيد من إعانة "القرض المصغر  لدعم  الصندوق الوطني"

، تمدد مدة ا1عفاء من الضريبة على الدخل ا1جمالي إلى عشر "لتطوير مناطق الجنوب
)10 (Wستغhلسنوات ابتداء من تاريخ الشروع في ا.  

سنوات ) 10(يستفيد من ا1عفاء الكلي من الضريبة على الدخل ا1جمالي لمدة عشر) 2
   .الحرفيون التقليديون وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني

                       
  . 2003من ق م لسنة  2ملغى بموجب المادة :  7-12المادة  (1)

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

  .2015لسنة . م.من ق 4و 2014لسنة . م.من ق 2و . 2011ت لسنة .م.من ق 4و  2011م لسنة .من ق 2
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  :تستفيد من إعفاء دائم، بالنسبة للضريبة على الدخل ا1جمالي) 3

  .ذلك الھياكل التابعة لھاالمؤسسات التابعة لجمعيات ا(شخاص المعوقين المعتمدة وك -  

 .مبالغ ا1يرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية - 

  .حالته على لWستھWك  الطبيعي الموجه بالحليب  من النشاطات المتعلقة المحققة المداخيل - 

من وعاء الضريبة على الدخل ا1جمالي، المبالغ المحصلة على شكل أتعاب وحقوق  تستثني) 4
الفنانين  السينمائية، لصالحالمؤلف والمخترعين بعنوان ا(عمال ا(دبية أو العلمية أو الفنية أو 

 (1). والمؤلفين والموسيقيين والمخترعين

     :للضريبة لخاضعةا 7رباحا تحديد -   ج

تكون كيفيات تحديد ا(رباح التي تدرج في مجموع المداخيل المعتمدة كأساس لحساب  )1: 14 المادة 
إلى  139المنصوص عليھا في المواد من  الضريبة على الدخل ا1جمالي مماثلة لتلك الكيفيات

 .من ھذا القانون 147
  (2).ىملغ  ) 2

  . ملغى  ) 3

  :  للضريبة   الخاضع   الربح   تحديد  -  د 

  :  الجزافي   النظام   حسب   الضريبة   فرض  -   1 
  (3)  .ملغاة : 15  المادة

   .ملغاة :16 المادة

  :  الحقيقي   الربح   نظام   حسب   الضريبة   فرض  -  2 
يحدد الربح الذي يدرج في وعاء الضريبة على الدخل ا1جمالي حسب نظام الربح : 17المادة  

  (1) .الحقيقي وجوبا 

على أعWه، أن يكتتبوا  17ليھم في المادة إ يتعين على المكلفين بالضريبة المشار : 18المادة 
أبريل من كل سنة  تصريحا خاصا عن مبلغ ربحھم الصافي للسنة أو للسنة  30 يوم ا(كثر

  .152المالية السابقة، ضمن  الشروط المنصوص عليھا في المادة 

قانونية، يؤجل تاريخ اhستحقاق إلى اليوم ا(ول عندما ينتھي أجل إيداع التصريح يوم عطلة 
   (2).المفتوح الموالي

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

  نظامية،   محاسبة   يمسكوا   أن   ،17   المادة   في   إليھم المشار    ا(شخاص   على   يجب  :  20   المادة

                       
  2010 لسنة. م.من ق 2و  2009ت لسنة .م.من ق 2و 2009لسنة . م.من ق 4و  1997من ق م لسنة   3معدلة بموجب المواد :  13المادة  (1)
  .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  2بموجب المادة  يانملغ:  3و  2 -14المادة  (2)
    .2007م لسنة .من ق 3ملغيتان بموجب المادة : 16و  15المادتان  (3)
تنقل (   2002من ق م لسنة  200و ملغاة بموجب المادة  1996من ق م لسنة  3، 1995من ق م لسنة  4معددلة  بموجب المواد :  17المادة  (1)
لسنة  . م.من ق 3  تينو معدلة بموجب الماد 2003م لسنة  .من ق 3و معاد إحداثھا بموجب المادة ) ا(حكام إلى قانون ا1جراءات الجبائيةھذه 

  .2015لسنة . م.من ق 5و 2011
  .2010من ق م لسنة  2معددلة  بموجب المادة : 18المادة  (2)
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، عند ا1قتضاء، عند كل طلب،(عوان ا1دارة أن يقدموھا وعليھم   ،152   المادة   (حكام   طبقا 
  .لساري المفعولا الجبائية، و ھذا طبقا للتنظيم

  :المبسطفرض الضريبة حسب النظام  – 3

  (3) .ملغاة: مكرر 20المادة 

  (4) .ملغاة: 1مكرر  20المادة  

  (5).ملغاة: 2مكرر 20المادة 

  :  التخفيضات  - 4 

 .%    35    سبةن  تخفيض   سواه،   دون   المخبزة   نشاط   عن   الناتج   الربح   على   يطبق ) 1:  21   المادة

يطبق على الربح المحقق خWل سنتي النشاط ا(وليتين من طرف ا(شخاص الذين لھم  )2
صفة عضو سابق في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبھة التحرير الوطني 

لى المكلفين بالضريبة الذين التخفيض ع اھذ يطبقh  .%25بنسبة وأرامل الشھداء، تخفيض 
 .ربحھم تقديرا جزافيا يقدر

  الدخل  تحديد  يخص  فيما30 %   نسبته تخفيض  استثمارھا  المعاد  ا(رباح  على  يطبق) 3
  : اOتية  للشروط  وفقا  ا1جمالي  الدخل  على  الضريبة  أسس في  إدراجه  الواجب

 )  العقارات  أو  نقوhتالم  ( اhھتWكية  اhستثمارات  في  ا(رباح  استثمار  إعادة  يجب)  أ
  لتحقيقھا  اليةالم  السنة  خWل  للنشاط  الرئيسية  ا(داة  تشكل  h  التي  السياحية السيارات  باستثناء

  ھذا  من  ستفيدينالم  على  يجب ، ا(خيرة  الحالة  ھذه وفي .  واليةالم  اليةالم  السنة  خWل  أو
 .  السنوية لتصريحاتھم  دعما ،اhستثمار  بإعادة  التزام  اكتتاب  اhمتياز

  عن  وفضW .  منتظمة  محاسبة  ستفيدونالم  سكيم أن  يجب ،التخفيض  ھذا  من  لWستفادة)  ب
 اhستفادة  كنھايم التي  ا(رباح  ،نتائجلل  السنوي  التصريح  في  ،يزةمم بصورة يبيّنوا أن  يجب ،ذلك

 في  دخولھا  وتاريخ  طبيعتھا  إلى  ا1شارة  مع  المحققة  اhستثمارات قائمة  وإلحاق التخفيض  من 
 . كلفتھا  سعر  وكذا  ا(صول 

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

  وتطبق .  التخفيض  من  اhستفادة  سنة  في  سددةالم  والضريبة دفعھا فروضالم  الضريبة ينب
 .%  5 قدرھا زيادة  النحو  ھذا  على  فروضةالم  ا1ضافية  الحقوق  على

  في  ذكورالم  اhلتزام  احترام  عدم  حالة  في  الشروط  نفس  ضمن  تكميلية  ضريبة  تؤسس  كما
 (1).%  25 قدرھا  زيادة  مع  ادةالم  ھذه من  أ  3 -  الفقرة

   (2). ملغاة :  مكرر   21   المادة

  :  التجارية   غير   المھن   أرباح  -   ثانيا
  :  للضريبة   الخاضعة   ا7رباح   تعريف  -   أ

                       
وملغاة بموجب   2011 ت لسنة .م.من ق 2و معدلة بموجب المادة  2008م لسنة  .ن قم 3محدثة بموجب المادة : مكرر  20المادة  (4) (3)

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

  . 2015لسنة . م.ق
 . 2015لسنة . م.من ق 6وملغاة بموجب المادة  2008م لسنة .من ق 3محدثة بموجب المادة  2:مكرر 20المادة  ( (5)
  . 2011م لسنة .من ق 5و  1998من ق م لسنة   3معدلة بموجب المادتين  : 21المادة   (1)
  .1999من ق م لسنة  2ملغاة بموجب المادة : مكرر  21المادة   (2)
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  (3).ملغاة :22المادة   

   : للضريبة   الخاضعة   ا7رباح   تحديد  -  ب

  (4) .ملغاة :23المادة 

  (5).ملغاة :24المادة 

   .ملغاة :25المادة 

  : الضريبة   فرض   نظام  -   ج
  (6) .ملغاة :26المادة 

   (7):  المراقب   التصريح   نظام  -   1 

  (3).ملغاة :   27   المادة 

  (4) .ملغاة :28المادة 

  (5) .ملغاة :29المادة 

  :اKداري   التقدير   نظام  -   2

   (6). ملغاة :   30   المادة

   (7). ملغاة :   31   المادة

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

   :  المصدر   من  اKجمالي  الدخل على   ضريبةال   قتطاعإ  -   4

 المحدد  ا1جمالي  لدخل  الى ع للضريبة   المحرر  المصدر  من  لoقتطاع   تخضع  : 33  المادة
  مستفيدين  إلى   الجزائر  في   المقيمون   المدينون   يدفعھا   التي  المداخيل   ،104   المادة  في   معدله 
  :الجزائر  خارج   جبائيا  يقيمون 

  المشار   المھن   إحدى   ممارسة   عند   الجزائر   في   منجز   نشاط   عن   كمكافأت   المدفوعة   المبالغ   ) 1
 ،1 -   22   المادة   في   إليھا 

                       
  .2015لسنة . م.من ق 6ملغاة بموجب المادة : 22المادة  (3)
. م.من ق 6وٍ ملغاة بموجب المادة  .2009لسنة . م. من ق 5و متممة بموجب المادة  1998لسنة . م.من ق 4معدلة بموجب المادة : 23المادة  (4)

  .2015لسنة 
  .2015لسنة . م.من ق 6بموجب المادة يتان ملغ:  25 و 24ادتان الم (5)
من  6و ملغاة بموجب المادة  2003من ق م لسنة  4و  2001من ق م لسنة  2و  1996لسنة . م.من ق 4معدلة بموجب المواد:  26 المادة  (6)

  ..2015لسنة . م.ق
  . 2001من ق م لسنة  3و 1996لسنة . م.من ق 5معدل بموجب المادتين ": نظام التصريح المراقب" العنوان   (7)

تنقل ھذه ا(حكام إلى قانون (  2002من ق م لسنة  200و  2001من ق م لسنة 4و  1996لسنة . م.من ق 6المواد معدلة بموجب:  27المادة  (3)
  .2003من ق م لسنة  5وملغاة بموجب المادة ) ا1جراءات الجبائية

من  3ومعدلة بموجب المادة  2001من ق م لسنة  5و أعيد إحداثھا  بموجب المادة  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  8بموجب المادة معدلة :  30المادة  (6)
  ).ا1جراءات الجبائية

تنقل ھذه ا(حكام إلى قانون (  2002من ق م لسنة  200و ملغاة بموجب المادة ,  1997من ق م لسنة  8معدلة بموجب المادة :  31المادة  (7)
  ). راءات الجبائيةا1ج

  ..2015لسنة . م.من ق 6و ملغاة بموجب المادة  2003من ق م لسنة  6و  2001من ق م لسنة  6معدلة بموجب المادتين :  32المادة  (8)
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  حقوق   بصدد   أو   مخترعين   قبل   من   المقبوضة   ،2 -   22   المادة   في   المحددة   الحواصل  ) 2
  والحقوق   التجارية   أو   الصناعية   الملكية   من   المستمدة   الحواصل   كل   وكذا   التأليف 
 لھا،   المماثلة 

  المستعملة   أو   المقدمة   الخدمات   أنواع   مختلف   عن   كمكافأت   المدفوعة   المبالغ  ) 3
  القيمة   على   والرسم   المھني   النشاط   على   الرسم   ا1قتطاع   ھذا   يشمل .  الجزائر   في 
   . المضافة 

  المادة   في   أعWه،   3و   2  ،1  المقاطع   في   إليه   المشار   ا1قتطاع   كيفيات   تحدد
 108 .(1)   

   (2).  ملغاة :   34   المادة 
 (3) . ملغاة :   مكرر   34   المادة

 :  الف`حية   اKيرادات  -  ثالثا

  :  الف`حية   اKيرادات   تعريف  - )أ 
 .المواشي   وتربية   الفWحية   ا(نشطة   من   المحققة   ا1يرادات   فWحية،   إيرادات   تعتبر  : 35   المادة

  والمحار،   والنحل   الدواجن،   تربية   أنشطة   عن   الناتجة   ا(رباح   فWحية   إيرادات   كذلك   وتشكل
  . ا(رض   باطن   داخل   السراديب   في   الفطريات   واستغWل   وا(رانب   البحر،   وبلح 

   : إذا   إh   فWحية   إيرادات   وا(رانب   الدواجن   تربية   أنشطة   تعتبر   أن   يمكن   h   نهأ   غير

  ؛تهمزرع   في   مزارع   طرف   من   ممارسة   كانت  -  

   . صناعيا   طابعا   تكتسي   h   وكانت  -  

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

  . يحدد، عند اhقتضاء، عن طريق التنظيم، النشاط ذي الطابع الصناعيو 

  الحبوب   زراعة   عن   الناتجة   ا1يرادات   ،ا1جمالي الدخل  على  ضريبةال  من   تعفى  :  36   المادة 
  . والتُّمور   الجافة   والبقول 

سنوات، ) 10(لمدة عشرة  ا1جمالي تعفى من الضريبة على الدخل إضافة إلى ذلك،
ا1يرادات الناتجة عن ا(نشطة الفWحية وأنشطة تربية الحيوانات الممارسة في ا(راضي 

وذلك  عن طريق التنظيمالتي سيتم تحديدھا  المستصلحة حديثا وفي المناطق الجبلية
  .من تاريخ منحھا وتاريخ بدء نشاطھا على التوالي،،إبتداء

 المحققة  المداخيل ، جماليا1  الدخل  على  الضريبة  بعنوان دائم،   إعفاء  من  تستفيد  كما
  (1) . حالته  على  لWستھWك  الموجه  الطبيعي  المتعلقة  بالحليب  النشاطات  في 

  : الف`حية   اKيرادات   تحديد  - ) ب

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

                       
  . 2001من ق م لسنة  10معدلة بموجب المادة :  3- 33المادة   (1)
  . 1997من ق م لسنة  6ملغاة بموجب المادة :  34المادة   (2)
  . 1998من ق م لسنة  5ملغاة بموجب المادة : مكرر  34المادة  (3)
    . 2011م لسنة .من ق 6و  1999من ق م لسنة   6  1992لسنة . ت.م..من ق 8د اومعدلة بموجب الم:  36المادة  (1)
  ). ن ا1جراءات الجبائيةتنقل ھذه ا(حكام إلى قانو( 2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة :  41إلى  37المواد من  (2)
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 )2(. ملغاة :   40   المادة
 )2( .ملغاة :   41   المادة

  :  المبنية   وغير   المبنية   ا7م`ك   إيجار   عن   الناتجة   العقارية   المداخيل  -   ابعار
  : العقارية   الريوع   تعريف  - ) أ

يجار وكذا إ منھا، أجزاء أوالمبنية  إيجارالعقارات عن اخيل الناتجةدتدرج الم )1 :42دة االم 
Wت التجارية أو الصناعية غير المجھزة بعتادھا، إذا لم تكن مدرجة في أرباح كل المح

 تلك وكذاتثمرة فWحية أو مھنة غير تجارية مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو مس
  على   الضريبة   تحديد   في   كأساس   دالمعتم   ا1جمالي   الدخل   تحديد   في    الناتجة عن عقد العارية

   . العقارية   المداخيل   صنف   في   لي،اا1جم   الدخل 

  إلى   إستنادا   المحددة   ا1يجارية   القيمة   من   العارية   عقد   في   المعتمد   الضريبي   ا(ساس   تكوني
 .التنظيم   طريق   عن    المقررة    المقاييس   حسب   أو   المحلية   السوق 

  المبنية   غير   أمWك   إيجار   عن   الناتجة   ا1يرادات   العقارية   الريوع   صنف   في   كذلك   تدرج  ) 2
  . الفWحية   ا(راضي   فيھا   بما   أنواعھا   بمختلف 

سكني، ات استعمال (مWك عقارية ذتخضع المداخيل المتأتية من اhيجار المدني  )3
 من وتحسب ھذه النسبة  من الضريبة،  ة ، محرر% 7 نسبةللضريبة على الدخل اhجمالي ب

ئدة الطلبة من الضريبة على ادون تخفيض، ويعفى ا1يجار الذي يتم لفبمبلغ ا1يجار ا1جمالي 
   .الدخل ا1جمالي المذكور أعWه

  للمداخيل   بالنسبة   تخفيضات،   تطبيق   وبدون   الضريبة   من   ةمحرر  %15   بـ   ھذه النسبة حددت
 . المھني   أو   التجاري   اhستعمال   ذات   المحWت   إيجار   من   المتأتية 
لدى قباضة الضرائب المتواجدة في مكان العقار في أجل المستحقة  الضريبةؤدى مبلغ ي

  .اhيجار يليوما إبتداء من تاريخ تحص)  30(ن وأقصاه  ثWث

في حالة عدم ذكر ا(جل المتفق تستحق الضريبة على اhيجار في أول يوم من كل شھر، 
  .المستغل أو شاغل ا(مكنة ا1يجارويطبق ھذا الحكم حتى إذا لم يسدد  .عليه في العقد

مع مراعاة ا(حكام السابقة، تستحق الضريبة على عمليات ا1يجار المحصلة مسبقا في أجل 
  .يوما ابتداء من تاريخ تحصيلھا) 30( ثWثين

الفسخ المسبق للعقد، يمكن للمؤجر أن يطلب إسترداد الضريبة المتصلة بالمرحلة  في حالة
المتبقية في السريان شريطة تبرير استرجاع المستأجر لمبلغ ا1يجار المحصل للمرحلة غير 

  (1) .المنتھية

 يوزع حاصل الضريبة على الدخل ا1جمالي صنف الريوع العقارية كما :مكرر 42المادة 
  :يلي 

  ؛لفائدة ميزانية الدولة%  50 - 

   (2).لفائدة البلديات% 50 - 

  : للضريبة   الخاضع   الدخل   تحديد  -  ب

  (3). ملغاة :   43   المادة
                       

  . 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  (1)
  2008.لسنة . ت.م.من ق 2محدثة بموجب المادة : مكرر 42المادة  (2)
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  : اKلتـزامات  -   ج

 42إن المكلفين بالضريبة الذين يتحصلون على مداخيل عقارية بمفھوم المادة :  44المادة  
مطالبون بإكتتاب وإرسال إلى مفتش الضرائب لمكان تواجد العقار المبني أو غير المبني 

  (4).تسلم ا1ستمارة من طرف ا1دارة. المؤجر قبل الفاتح فبراير من كل سنة تصريحا خاصا

  : المنقولة   ا7موال   سورؤ   ريوع  -   خامسا
  : لھا   المماثلة   واKيرادات   الشركة   حصص   أو   ا7سھم   ريوع  - ) أ

  ا1يرادات   في   لھا   المماثلة   وا1يرادات   الشركة   وحصص   ا(سھم   ريوع   تتمثل  :  45   المادة 
   : توزعھا   التي 

  ؛ التجاري   القانون   بمفھوم    ا(سھم   شركات  -  
 ؛ المحدودة ذات المسؤولة   الشركات  -  
 ؛ أسھم   شركة   شكل   المتخذة   المدنية   الشركة  -  
  رؤوس   لشركات   الجبائي   النظام   اختارت   التي   بالمساھمة   وشركات   ا(شخاص   شركات  -  
   . ا(موال 

  :  الموزعة   المداخيل   تعريف  - 1 

   : الخصوص   وجه   على   ،موزعة   مداخيل   تعتبر  :  46   المادة 

  ؛المال   رأس   في   أو   ا1حتياطات   في   تدرج   h   التي   ا1يرادات   أو   ا(رباح  -  ) 1

  حصص   حاملي   أو   ا(سھم   حاملي   أو   الشركاء   تصرف   تحت   الموضوعة   القيم   أو   المبالغ  -  ) 2
 ؛ا(رباح   من   المقتطعة   وغير   الشركة 

 ؛ المستثمرة   ا(موال   إيرادات  -  ) 3
  بواسطة   أو  مباشرة   إما   الشركاء   تصرف    تحت   الموضوعة   التسبيقات   أو   القروض  -  ) 4
 ؛شركة   أو   شخص 

  ؛ عنھا   المعلن   غير   والتوزيعات   وا1متيازات   المكافآت  -  ) 5
  أو   خدمة   (داء   أو   المعوضة   غير   المدراء   أو   للشركاء   المدفوعة   المكافآت  -  ) 6
  ؛ فيه   مبالغا   مبلغھا   يعتبر   التي 

  لمدراء   الممنوح   الربح   من   المئوية   والنسب   الشركة   إدارة   مجلس   أتعاب  -  ) 7
 ؛وظيفتھم   عن   كمكافأة   الشركات 

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

    (2). ملغاة :   47   المادة

  الشركات،   أرباح   على   المطبقة   للضريبة   إعتباري   شخص   خضوع   يتوقف   عندما :   48   المادة
  . فيھا   حقوقھم   مع   تناسبيا   للشركاء   مدفوعة   واحتياطاته   أرباحه   تعتبر 

  : موزعة   مداخيل   تعتبر   h :   49   المادة
المبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو حاملي ا(سھم  طابعا تسديديا لمساھماتھم  )1

                                                 
 2002لسنة . م.من ق 2، و  1998من ق م لسنة  7، و 1997لسنة . م.من ق 10و, 1995نة لس. م. من ق 5معدلة بموجب المواد :  43المادة  (3)

   .2003لسنة . م.من ق 8وملغاة بموجب المادة 
  .1999لسنة . م.من ق 7بموجب المادة  معاد إحداثھاو  1996لسنة . م.من ق 9ملغاة بموجب المادة : 44المادة  (4)
  .2012م لسنة .من ق 4و  2009لسنة  . م.من ق 6معدلة بموجب المادتين  :46المادة  (1)
  ). تنقل ھذه اhحكام إلى قانون ا1جراءات الجبائية (  2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة : 47المادة  (2)
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غير أن التوزيع h يكتسي ھذا الطابع، إh إذا سبق توزيع كل ا(رباح . أو لعWوات ا1صدار
 .وا1حتياطات ما عدا ا1حتياط القانوني

  : مساھمات   تعتبر   h   الحكم،   ھذا   ولتطبيق

  ؛المال   رأس   في   المدرجة   ا1حتياطات  - 
 . شركتين   إندماج   بمناسبة )  ا1ندماج   مكافآت (  ا1حتياطات   أو   المال   رأس   في   المدرجة   المبالغ  -  

  : عندما   شركة   تصفية    نتيجة   الموزعة   المبالغ   ) 2

  ؛للمساھمات   تسديدا   تمثل  - 
 . الشركة   حياة   خWل   الدخل   ضريبة   عليھا   فرضت   قيم   أو   مبالغ   على   تتم  -  

  . لWحتياطات   إدماج   المال   رأس   في   رباحلN   المباشر   ا1دماج   يعتبر :   50   المادة

 حصص من الشركة وأسھم أ منح عتبريفي حالة إندماج شركتين أو أكثر، h  )1: 51 المادة 
إذا  توزيعا للريوع المنقولة ،، من قبل الشركة الجديدة إلى أعضاء الشركة المساھمةمجانا

مسؤولية  ذات اتأسھم أو شرك اتاج، شكل شركدمكان للشركات التي ساھمت فى عملية ا1
 .محدودة

  : حالة   في   أعWه   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

  المستفيدين   بين   موزعة   المدفوعة   المداخيل   كتلة   تعتبر   الضريبة،   فرض   فترة   لكل :  52   المادة 
  الفردية   المداخيل   مجموع   ھذه،   المداخيل   كتلة   تطابق   أن   بيج  . منھم   كل   دخل   تقدير   أجل   من 
  . بھا   المصرح 

  :  اKلتـزامـات  -   3
عليھا في المواد من  يتعين على ا(شخاص المستفيدين من ا1يرادات المنصوص:  53المادة 

تصريحا خاصا يرسلوه إلى ريل من كل سنة، بأ 30 يوم ا(كثر علىأن يكتتبوا  51إلى 45
 .مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة عليھم

  يوم أول إلى اhستحقاق أجل قانونية يمدد  عطلة يوم التصريح إيداع أجل ينتھي عندما
 (*) .يليه مفتوح

   :  المصدر   من اKجمالي   الدخل على  ضريبةال  إقتطاع  -   4

  من   إقتطاع   تطبيق   48   إلى   45   من   المواد   في   ذكورةال   ا1يرادات   عن   يترتب :   54     المادة
  . المماثلة   والرسوم   المباشرة   الضرائب   قانون   من   104   المادة   بموجب   معدله   يحدد   المصدر، 
  اhرباح   السابق،   المقطع   في   عليه   المنصوص   المصدر   من   ا1قتطاع   إلى   كذلك   وتخضع   
  (1).الجزائر   في   المقيمين   غير   المعنويين   أو   الطبعيين   ا(شخاص   لصالح   الموزعة 

   :  والكفا=ت   والودائع   الديون   إيرادات  -  ب

  :  للضريبة   الخاضعة   اKيرادات   تعريف  -   1

                       
  .  2011م لسنة .من ق7معدلة بموجب المادة :  53المادة  (*)
 .2006لسنة . م.من ق 3و  2004م لسنة .من ق 9عدلة بموجب المادتين م:  54المادة  (1)



 الضرائب المباشرة  و الرسوم المماثلة  قانون

26 

 

  لالدخ   من   المستحقة   والمبالغ   الفوائد   والكفاhت،   والودائع   الديون   من   كمداخيل   تعد :   55   المادة
  :  ا(خرى   الحواصل   وكافة 

  العامة   والسندات   با(سھم   الممثلة   الديون   وكذا   والعادية   منھا   الممتازة   يةھنرلا   الديون  )1 
  القانوني    الطابع   تكتسى   h   تجارية   عملية   كل   باستثناء   للتداول   القابلة   ا(خرى   القرض   وسندات 
  ؛للقرض 

  تخصيص   كان   ومھما   المودع   كان   مھما   محدد،   (جل   أو   الطلب   تحت   المالية   لودائعا) 2
  ؛الوديعة 

  نقدا؛   الكفاhت   ) 3

 ؛الجارية   الحسابات   ) 4
  . الصندوق   سندات   ) 5

  :  اKعـفــاءات  -   2

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

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

  للضريبة   المنشىء   الحدث   يؤجل   تجاري،   محل   بيع   ثمن   عن   الناتجة   الفوائد   رسملة   حالة   في
  . الفوائد   دفع   تاريخ   إلى 

   : للضريبة   الخاضع   الدخل   تحديد  -   4

  50.000 (  دينار   ألف  خمسين   قدره   تخفيض   بتطبيق   للضريبة   الخاضع   الدخل   يحدد :   58   المادة
  اhدخار   حسابات   أو   دفاتر   في   المقيدة   المبالغ   عن   الناتجة   للفوائد   ا1جمالي،   المبلغ   من )  دج 
 (1) . لWشخاص 

h   60    المادة   في   إليه   المشار   المصدر   من   ا1قتطاع   تحديد   عند   السابقة   ا(حكام   تطبق  
  البنك   تسبيقات   معدل   بتطبيق  » فوائد   بدون«   المحسوبة   القروض   حاصل   ويحدد

  . الديون   ھذه   على   نقطتين   زائد   المركزي 
   :  الفوائد   من   المستفيدين   التزامات  -   5

يتم الدفع أو  ائد، المقيمين في الجزائر والذينيتعين على المستفيدين من فو - )1:  59   المادة
 30 يوم  ا(كثر  علىفي حساب دائن أو مدين خارج الجزائر، أن يكتتبوا  ،بالنسبة لھم التسجيل

الضرائب المباشرة لمكان فرض ريل من كل سنة، تصريحا خاصا يرسل إلى مفتش بأ
 ؛الضريبة

يمدد أجل اhستحقاق إلى أول يوم  مفتوح  ،عطلة قانونية عندما ينتھي أجل إيداع التصريح يوم 
  (2).يليه

  الفوائد   ھذه   من   المستفيدين   على   السابقة،   الفقرة   في   عليه   المنصوص   ا1لتزام   يسري  -  ) 2
  .يثبتھا   مكتوب   يانب   وجود   دون   الجزائر   في   دفعھا   يتم   عندما 

  : المصدر   من   اKجمالي   الدخل   علىيبةالضر  إقتطاع  -   6

                       
  .  1995م لسنة .من ق 9ملغاة بموجب المادة :  56المادة  (2)
  .2005م لسنة .من ق 4و  2003م لسنة .من ق 9، 1997م لسنة .من ق 8، 1995م لسنة .من ق 7معدلة بموجب المواد :  58المادة  (1)
  .2011م لسنة .من ق 8معدلة بموجب المادة : 59المادة  (2)



 الضرائب المباشرة  و الرسوم المماثلة  قانون

27 

 

أو تسجيلھا في الجانب الدائن أو المدين  55يترتب على دفع فوائد، بمفھوم المادة :  60  المادة  
لحساب ما، عندما يتم بالجزائر، تطبيق إقتطاع من المصدر من طرف المدين يحدد معدله 

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 104بموجب المادة 
نه يتعين على البائع ان يدفع لدى المؤسسة إة، ففيما يتعلق بالتفويضات ذات الفائدة المقتطع

المكلفة بمتابعة ملكية السندات والقيم، تسبيقا يحسب من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء 
  أو   ا1قتطاع   ھذا   دفع   كيفيات   تحدد .ةالسابق لفقرةبنسبة اhقتطاع من المصدر المذكور في ا

    (3).المماثلة   والرسوم   المباشرة   الضرائب   قانون   من   127   إلى   123   من   المواد   في   التسبيق 

  مسك  وكذا كل المدينين بالفوائد  القرض   شركات   أو   البنوك   أصحاب   على   يتعين :   61   المادة 
 Wمايلي   متميزة،   أعمدة   في   فيه،   يقيد   خاصا   سج  :   

  رقم   أو   الحساب   رقم   اhقتضاء   وعند   للضريبة   خاضعة   فائدة   ذي   حساب   كل   صاحب   إسم  ) 1
 ؛ تسجيله 

  ؛لWقتطاع   الخاضعة   الفوائد   مبلغ  ) 2
   . الحساب   في   تسجيلھا   تاريخ   ) 3

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

  :  اKسترجاع  -   التقادم  -   7
  (1) .ملغاة :  62   المادة
  )1(.ملغاة :  63   المادة

 : الغيـر   التـزامـات  -   8
  123 و   57   المواد   أحكام   تWوة   التزام،   عقد   يتسلمون   الذين   الموثقين   على   يتعين :   64   المادة

  . ا(طراف   على   127   إلى 
  مبلغھا   مالية   غرامة   طائلة   تحت   القراءة،   ھذه   إلى   صريحة   إشارة   العقد   يتضمن   أن   ويجب

  (2). دج   1.000 
  أثبته   إذا   إh   تجاري   محل   بيع   ثمن   ضمانل   المتخذ   اhمتياز   شطب   يجوز   h   ) 1 :   65   المادة

  ؛ الثمن   ھذا   فوائد   على   الدخل   ضريبة   دفع 
2 (  h   ت   شطب   يجوزWمتيازات   كل تسجيhخرى  ا)ت   أو   الرھون   أو  اhلضمان   المتخذة   الكفا  
  . الفوائد   على   الضريبة   فعد   ثبت   إذا   إh   لفوائد   المنتجة   الديون 

  : العمرية   والريوع   والمنح   وا7جور   المرتبات  -   سادسا 
  :  للضريبة   الخاضعة   المداخيل   تحديد  -   أ

  في  العمرية   والريوع   والمنح   وا(جور   وا(تعاب   والتعويضات   المرتبات   تدرج :   66   المادة
  .ا1جمالي  الدخل على   ضريبةال   hقرار   أساسا   المعتمد   ا1جمالي   الدخل   تكوين 
   :  الضريبة   لتأسيس   أجوراً    تعتبر :   67   المادة 

محدودة و الشركاء   مسؤولية   ذات   لشركات   والمسيرين  الشركاء   إلى   المدفوعة   المداخيل ) 1
 (1)في شركات ا(شخاص والشركات المدنية المھنية وأعضاء شركات المساھمة؛ 

، وھذا  الغير   لحساب   فردية   بصفة   بيوتھم   في   يعملون   أشخاص   قبل   من   المقبوضة   المبالغ )  2

                       
  . 2003م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المادة :  60المادة  (3)

  ). تنقل ھذه اhحكام إلى قانون ا1جراءات الجبائية( 2002م لسنة .من ق 200تان بموجب المادة يملغ: 63و  62 تانالماد  (1)
  .2014لسنة . م.من ق 3 معدلة بموجب المادة:  64لمادة ا(2)

 . 2015لسنة . م.من ق 9و 2001م لسنة .من ق 7 تينمعدلة بموجب الماد:  67المادة  (1)
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 مقابل عملھم؛
  لقاء  الشركات،   لمديري   المدفوعة  الجزافية   والتخصيصات   والتسديدات   التعويضات ) 3
 مصاريفھم؛ 

  اعتيادية   بصفة   شھرية،   غير   لفترات   تمنح   التي   غيرھا   أو   والمكافآت   المردودية   عWوات )  4
  المستخدمين؛   قبل   من 
  نشاط   كأجراء   ا(ساسي   نشاطھم   إلى   إضافة   يمارسون،   (شخاص   المسددة   المبالغ )  5 
  الناتجة   المكافآت   وكذلك   مؤقتة،   بصفة   مساعدين   كأساتذة   أو   أو المراقبة   البحث   أو   التدريس 
  .فكري   طابع   ذي   ظرفي   نشاط   كل   عن 

  :  الضريبة   من   يعفى :   68   المادة

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

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

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

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

  ؛المھمة   أو   التنقل   لمصاريف   المرصودة   ضاتالتعوي  )ھ

  ؛الجغرافية   المنطقة   عن   التعويضات  ) و 

  والمنح   الوحيد   ا(جر :  مثل   ا1جتماعي   التشريع   عليھا   ينص   التي   العائلي   الطابع   ذات   المنح  ) ز 
  ؛ ا(مومة   ومنحة   العائلية 

  لذوي   أو   العمل   حوادث   لضحايا   المدفوعة   العمرية   والريوع   والمنح   المؤقتة   التعويضات  )ح 
  ؛حقوقھم 

  والجماعات   الدولة   قبل   من   كان   شكل   أي   على   المدفوعة   والمنح   والتعويضات   البطالة   منح  ) ط 
  ؛ والتأمين   اعدةبالمس   الخاصة   والمراسيم   للقوانين   تطبيقا   العمومية   والمؤسسات   المحلية 

  أجل   من   قضائي   حكم   بمقتضى   الضرر   عن   كتعويضات   المدفوعة   العمرية   الريوع  )ي 
  مساعدة   إلى   اللجوء   ألزمه   كلي   دائم   عجز   للضحية،   بالنسبة   عنه   نتج   جسماني   ضرر   تعويض 
  ؛لحياةل   العادية   با(فعال   للقيام   الغير 

 ؛الوطنية   التحرير   حرب   وقائع   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

                       
  .2008ت لسنة .م.من ق 3و  2005م لسنة .من ق 6و  1998م لسنة .من ق 8و  1990م لسنة .من ق 8معدلة بموجب المواد :   68المادة  (2)
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، ا1جمالي الدخلعلى  ضريبةاللواجب إعتماده 1قرار أساس لتحديد الدخل ا:  69 المادة 
المرتبات والتعويضات وا(تعاب وا(جور والمعاشات والريوع  يؤخذ في الحسبان مبلغ

  .العمرية المدفوعة إلى المستفيدين وكذا اhمتيازات العينية الممنوحة لھم

  :  الخدمات   مقابل   السعر   في   والزيادة   كرامياتا1   يخص   فيما :   70   المادة
  يكون   بمعدل   جزافيا   مبلغھا   يقدر   المستخدم،   وساطة   دون   من للمستخدمين  مباشرة   دفعت   إذا  -  
 hالمكان   لعادات   تبعا   عامة   بصفة   مقبو .  

  .1- 75  المادة في   مبين   ھو  كما   با1قتطاع   تخدمالمس   يقوم   ثابت   أجر  إلى   أضيفت   وإذا -  

وإذا كانت تشكل ا(جر الوحيد للمستخدمين باستثناء أي أجر ثابت، فإنه ينبغي على ھؤhء  - 
بأنفسھم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لھم، وأن يدفعوا مبلغ ھذه الضريبة  اأن يحسبو

ضمن الشروط واOجال المحددة بخصوص ا1قتطاعات التي يقوم بھا المستخدمون أو 
 .المدينون

المسكن وا(لبسة والتدفئة وا1نارة التي تقدر ويقصد باhمتيازات العينية، التغذية :  71المادة 
المستخدم، حسب القيمة الحقيقية للعناصرالمقدمة والخاصة بكل ثWثة أشھر أو بكل من طرف 

   .يوما، أو بكل يوم أو بكل ساعة، حسب الحالة) 15(شھر أو بكل خمسة عشر 

  حالة   في   وجبة   كل   عن   دج   50   بمبلغ    للتغذية، ھا داماعت  الواجب   القيمة   تحديد   يمكن   أنه   كما 
  (*) . ثباتاتا1   وجود   عدم 

  التغذية   في   المتمثلة   العينية   اhمتيازات   تدخل   h   أعWه،   71   المادة   (حكام   خWفا :   72   المادة
  أساس   ضمن   ترقيتھا   الواجب   المناطق   في   العاملون   امنھ   يستفيد التي   سواھما،   دون   والمسكن 
  . الدخل   على   يبةالضر 

  . التنظيم   طريق   عن   ترقيتھا   الواجب   المناطق   تحدد

  للمبالغ   ا1جمالي   المبلغ   من   يلي   ما   بخصم   للضريبة   الخاضع   الدخل   مبلغ   يحدد :   73   المادة 
   :  الممنوحة   العينية   وا1متيازات   المدفوعة 

 ؛ التقاعد   منح   أو   معاشات   لتشكيل   المستخدم   يقتطعھا   التي   المبالغ  ) 1
   . ا1جتماعية   التأمينات   في   العمالية   المساھمة  ) 2

  :  الضريبة   تحصيل   طريقة  -   ج

  مبلغ   كل   من   ا1قتطاع   طريق   عن   الضريبة   تحصل   ،66   المادة   (حكام   خWفا   ) 1  :  74   المادة
  ؛مدفوع 

يوجد h ، أو معنويين يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقبضون من أشخاص طبيعيين )2
الجزائر، مرتبات أو تعويضات أو أتعاب أو أجور أو إكراميات أو معاشات بمقرھم الجبائي 

بأنفسھم الضريبة المطابقة  أو ريوع عمرية، بما فيھا مبلغ ا1متيازات العينية، أن يحسبوا
  بخصوص   المحددة   واOجال   للشروط   وفقا   الضريبة   ھذه   مبلغ   يدفعوا   وأن   للمبالغ المدفوعة لھم

 ؛بالراتب   والمدينون   المستخدمون   بھا   يقوم   التي   ا1قتطاعات 
  128   من   المواد   في   عليھا   المنصوص   شروطلل   وفقا   المصدر   من   الدخل   ضريبة   اقتطاع   يتم ) 3
 . 130   إلى 

                       
  . 1999 م لسنة.من ق 8معدلة بموجب المادة :  71المادة   (*)
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  :  بالراتب   والمدينين   المستخدمين   التزامات  -  د
وأجور  مرتبات راتب يقيم بالجزائر ويدفعيتعين على كل مستخدم أو مدين بال - )1: 75المادة 

ومعاشات وتعويضات وأتعاب وريوع عمرية، أن يقوم باقتطاع، وفقا للشروط المنصوص 
 ؛130إلى  128عليھا في المواد من 

يجب على المستخدمين والمدينين بالراتب أن يسجلوا لكل مستفيد وعن كل دفع مدفوع  )2
ل دفع ا(جور أو خاضع للضريبة أم h، على السند أو البطاقة أو أية وثيقة مخصصة لتسجي

  :في سجل خاص، مايلي  ،ن تعذر ذلكإ

  ؛ به   المتعلقة   والفترة   العينية   ا1متيازات  ذلك في    بما الدفع،    ھذا   ومبلغ   ونوع   تاريخ  -  
 ؛تممةمال   لWقتطاعات   المتميز   المبلغ  -  
  . الدفع   من   المستفيد   كفالة   في   بھم   المصرح   ا(شخاص   عدد  -  

  فيھا   تمت   التي   للسنة   الموالية   الرابعة   السنة   إنقضاء   غاية   إلى   الوثائق   بھذه   ا1حتفاظ   ويجب
  . اhقتطاعات 

  ليھاع   المنصوص   بالعقوبات   الجبائية   دارةا1   أعوان   إلى   الوثائق   ھذه   تقديم   رفض   على   يعاقب
 . 314   المادة   في 

وعWوة 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 اhقتطاعات المتممة برسم 

الضريبة قتطاع إ " ضريبة الدخل على المرتبات وا(جور أو عند ا1قتضاء، وضع عبارة
  ." شيء   h  :- وا(جور   المرتبات  -  ا1جمالي   الدخل   على

باري، يدفع مرتبات أو أجورا أو تعويضات أو أتعابا تيجب على كل شخص طبيعي أو اع )3
أو معاشات أو ريوعا عمرية أن يقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مسكنه أو مقر 

ريل من بأ 30على  ا(كثر  يوم  خWل السنة السابقة،  الدفع أجرىمؤسسته أو المكتب الذي 
hالمستفيدين،   من   واحد   لكل   يتضمن بالنسبة معلوماتي  حامل  على  فيھا  بما  كل سنة جدو  

   :  التالية   البيانات 

 ؛ والعنوان   والعمل   واللقب   ا1سم  -  
 ؛ العائلية   الحالة -  

ا1جمالي قبل خصم اhشتراكات في التأمينات ا1جتماعية وا1قتطاعات الخاصة المبلغ  - 
بالتقاعد والمبلغ الصافي بعد خصم ھذه ا1شتراكات وا1قتطاعات، للمرتبات وا(جور 

 ؛والمعاشات المدفوعة خWل السنة المالية المعتبرة
 ؛ المدفوعة   وا(جور   المرتبات   على   خلالد   ضريبة   أجل   من   تتم   التى   ا1قتطاعات   مبالغ  -  
   . واحدة   سنة   عن   الفترة   ھذه   تقل   عندما   المدفوعات   عليھا   تطبق   التي   الفترة  -  

عندما  ينتھي  أجل  إيداع  التصريح  يوم  عطلة  قانونية يمدد  أجل  اhستحقاق  إلى  أول  
 (*).يوم  مفتوح  يليه

بيع أو توقف المؤسسة كليا أو جزئيا أو التوقف عن ممارسة المھنة، يجب أن  في حالة )4
الثالث أعWه، فيما يخص المرتبات المدفوعة خWل سنة  مقطعليقدم الجدول المشار إليه في ا

من ھذا  132أيام يحدد كما ھو مبين في المادة ) 10(البيع أو التوقف، خWل أجل مدته عشرة 
 . القانون

                       
  2011م لسنة .من ق 9معدلة بموجب المادة :  75المادة   (*)
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  تقديمه   يتم   لم   إذا   السابقة   السنة   خWل   المدفوعة   بالمكافآت   الخاص   للجدول بالنسبة   كذلك   وا(مر 
  . بعد 

  من   إعتبارا   أيام ) 10(  العشرة   أجل   يسري   نشاطھا،   ووقف   مزرعة   ببيع   ا(مر   يتعلق   وعندما
  . فعليا   التوقف   أو   البيع   فيه   يصبح   الذي    اليوم 

جور والمعاشات في حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب فإن التصريح بالمرتبات وا( )5
الورثة  يكتتبهوالريوع العمرية التي دفعھا  المتوفي أثناء السنة التي توفي فيھا، يجب أن 

متد ھذا ا(جل إلى ما بعد h يمكن بأي حال من ا(حوال أن ي. خWل الستة أشھر التالية للوفاة
  . التالية   السنة   من   يناير   31

  معاشات   يدفع   اعتباري   أو   طبيعي   شخص   كل   على   أعWه   75   المادة   أحكام   تطبق :  76   المادة
   . 74   المادة   في   اليھم   المشار   بالضريبة   المكلفين   علىكذا  و   عمرية   ريوعا   أم 

  : المبنية   وغير   المبنية   العقارات   عن   بمقابل   التنازل   عن   الناتجة   القيمة   فوائض :   سابعا
 :  للضريبة   الخاضعة   القيمة   فوائض   تعريف  ) أ

 (*). ملغاة :77المادة 

   :  للضريبة   الخاضع   القيمة   فائض   تحديد  -  ب

   (*).ملغاة :  78   المادة

  : التخفيضات  -   ج
  (*). ملغاة :   79   المادة

  :  بالضريبة   المكلفين   التزامات  -  د
   (*) .ملغاة:  80 المادة

   :  للضريبة   الخاضعة   المبالغ   ودفع   تحصيل   وجوب  -   ھ

  (*) .ملغاة: مكرر 80 المادة

  : الدخل   أصناف   مختلف   بين   المشتركة   ا7حكام  -   ثامنا
  : حر   أو   ف`حي   أو   حرفي   أو   تجاري   نشاط   نطاق   في   المحققة   القيمة   فوائض  -)  أ
تسري على ا(شخاص الطبيعيين أيضا ا(حكام المتعلقة بشروط إعفاء أو فرض :  81 لمادةا 

الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر ا(صول في 
  (2).  إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فWحي أو اثناء ممارسة نشاط مھني

  : اKجمالي   الدخل   على   الضريبة   خصم   عدم  - ) ب
  ھذا   من   77   إلى   11   من   المواد   في   عليھا   المنصوص   الصافية   ا1يرادات   لتحديد :   82   المادة

  . للخصم   قابلة   غيرا1جمالي    الدخل   على   الضريبة   تكون   الفرعي،   القسم 
  : والتجار   والحرفيين   المنتجين   التزامات  - ) ج

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

 .دج 50.000التي ھي من نفس الصنف أو بالمحصول 
  لنظام   الخاضعين   بالضريبة   المكلفين   يعني   h   أعWه،   يهإل  المشار   السجل   مسك   لزاميةإ  إن

  . الحقيقي   الربح 
                       

   .2009م لسنة .من ق 8ة ملغاة بموجب الماد: مكرر  80إلى  77المواد من  (*)
   .2015لسنة . م.من ق 7معدلة بموجب  المادة :  81المادة   2(
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  الضرائب   مفتشية   رئيس   قبل   من   والموقع   المرقم   أعWه   إليه   المشار   السجل   يقدم   أن   ويجب
  .الجبائية   ا1دارة   عن   يصدر   طلب   أي   عند   المباشرة 

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

 الثالث  الفرعي   القسم
  اKجمالي   الدخل

  :  للضريبة   الخاضع   الدخل :   أو=
 حسب المبلغ ا1جمالي للدخل الصافي ا1جمالي الدخلعلى ضريبة الأساس  قرري:  85المادة 

بالنظر لرؤوس يحدد ھذا الدخل الصافي . السنوي الذي يتوفر عليه كل مكلف بالضريبة
ا(موال التي يملكھا المكلف بالضريبة، والمھن التي يمارسھا والمرتبات وا(جور والمعاشات 

التي يقوم بھا، بعد خصم  والريوع العمرية التي يتقاضاھا، وكذا أرباح كل العمليات المربحة
  :  أدناه    المذكورة   التكاليف

  (2)؛ ملغى  - ) 1
  مساكن   لشراء   المقترضة   وتلك   مھنية   (غراض   المقترضة   والديون   القروض   فوائد  - ) 2
 ؛ بالضريبة   المكلف   عاتق   على   ھي   والتي   بنائھا   أو 

  بصفة   بالضريبة   المكلف   يدفعھا   التي   ا1جتماعي   والضمان   الشيخوخة   منح   إشتراكات  - )3
  ؛ شخصية 

 ؛ ا1طعام   نفقات  - ) 4
   . المؤجر   المالك   يبرمه   الذي   التأمين   عقد  - ) 5
  (3) .ملغاة :   86   المادة

تكوين الدخل  في فية لمختلف ا(صناف التي تدخلتقدر ا1يرادات الصا - )1: 87المادة 
، وضمن الشروط المنصوص 10و 9الصافي ا1جمالي، حسب القواعد المحددة في المادتين 

، دون التمييز، مالم تنص أحكام صريحة على خWف أدناه 6إلى  2من  المقاطععليھا في 
  ؛ الخارج   في   مصدرھا   يوجد   التي   وتلك   الجزائر،   في   ذلك، بين ا1يرادات التي يوجد مصدرھا

  وتلك   المنجمي،   ا1ستغWل   وأرباح   والحرفية،   والتجارية   الصناعية   المھن   أرباح   تحدد  - )  2
  ،21   إلى   12   من المواد  حكام(   طبقا  فWحي،   نشاط   أو   تجارية   غير   مھنة   ممارسة   عن   الناتجة 
  . 41   إلى   35   ومن   31   إلى   22   ومن 

الصناعية، أو التجارية أو الحرفية الخاضعة للضريبة على أساس ربحھا  بالنسبة للمؤسسات
الحقيقي، والتي تشتمل نتائجھا في مجموعھا على إيرادات متأتية من أصناف مختلفة، فإنه يتم 

ي تبيان ھذه النتائج المجموعة دون حاجة إلى التمييز بينھا وبين مختلف عناصرھا ف
  . 99   المادة   في   عليه   التصريح المنصوص

و في الخارج في آن واحد، يعد   الجزائر   في   نشاطھا   تمارس   التي   المؤسسات   يخص   وفيما 
  المنجزة   المبيعات   مع   ،   ذلك   تعذر   إن   أو   ا1نتاج،   عمليات   مع   تناسبيا  في الجزائر الربح محققا

 ؛ الجزائر   في 
  . 43و   42   المادتين   حكام(   طبقا   ،العقاري  الصافي     الدخل   يحدد  - )3
  قبل   من   تقديرھا   يمكن   فإنه  ، العقارية   الملكيات   إيجار   عن   الناتجة   المداخيل   يخص   فيما   ماأ
 ؛ السوق   وقانون   للملك   ةالتجاري   القيمة   على   إعتمادا   الجبائية،   المصالح 

  المواد   في   عليھا   المنصوص   المداخيل   كافة   علىالمنقولة    ا(موال   رؤوس   ريوع   تشتمل  - )4
  . 86و   56   للمادتين   طبقا   الضريبة   من   المعفاة   المداخيل   عدا   ما   ،60   إلى   45   من 

                       
  ).تنقل ھذه اhحكام إلى قانون ا1جراءات الجبائية(  2002م لسنة .من ق 200ملغاة بموجب المادة : 84المادة   (1)
  . 2003م لسنة .من ق 12ملغي بموجب المادة :  1 -  85المادة   (2)
  . 1995م لسنة .من ق 9ملغاة بموجب المادة :  86المادة   (3)
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على   لضريبةل  ،ةالسابق رةقفال   في   إليھا   المشار   ا1يرادات   تخضع   قدا،ن   دفعھا   يستحق   وعندما
  ؛ لحساب   تقييدھا   أو   شيك،   بواسطة   أو   نقدا   دفعھا   فيھا   يتم   التي   السنة   عن   ،ا1جمالي الدخل 

  للشروط   وفقا   العمرية   والُريوع   والمعاشات   وا(جور   المرتبات   عن   الناتجة   المداخيل   تحدد  - ) 5
 ؛ 73   إلى   66   من   المواد   في   عليھا   المنصوص 

  (1) ؛ىملغ) 6
  في   الحقيقي،   مبلغھا   أساس   على   الجزائر،   خارج   مصدرھا   يكون   التي   ا1يرادات   تعتمد  -  ) 7
   . الحاhت   جميع 

  للضريبة   أخضعت   التي   ا(رباح   توزيع   من   المتأتية   المداخيل   تحسب   h :   مكرر   87   المادة
  . ا1جمالي   الدخل   على   الضريبة   وعاء   في   صراحة،   إعفاؤھا   تم   التي   أو   الشركات   أرباح   على 

h   حكاما(   ھذه   تطبيق   من   تستفيد   h(2).منتظمة   بصفة   بھا   المصرح   المداخيل   إ   
، ا1يرادات الناجمة عن التسديدات الدخل ا1جمالي  على   الضريبةتعفى من  - ) 1:  88المادة  

Wكات الكلية أو الجزئية التى تقوم بھا الشركات الجزائرية وا(جنبية على مبلغ أسھمھا تواhھ
عندما h تصنف ھذه المبالغ ضمن  أو حصصھا في الشركات، قبل حلھا أو تصفيتھا 

  ؛ 49   ا1يرادات الموزعة طبقا للمادة
حتياطات أو ا(رصدة بمختلف أنواعھا في شكل زيادة في حالة توزيع ا(رباح أو ا1 - )2

، الدخل ا1جمالي على   الضريبةللرأسمال أو دمج شركات أو عمليات مماثلة لھا، يعفى من 
أو حصص الشركة أو فوائض القيمة الناتجة عن ھذا  بدون مقابل، لNسھم التخصيص

 .التوزيع
إن التوزيعات التي تنتج في وقت hحق عن توزيع ا(رباح أو ا1حتياطات بين الشركاء أو 

) الدمج منح(حتياطات المساھمين أو ا(رصدة  بمختلف أنواعھا المدرجة في الرأسمال أو ا1
 .الدخل على   الضريبةا، تدرج فى أسس بمناسبة دمج شركات أو عمليات مماثلة لھ

h يدرج الربح الممنوح أثناء تصفية شركة، (صحاب الحقوق في الشركة، زيادة :  89المادة 
، إh في حدود فائض تسديد الحقوق الدخل ا1جمالي على   الضريبةعن دعمھم، في أسس 

 .اء يفوق مبلغ الدعمالمخصومة من سعر  إقتنائھا، في حالة ما إذا كان سعر ھذا ا1قتن
  بعض   حقوق   شراء   وجودھا   أثناء   الشركة   فيھا   تعيد   التي   الحالة   في   القاعدة   نفس   وتطبق

  . المستفيدة   الحصص   حاملي   أو   المساھمين   أو   الشركاء 
شخاص، في حالة تحويل شركة مساھمة أو ذات مسؤولية محدودة إلى شركة أ:  90المادة 

تناسبيا مع الدخل  على   للضريبة ايكون كل شريك أو مساھم في الشركة المحولة، خاضع
 .حصته في ا(رباح أو ا1حتياطات أو فوائض القيمة

ستثنائيا، مثل فائض القيمة إعندما يحقق مكلف بالضريبة، خWل سنة ما، دخW :  91المادة 
ويكون مبلغ ھذا الدخل ا1ستثنائي يفوق عن محل تجاري أو توزيع إحتياطات شركة ما، 

 بالضريبة معدل ا1يرادات الصافية التي فرضت على أساسھا ضريبة الدخل على المكلف
  ا1ستثنائي   الدخل   ھذا   توزيع   يطلب   أن   با(مر   للمعني   يمكن ،خWل الثWث  سنوات ا(خيرة

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

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

لمادة  وh يجوز في أي حال من ا(حوال توزيع ا1يرادات المنصوص عليھا في ھذه على ا
 وأوالتاريخ الذي أكتسب فيه المكلف بالضريبة ا(موال أ الفترة السابقة hسحتقاقھا العادي

 .المستثمرات  أو شرع في ممارسة المھنة التي تنجم عنھا ا1يرادات
                       

(1)
  .2009لسنة  .م.من ق 8ملغاة بموجب المادة :  6 -87المادة   

  . 2003م لسنة .من ق 13و   1999م لسنة .من ق 9و  1998م لسنة .من ق 9معدلة بموجب المواد : مكرر  87المادة   (2)
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ويتعين على المكلفين  بالضريبة الراغبين في ا1ستفادة من ھذا الحكم أن يقدموا طلبا ملحقا 
hمجموعة ا1يرادات  ىزمة إلبتصريحھم السنوي بضريبة الدخل، يشيرون فيه، با1ثباتات ا

 .التي يطلبون تقسيطھا ومصدرھا وتوزيعھا على فترة الدفع بالتقسيط
  :بالجزائر   الجبائي   مقرھم   يوجد   الذين   لpجانب   بالنسبة   للضريبة   الخاضع   الدخل  -   ثانيا

  الجبائي   مقرھم   يوجد   والذين   أجنبية   جنسية   من  بالضريبة    يخضع المكلفون :   92    المادة
  85   من   المواد   في   عليھا   المنصوص   للقواعد   طبقا   لضريبةل  ،3   المادة   مفھوم   حسب   بالجزائر 
 (*). 91   إلى 
  الجبائي   مقرھم   يوجد   =   الذين   وا7شخاص   لpجانب   بالنسبة   للضريبة   الخاضع   الدخل :  ثالثا 
  : بالجزائر 

تحدد المداخيل التي ھي من مصدر  جزائري العائدة لNشخاص الذين h  - )1:  93المادة 
يوجد مقرھم الجبائي بالجزائر حسب القواعد المطبقة على  ا1يرادات من نفس النوع التي 

 .بالجزائريتقاضاھا ا(شخاص الذين يوجد مقرھم الجبائي 
  :  جزائري   مصدر   من   مداخيل   تعتبر  -) 2
  . ا(مWك   بھذه   المتعلقة   الحقوق   أو   الجزائر   في    الموجودة   ا(مWك   ريوع  - )أ   
  المنقولة   ا(خرى   ا(موال   رؤوس   كل   عائدات   وكذا   الجزائرية   المنقولة   القيم   عائدات- )ب 
  . الجزائر   في   تثمرةالمس 

  . الجزائر   في   الموجودة   المستثمرات   عائدات  - ) ج
  أو   h،   أم   مؤجرة   أكانت   سواء   الجزائر،   في   الممارسة   المھنية   ا(نشطة   عن   الناتجة   ا1يرادات  - )د
  . الجزائر   في   والمنجزة   ،22   المادة   بمفھوم   المكسب   الطابع   ذات   العمليات 

، عندما تتعلق بمحWت تجارية  12ا(رباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة  - )ھ
  .مستغلة في الجزائر، وبعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة بھا

  أو   با1يرادات   المدين   تكليف   مكان   يوجد   عندما   جزائري،   مصدر   من   مداخيل   كذلك   تعتبر  - ) 3
  :الجزائر   في   إقامته   مكان 
  ؛ العمرية   والريوع   المعاشات  -  ) أ

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

  في   المستعملة   أو   المقدمة   ا(نواع   المختلفة   للخدمات   كمكافآت   المدفوعة   المبالغ  - ) ج
  (*) . الجزائر 

يخضع ا(شخاص الذين h يوجد مقرھم الجبائي بالجزائر، لكنھم يحوزون فيھا :  94المادة 
) 05(على أساس يساوي خمس الدخل ا1جمالي  على   للضريبةساكن، على مسكن أو عدة م

مرات القيمة ا1يجارية لھذا المسكن، ما لم تكن ا1يرادات من مصدر جزائري، للمعنيين 
  أساسا   ا1يرادات   ھذه   مبلغ   عتمدي   ا(خيرة   في ھذه الحالة ، وبا(مر، أعلى من ھذا ا(ساس

  . الضريبة   1قرار 
يتعين على ا(شخاص الذين h يوجد مقرھم الجبائي بالجزائر والذين يحققون :  95المادة 

فيھا إيرادات من أمWكھم أو مستثمراتھم أو مھنھم الموجودة أو الممارسة في الجزائر، أن 
يعينوا ممثW في الجزائر يرخص له باستWم المراسWت المتعلقة بإقرار أساس الضريبة 

  الذي   للطلب   التالية   يوما  )20(  العشرين   غضون   في   وذلك   بھا،   الخاصة   عاتازوتحصيلھا والن
   . المباشرة   الضرائب   مصلحة   الشأن   بھذا   لھم   توجھه 

  : الجزائر   في   مسكن   اكتساب   سنة   دخل :   رابعا

                       
  .2006م لسنة .من ق 2معّدلة بموجب المادة : 92المادة  (*)
  .2009م لسنة .من ق 7 ةمعّدلة بموجب الماد: 93المادة  (*)
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ي الخارج مكان إقامته إلى عندما يحول مكلف بالضريبة كان يقيم سابقا ف:  96المادة 
الجزائر، h تحسب المداخيل التي تستحق الضريبة عليھا من جراء إقامة المسكن في 

 .الجزائر، إh إعتبارا من تاريخ ھذه ا1قامة
   :الجزائر   مغادرة   أو   الخارج   إلى   اKقامة   مكان   تحويل   سنة   مداخيل :   خامسا
ي يحول مكان  إقامته إلى المكلف بالضريبة المقيم في الجزائر الذيخضع  - )1:  97المادة 

حسب المداخيل التي توفر عليھا خWل سنة مغادرته  الدخل ا1جمالي على   للضريبةالخارج 
إلى غاية تاريخه، وا(رباح الصناعية والتجارية التي حققھا منذ نھاية السنة المالية ا(خيرة 

  . مغادرته   تاريخ   قبل   فيھا   يتصرف   أن   دون   أكتسبھا   التى   يراداتا1   الخاضعة للضريبة وكل
السارية  القواعد   حسب  السابق مقطع ال   في   إليھا   المشار   المداخيل   على   الضريبة   وتفرض

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

، ضمن ا(يام العشرة 1يقدم تصريح مؤقت بالمداخيل الخاضعة للضريبة طبقا للمقطع  - )2
تغيير ا1قامة ويخضع ھذا التصريح للقواعد والعقوبات المنصوص عليھا  السابقة لتاريخ

ويمكن إتمامه عند ا1قتضاء وإلى غاية إنقضاء ا(شھر . بخصوص التصريحات السنوية
  ھذا   التصحيحي   التصريح   تقديم   عدم   حالة   وفي .  المغادرة   لسنة   الثWث ا(ولى من السنة التالية

  . با(مر   المعني   قبل   من   أثبت   قد   المؤقت   التصريح   أن   يعتبر  ، المحدد   لا(ج   ضمن 
  . الجزائر   في   إقامة   مكان   أي   عن   التخلي   حالة   في   القواعد   نفس   وتطبق  - ) 3

  : المعيشة   طريقة   حسب   لضريبةا   عليه   تفرض   الذي   للدخل   ا7دنى   الجزافي   التقدير :  سادسا
h يمكن أن يقل الدخل الخاضع للضريبة عن مبلغ جزافي يحدد بتطبيق الجدول  :  98المادة 

الوارد أدناه على بعض عناصر طريقة المعيشة ما لم يثبت العكس من قبل المكلف بالضريبة 
ر في جدول وشريطة أن يكون ھذا المبلغ على ا(قل يساوي الحد ا(دنى الضريبي المقر

  .ا1جمالي   الضريبة  على الدخل

  
  المطابق   الجزافي   الدخل  المعيشة   طريقة   عناصر

  المحــــالت   باســــتثناء   الرئيســــي   اإلقامــــة   محـــل  -1
  . مهني   طابع   ذات 

 . الثانوية   اإلقامة   محالت  -  2

  عــن  عمــره  يقــل   شــخص   لكــل   المنــزل   خدمــة  -  3
 . سنة   60 

  ويخفـض   األشخاص  نقلب   الخاصة   السيارات  -  4
  مبلغــــه   بنصــــف   الكيفيــــة   بهــــذه   المحــــدد   األســــاس 
  أساســـــــــــــا   المخصصـــــــــــــة   للســـــــــــــيارات   بالنســـــــــــــبة 
  إال   التخفــيض   هــذا   يطبــق   وال .  المهنــي  لإلســتعمال 
  ة واحد   سيارة   على 

  سكن   عربات  -  5

  الحالية   اإليجارية   القيمة   مرات   3
  . السارية 
  .الحالية   اإليجارية   القيمة   مرات   8 
   . المرجعية  بالنقطة     دج 15 000 . 

  
   % 20   نسبةب  تخفيض   مع   السيارة   قيمة

  إضافية   ونسبة   سنة،   لمدة   استعمالها   بعد 
  استعمال   سنة   كل   عن    %  10   قدرها 

  .  التالية   األربع   لسنواتخالل ا
   

   . الشيء   سنف
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  أو   متنقل أو   ثابت   محرك   ذات   نزهةال   سفن  -   6
  حصانا   20   هاقدر    حقيقية   قوة   ذات   آلية   قوارب 
  دج   8000 بمبلغ   والمقيمة  األقل  لىع  بخاريا 
  .األقل   على 

 ؛األولى   حصانا   العشرين   عن  - 

  
غير أن . عن كل حصان بخاري إضافي -

% 50 وأ% 75القوة ال تحسب إال بنسبة 
فيما يخص السفن التي تم بناؤها منذ % 25وأ

على  سنة 25سنة و 15سنوات و 5أكثر من 
وتجبر القوة المحصل عليها عند  ،التوالي

   .اإلقتضاء إلى الوحدة التي تأتي دونها مباشرة
  المزودة   الشراعية   زهةالن   سفن   أو   اليخوت  -   7
  5   حمولتها   تبلغ   والتي   ال،   أم   ثانوي   بمحرك 
  . الدولية   للمقاييس   وفقا   األقل   على   أطنان 

  ................ األولى   الخمسة   الطنات   عن  - 
  
   :  إضافية   طنة   كل   عن  -

 ................. طنة   25   إلى   أطنان   6   من  * 

  
  ........................... طنة   25   فوق ما  * 

  
أو  ،%75غير أنه ال تحسب الحمولة إال بنسبة 

وسفن  يخص اليخوتفيما  %25أو  50%
منذ أكثر  ،على التوالي ،ؤهااالنزهة التي تم بن

جبر تو  .سنة 25سنة و 15و سنوات 5 من
إلى  ،الحمولة المحصل عليها، عند اإلقتضاء

  .الوحدة التي تأتي دونها مباشرة

  حصان   كل   عن  : السياحية   الطائرات  -  8

  دليلل   الرسمي   المعدل   حسب   دج  6 000 . 
  . الحالي   األسعار 

  
  
  لدليل الرسمي   المعدل   حسب   دج  200 
  . الحالي   األسعار 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الرسمي   المعدل   حسب   دج  16 500 .
   . الحالي   األسعار   لدليل 

  
  الرسمي   المعدل   حسب   دج  3 . 000   
   . الحالي   األسعار   لدليل 
  الرسمي   المعدل   حسب   دج   6 . 000   
  . الحالي   األسعار   لدليل 
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  .طائرة   لكل   الحقيقية   القوة   من   بخاري 
  ........................ السباق   خيول  -  9

  الرسمي   المعدل   حسب   دج  45 . 000 
   . الحالي   األسعار   لدليل 
  الرسمي   المعدل   حسب   دج   30 . 000 
  .الحالي األسعار   لدليل 

 

  بالضريبة   المكلف   فيها   صرفتي   التي   تلك   هي   األدنى   الدخل   لحساب   المبينة   العناصر   إن
  . الضريبة   فرض   لسنة   السابقة   السنة   خالل   شخصية   بصفة   6   المادة   في   إليه   المشار 

  المكلف   يثبت   التي   اإليرادات   كل   المادة،   هذه   بمقتضى   المحدد   الجزافي   المبلغ   من   وتحسم
    من   كانت،   صفة   بأي   معفاة،   هي   والتي   المعنية،   السنة   خالل   عليها   توفر   أنه   بالضريبة 
  .اإلجمالي الدخل على   لضريبةا

  الثالث   القسم
  بالضريبة   المكلفين   تصريحات

، حتى اإلجمالي الدخل على   لضريبةلعلى األشخاص الخاضعين يجب  – )1:  99المادة 
أبريل من كل  30يوم  على األكثرأساس هذه الضريبة، أن يكتتبوا ويرسلوا،  يتسنى إقرار

سنة إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان إقامتهم، تصريحا بدخلهم اإلجمالي الذي تقدم 
  .مطبوعته من قبل اإلدارة الجبائية

قانونية، يؤجل تاريخ االستحقاق إلى اليوم األول عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة 
  (*).المفتوح الموالي

  أو   والمنح   الرئيسي   أجرهم   عن   فضال    يتقاضون،   الذين   األجراء   أيضا   اإللتزام   لهذا   ويخضع
   :  عدا   ما   ،أجرية   غير   أو   أجرية   مداخيل   به،   المتعلقة   التعويضات 
 ؛وحيدا   أجرا    يتقاضون   الذين   األجراء  - 

 تعليميـــــا   نشـــــاطا   كـــــأجراء،   الرئيســـــي   نشـــــاطهم   عـــــن   فضـــــال   يمارســـــون،   الـــــذين   واألشـــــخاص  - 
   . تعليمية   مؤسسة   في   شركاء   أو   مؤقتين   مستخدمين   بصفتهم   ببحث   يقومون   أو
الذين رخص لهم المجلس الشعبي البلدي مسبقا، على المكلفين بالضريبة يتعين  – )2

قل لبضائع منتجة تنبممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو تأدية خدمات بالتجول أو البيع الم
 .األول أعاله المقطعقدموا التصريح المشار إليه في محليا، أن ي

  في   المقبوضة  ، طبيعتها   كانت   مهما   المداخيل   مبلغ   متميزة   بصفة   التصريحات،   وتبين  -) 3
  . أخرى   جهة   من   الخارج   وفي  ، جهة   من   الجزائر 

                       
  .2010لسنة . م.من ق 4المادة معدلة بموجب : 1-99لمادة ا(*)
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مهما كان  ،من هذه المادة المقطع األولويخضع للتصريح المنصوص عليه  في  - )4
: مبلغ دخلهم، األشخاص الذين يحوزون عنصرا واحدا أو عددا من العناصر اآلتي ذكرها 

خدم، أو مربون أو الت أو سفن النزهة، أو طائرات سياحية أو سيارات سياحية، أو يخو 
  محالت   عدة   أو   ثان   إقامة   محل   على   يتوفرون   مربيات، أو حاضنات وكذا األشخاص الذين

  . خارجها   أو   الجزائر   في   مؤقتة   أو   دائمة   أكانت   سواء   ثانوية،   إقامة 

من هذه المادة، إلزاميا في المدن التي  المقطع األولويكون التصريح المنصوص عليه في 
نسمة، وفي مقرات الواليات وضواحيها، بالنسبة لألشخاص  20.000يزيد عدد سكانها عن 

 .دج سنويا 600الذين تفوق القيمة اإلجمالية اإليجارية لمحل إقامتهم 

  إبراز   في   التصريح   ينحصر   ،94و   93   المادتين   في   مإليه   المشار   لألشخاص   وبالنسبة
  . األحكام   هذه   بمقتضى   المعرفة    اإليرادات 

  وضعهم   بخصوص   زمةالال   المعلومات   كل   يقدموا   أن   المصرحين   على   يجب :   100   المادة
  . العائلية   وتكاليفهم 

  المادة   في   عليها   المنصوص   التخفيضات   من   اإلستفادة   لهم   يحق   لكي   أيضا،   عليهم   ويجب
  . المذكورة    المادة   بمقتضى   دخلهم   من   حسمها   الواجب   للتكاليف   بيانا   يقدموا   أن   ،85 

  :  يلي   ما   البيان   هذا   ويبرز
ـــــوع  - ـــــروض المبرمـــــة، والري ـــــة، إســـــم وعنـــــوان فيمـــــا يخـــــص الق المدفوعـــــة بصـــــفة إلزامي

ـــــد اإلقتضـــــاء، الجهـــــة القضـــــائية  ـــــدين وتاريخـــــه، وعن الـــــدائن، وطبيعـــــة الســـــند المثبـــــت لل
 ؛التي صدر عنها الحكم، وأخيرا مبلغ الفوائد أو الفوائد المستحقة السنوية

علـــــــى  الضـــــــريبة   عـــــــدا   مـــــــا   المماثلــــــة،   والرســـــــوم   المباشـــــــرة   الضـــــــرائب   يخـــــــص   وفيمــــــا  - 
  ومكــــــان   ضــــــريبة،   كــــــل   نــــــوع   بالضــــــريبة،   المكلــــــف   يتحملهــــــا   التــــــي   الــــــدخل اإلجمــــــالي 

   . اإلشتراك   ومبلغ   الجدول   ومادة   الضريبة،   فرض 
   اآلتي    بالعناصر    يصرحوا    أن    بالضريبة    المكلفين    على    أيضا    يجب :    101   المادة

  :  ذكرها 

  : والعنوان   اإليجارية   القيمة   أو   اإليجار  - 
 ؛الرئيسي   السكن  - ) 1

  .وخارجها   الجزائر   في   الثانوية   اإلقامة   محالت  - ) 2
  وقوة   السياحية،   الطائرات   و   النزهة،   سفنأو  واليخوت   السكن،   وعربات   السياحية   السيارات  - 
 ؛حمولتها   أو   منها   واحدة   كل 

  . والحاضنات المربيات    المربون،   الخدم،   - 
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  إليه   لمشارا   بالضريبة   المكلف   حازها   التي   العناصر   هي    إعتمادها   يجب   التي   العناصر   إن
  . السابقة   السنة   خالل   1 -  6   المادة   في 

كن تمديد أجل تقديم التصريح السنوي المرفق في حالة القوة القاهرة، يم:  102المادة 
بالوثائق الثبوتية اإلجبارية، بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، ال يمكن أن يزيد هذا 

   (*)).02( شهرينالتمديد عن  
  . الجبائية   اإلدارة   وتقدمها   تعدها   مطبوعات   على   التصريحات كل   تحرر :   103   المادة

  . بالضريبة   لمكلفينل  وصل   ميسلت  الضرائب   مفتش   علىيتعين و 

  حالة   في   أو   المهنة،   أو   النشاط   ممارسة   عن   التوقف   أو   المؤسسة،   عن   التنازل   حالة   في
  المادة   في   عليها   المنصوص   للشروط   وفقا   بها،   المتعلقة   التصريحات   تكتتب   أن   يجب   الوفاة، 

132.  
 الرابع   القسم

  حساب الضريبة

  : المعدالت القابلة للتطبيق  –)أ
  :تحسب الضريبة على الدخل اإلجمالي تبعا للجدول التصاعدي اآلتي :104المادة 

  
  نسبة الضريبة  )ج.د( قسط الدخل الخاضع للضريبة 

  120.000ال يتجاوز 
  360.000إلى  120.001من 
  1.440.000إلى  360.001من 

  1.440.000   أكثر  من

0 %  
 20 %  
 30 %  

35 %  
  

  من   قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  من   66   المادة   في   المذكورة   المداخيل   تستفيد
غير أّنه ال يمكن أن يقل هذا  .% 40، نسبة  يساوي   اإلجمالية،   الضريبة   من   نسبي   تخفيض 

دج و  1000أي بين (سنويا، / دج18.000سنويا أو يزيد عن / دج 12.000التخفيض عن
  ).شهريا/ دج 1500

وفضال عن ذلك، تستفيد مداخيل العمال المعوقين حركيا أوعقليا أوالمكفوفين أوالصم البكم و 
ض إضافي في مبلغ الضريبة على كذا العمال المتقاعدين التابعين للنظام العام، من تخفي

  :دج شهريا، ما يعادل  1000الدخل اإلجمالي، في حدود 
 دج؛ 25.000دج أو يساويه و أقل من  20.000، بالنسبة لدخل أكثر من  80% -

                       
  .2010م لسنة .من ق 5معدلة بموجب المادة : 102المادة  (*)
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 دج؛ 30.000دج أو يساويه و أقل من  25.000، بالنسبة لدخل أكثر من  60% -

 دج؛ 35.000يساويه و أقل من دج أو  30.000، بالنسبة لدخل أكثر من  30% -

 دج؛ 40.000دج أو يساويه و أقل من  35.000، بالنسبة لدخل أكثر من  10% -

  أو   للخبرة   عقد   بعنوان   المدفوعة   المرتبات   على   ٪20   قدره   تخفيض   يطبق   ذلك،   عن   فضالو 
  . التكوين 

 66و 60و 54و 2-33 و1-33 نه تخضع المداخيل المنصوص عليها في الموادأغير  
إلى  121و 110إلى  108من المصدر تحدد كيفيات دفعه بموجب المواد من  القتطاع

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 130

  من   المواد   في   عليها   المنصوص   الحواصل   على   المطبق   المصدر   من   االقتطاع   نسبة   تحدد
 .الضريبة   من   محررة   %15   بـ   48   إلى   45 

بالنسبة للحواصل المقبوضة من طرف أشخاص آخرين غير % 10تخفض هذه النسبة إلى 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  54من المادة  2أولئك المشار إليهم في المقطع  

 .المماثلة

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

.  %  10   بنسبة   والكفاالت   الودائعو    الديون   لعوائد   بالنسبة   المصدر   من   االقتطاع   معدل   يحدد
  غير   السندات   لحواصل   بالنسبة   الضريبة   من   محررة    %  50   بـ   تحدد   النسبة   هذه   أن   غير 
  .لحاملها   أو   االسمية 

  دفاتر   في   المقيدة   المبالغ   عن   الناتجة   بالفوائد   يتعلق   فيما   المصدر   من   االقتطاع   نسبة   وتحدد  
  :   وفق النسب اآلتية   لألشخاص   االدخار   حسابات   أو 

يقل عن خمسين ألف دينار   الذي   الفوائد   قسطل  بالنسبة  الضريبة   من   محررة  ، 1%   -
 أو يعادلها؛ ) دج 50.000(

   . )ج  د 50.000(خمسين ألف دينار   عن   يزيد   الذي   الفوائد   قسط   يخص   فيما ،   10%  - 
  االقتطاع   يجب   ،66   المادة   بمفهوم   العمرية   والريوع   والمنح   واألجور   المرتبات   يخص   وفيما

   . أعاله   إليه   المشار   الجدول   أساس   على   المداخيل   من   شهريا 

  ةالمدفوعــــ   العمريـــة   والريـــوع   المــــنح   علـــى   االقتطـــاع   طريقــــة   نفـــس   تطبـــق   ذلــــك،   عـــن   فضـــال و
  . الجزائر   خارج   يوجد موطنهم الجبائي الذين  شخاصاأل  إلى 

مــــن المــــادة  5و 4تعتبــــر األجــــور والتعويضــــات والمكافــــآت والمــــنح المــــذكورة فــــي الفقــــرتين 
الخاصـــــــة بهــــــا، شـــــــهرية مســـــــتقلة، وتخضـــــــع  كــــــذا االســـــــتدراكات مــــــن هـــــــذا القـــــــانون و 67
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ـــــــى الـــــــدخل اإلجمـــــــالي بنســـــــبة  لالقتطـــــــاع دون تطبيـــــــق  %10مـــــــن مصـــــــدر الضـــــــريبة عل
 .التخفيض 

ــــة   فــــي   إال   محــــررا   طــــاعاالقت   هــــذا   يعتبــــر   ذات   الظرفيــــة   النشــــاطات   مــــن   المتأتيــــة   األجــــور   حال
  2.000 . 000 ( مليــــوني دينــــار الس||||نوية  اإلجماليــــة   لغهــــامبا   فــــوقت  عنــــدما   الفكــــري،   الطــــابع 
  (*)   .سنوًيا  )دج 

االجتماعيـــــة يترتــــب علـــــى فـــــوائض القـــــيم الناتجـــــة عــــن التنـــــازل عـــــن األســـــهم أو الحصـــــص 
% 15المحققـــــة مــــــن طــــــرف األشــــــخاص الطبيعيـــــين المقيمــــــين، إخضــــــاع ضــــــريبي بمعــــــدل 

  .محررة من الضريبة على الدخل اإلجمالي
  .غير أنه، تعفى فوائض القيم هذه من الضريبة عندما يعاد استثمار مبالغها

لتنازل عن األسهم أو و يقصد بإعادة االستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن ا
الحصص االجتماعية في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات والذي يتحقق عن طريق شراء األسهم أو 

 .الحصص االجتماعية

   :  المصدر   من   اإلقتطاعات   خصم  -   ب

    (1).ملغاة :   105   المادة
مداخيل الديون و اإليداعات و على   طبقاإلقتطاع من المصدر الم يمنح:  106المادة 
 منها الحق في قرض ضريبيللمستفيدين  هذا القانون من 55 ةالمشار إليها في المادالرهون 

الصادر عن طريق    الدخل   علىالضريبة  يتم إدراجه في ،مبلغه مبلغ هذا اإلقتطاع ساويي
  . الجدول

المصدر المطبق على الفوائد غير أن القرض الضريبي الممنوح على أساس اإلقتطاع من 
الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير أو حسابات التوفير للسكن، يكون مساويا  

من  104المنصوص عليها في المادة  %10لحصة اإلقتطاع المناسبة عند تطبيق نسبة 
  (2) .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

يستفيد األجراء الذين يتقاضون مداخيل أجرية فضال عن أجرهم الرئيسي من :   107 المادة
قرض ضريبي يساوي الضريبة على الدخل اإلجمالي الذي يحسب وهميا على األجر الرئيسي 

يقيد هذا القرض . قبل تطبيق التخفيض الجبائي المقرر لهذه الفئة من المدينين بالضريبة
 (3).  الجدول   طريق   عن   المقررة   ةعلى الضريبة النهائيالضريبي 

                       
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  (*)

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
  .2015لسنة . م.من ق 8و 2010ت لسنة .م.من ق 2و  2009  م لسنة.من ق 7و 2008لسنة  .من ق  5 ،2007م لسنة .من ق 4،  2006
(1)
  .1999م لسنة .من ق 12ملغاة بموجب المادة : 105المادة  
(2)
  . 2007م لسنة .من ق 5و 2006م لسنة .من ق 3 و1995م لسنة .من ق 11بموجب المواد معدلة : 106المادة  
  .1993 م لسنة.من ق12 ةمعدلة بموجب الماد: 107المادة  (3)
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من هذا القانون، تعفى من  54 من المادة 2الفقرة مع مراعاة أحكام   : مكرر   107   المادة
 لفائدة المساهمين أو أصحابالضريبة على الدخل  اإلجمالي، عمليات توزيع المداخيل 

  (4). الحصص االجتماعية في شركات خاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة
 
 

 الخامس   القسم

 المصدر   من   اإلجمالي   الدخل   على   الضريبة   إقتطاع

  : 33   المادة   في   عليها   المنصوص   المداخيل   من   اإلقتطاع  -  أ 

  أشــخاص   إلــى   33   المــادة   فــي   المشــارٕاليها   المبــالغ   بــدفع   يقــوم   الــذي   المــدين   يلــزم :   108   المــادة
  . المبالغ   لهذه   دفعه   عند   المصدر   من   إقتطاع   بإجراء   ،في الجزائر جبائية   إقامة   لهم 

  المبلـغ   علـى  104   المـادة   فـي   ليـهع  وصالمنصـ   المعـدل   بتطبيق   المصدر   من   اإلقتطاع   يحسب
  . اإلجمالي 

  اإليجـــارات   بعنـــوان   المدفوعـــة   المبـــالغ   علـــى    %  60    بــــ   يقـــدر   تخفـــيض   تطبيـــق   يـــتم   أنـــه،   غيـــر
  .  بالجزائر   مقيمين   غير   ألشخاص   الدولي،   اإليجاري   اإلعتماد   عقد   بموجب 

  .من مبلغ األتاوى   % 80 بنسبة استعمال البرمجيات المعلوماتية تخفيًضايطبق على عقود 
  50   يساوي   كسر   كل   حيث   الدينار،   إلى   يجبر   الكيفية،   بهذه    المحسوب   اإلقتطاع   مبلغ   إن

  . اإلعتبار   بعين   يؤخذ   ال   سنتيما   50   عن   يقل   كسر   وكل   دينارا،   يحسب   عنه،   يزيد   أو   سنتيما 

ولحساب اإلقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة األجنبية إلى ما يقابلها بالدينار الجزائري 
حسب قيمة الصرف السارية المفعول عند تاريخ التوقيع على العقد أو العقد اإلضافي الذي 

  (3) .بموجبه تستحق هذه المبالغ

  المعنيين   إلى   يسلم   أن   المصدر،   من   باإلقتطاع   يقوم   مدين   كل   على   يتعين :   109   المادة
  . الجبائية اإلدارة   تقدمه   مرقمة    بقسائم دفتر   من   طعتيق   وصال   باألمر، 

  خاللو  معين   شهر   خالل   بالمدفوعات   الخاصة   اإلقتطاعات   تدفع   أن   يجب :   110   المادة 
  له   يتبع   الذي   المختلفة   الضرائب   قابض   صندوقل  ولى للشهر الموالياأل )  20 (  يوما   العشرين 
  . المدين 

يكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع و 
الت المسلمة الثبات و ذكر تعيينه وعنوانه والشهر الذي  تمت فيه اإلقتطاعات وأرقام الوص

الت، وكذا المبلغ اإلجمالي و طعت منه هذه الوصتقاتلك اإلقتطاعات، ورقم الدفتر الذي 
                       

ومعاد إحداثھا   1994لسنة . م.من ق 12وملغاة بموجب المادة  1992 لسنةت .م .من ق 16 ةبموجب المادمحدثة  : مكرر 107المادة  (4)
  .2015لسنة . م.من ق 10بموجب المادة 

  .2006م لسنة .من ق 4و  2001م لسنة .من ق 11 تينمعدلة بموجب الماد:   108المادة  (3)
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  . المطابقة   لالقتطاعات   الكلي   والمبلغ   للمدفوعات الشهرية المتممة

  قام   أو   عنها،   مسؤول   هو   التي   بالمدفوعات   األجل،   هذا   خالل   يقم   لم   مدين   أي   على   وتطبق
   (1). 2- 134   المادة   في   عليها   المنصوص   العقوبات   كاف،   غير   بدفع 

 (2) .ملغاة :111المادة 

، 177و  176يجب أن تتضمن التصريحات المنصوص عليها في المادتين :  112المادة 
فضال عن المعلومات التي بخصوص المدفوعات التي طبق عليها االقتطاع من المصدر و 

يجب أن تتضمنها بمقتضى المادتين المذكورتين، اإلشارة إلى مبلغ المدفوعات و االقتطاعات 
  .الخاصة بها

  من   اءعفاإل   طلبات   وكذا   لإلقتطاعات،   الجزئي   أو   الكلي   اإلسترجاع   طلبات   إن :   113   المادة
  المتعلقة   ىشكاو ال   مثل   فيها   ويبت   فيها،   ويحقق   تقدم،   تخفيضه،   أو   المصدر   من   اإلقتطاع 
  . الضريبة على الدخل اإلجمالي ب 

  التحصيل   أو   اإلقتطاع   فيه   تم   الذي   للشهر   الموالي   الشهر   خالل   الطلبات   هذه   تقدم   أن   ويجب
  . التحصيل   أو   اإلقتطاع   يثبت   الذي   بالوصل   تدعم   وأن   المصدر   من 

  . ملغاة :   114   المادة

  . ملغاة :   115   المادة

  . ملغاة :   116   المادة

  . ملغاة :   117   المادة

شخاص يمارسون نشاطا أل   المدفوعة   األتعاب   له   عتخض   الذي   المصدر   من   اإلقتطاع  -  ب
  والمؤسسات   العمومية   والهيئات   المحلية،   والجماعات   الدولة،   قبل   من   يتعلق بالمهن الحرة،

:  

 (3) . ملغاة :   118   لمادةا

   ملغاة :   119   المادة

  .  ملغاة :   120   المادة
  :  الموزعة   المنقولة   األموال   رؤوس   ريوع   له   تخضع   الذي   اإلقتطاع  -  ج

  :  المنقولة   القيم   ريوع  -) 1

  حـــين   يقومـــوا   أن   المنقولـــة،   القـــيم   ريـــوع   يوزعـــون   الـــذين    المـــدينين   علـــى   يتعـــين :   121   المـــادة
  . 54   المادة   في   عليه   المنصوص   المصدر   من   اإلقتطاعبإجراء    دفعها، 

                       
  . 1990م لسنة .من ق 27معدلة بموجب المادة : 110المادة  (1)
  .2009م لسنة .من ق 11ملغاة بموجب المادة : 111المادة  (2)
  . 1997م لسنة .من ق 10ملغاة بموجب المادة : 120إلى  118المواد من   (3)
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  صــندوق   إلــى   معــين،   شــهر   خــالل   المحققــة   عاتبالمــدفو    الخاصــة   اإلقتطاعــات    تــدفع   أن   يجــب
  تلـي   التـي   األولى يوما ) 20(  العشرين   خالل   المدين   له   يخضع   الذي   المختلفة   الضرائب   قابض 
  (2). الحقوق   هذه   فيه   تستحق   الذي   الثالثي   أو   الشهر 
طرف الـذي قـام الويكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار تقدمه اإلدارة، يؤرخ ويوقع من قبل  

بالــدفع، ويبــين تعيينــه، وعنوانــه، والشــهر الــذي تمــت فيــه اإلقتطاعــات، وكــذا المبلــغ اإلجمــالي 
 .الكلي للمدفوعات الشهرية المجراة والمبلغ اإلجمالي لإلقتطاعات المطابقة لها

الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر، يجب علـى المؤسسـات المصـرفية  دينينوبالنسبة للم
 أن تتأكــد، قبــل القيــام بــأي تحويــل لألمــوال، مــن أن المــدين اســتوفى كــل اإللتزامــات الجبائيــة

وبهـذا الصـدد، يتعـين علـى المـدين المـذكور أن يقـدم، مـع ملـف التحويـل، . الواقعة على عاتقـه
  المختلفــة   الضــرائب   قــابض    الشــهادة   هــذه  لــه ســلميو    المصــدر،   مــن   اإلقتطــاع   دفــع   شــهادة تثبــت

  . المدينة   الجماعة   إقامة   مكان   له   يتبع   الذي 

  فــي   عليــه   المنصــوص   األجــل    ضــمن   يقــدموا،   لــم   الــذين   المــدينين   علــى   تطبــق : 122   المــادة 
  العقوبـــات   كافيـــة،   غيـــر   بمـــدفوعات   وقـــاموا أ  عـــاتقهم،   علـــى   الواقعـــة   المـــدفوعات   ،121   المـــادة 
  . 2 - 134   المادة   في   عليها   المنصوص 

  : والكفاالت   والودائع،   الديون،   ريوع  - ) 2

  ،55   المــادة   فــي   معرفــة   هــي    كمــا   والكفــاالت،   والودائــع،   الــديون،   ريــوع   تخضــع :   123   المــادة
  . الجزائر   في   عليه،   أو   لحساب   تسجيلها   أو   الفوائد   دفع   يتم   عندما   المصدر،   من   القتطاع 

لكل  ثالثي، لدى قابض الضرائب  الموالية يوما األولى  )20( ويودع المدين خالل العشرين
يبين  لثالثي  السابقبالنسبة لعليه دقاصاالمختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة، جدوال م

،  ويدفع مبلغ الضريبة  المستحقة على الفور حق بموجبها الضريبةتمجموع المبالغ التي تس
 .عن طريق اإلقتطاع من المصدر

من كل ثالثي تودع من الشهر الثالث يوما األولى  )20( خالل العشرين:  124المادة 
البنوك، وشركات القرض وغيرها من المدينين بالفوائد، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي 

  :يبين بالنسبة للثالثي السابق ما يلي مصادقاعليهيتبع له مقر المؤسسة جدوال 
  المعلومات   حسب   المصدر،   من   اإلقتطاع   أساسها   على   يقرر   التي   المبالغ   مجموع  - ) 1
  ؛ 61   المادة   في   إليه   المشار  الخاص  السجل   في   يدةالمق 

   . الفور   على   به   الوفاء   يتم   الذي   المستحق   المصدر   من   اإلقتطاع   مبلغ  - ) 2

                       
  .1995م لسنة .من ق 27معدلة بموجب المادة : 121المادة   (2)
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  يســـاوي   الـــدائن،   يـــدفعها   بغرامـــة   124   المـــادة   ألحكـــام   مخالفـــة   كـــل   علـــى   يعاقـــب : 125   المـــادة
  . الخزينة   منها   حرمت   التي   الحقوق   مبلغ   مرات   أربع   مبلغها 

  طبقـا   فيهـا،   لـه   يخـول   التـي   الحـاالت   جميـع   في   المدين   عاتق   على   الغرامة   هذه   تكون   أنه،   غير
  . المصدر   من   باالقتطاع   القيام   ،124   للمادة 

  . 2 - 134   المادة   أحكام   ذلك،   على   ادةزي   أيضا،   وتطبق

  كسـر   كـل    حيـث   األقـرب،   دنـانير   عشـرة   إلـى   المصدر   من   قتطاعاال   مبلغ   يجبر :   126   المادة
  . دج 10   يحسب   عنه   يزيد   أو  دج  5 يساوي   كسر   وكل   اإلعتبار،   بعين   يؤخذ   ال   دج   5  عن   يقل 

  إلــى   التعريفــة   تطبيــق   فيهــا   يــؤدي   التــي   الحــاالت   فــي   دج   10   بـــ   األدنــى   التحصــيل   مبلــغ   ويحــدد
  . المبلغ   هذا   عن   يقل   تحصيل 

ـــ:  127المـــادة  ـــالغ المســـتحقة عل ـــدفع المب ـــاريين، نتيجـــة الاألشـــخاص اال ىت مـــن قتطـــاع عتب
أن تكـون إمــا تلــك  قباضــة الضـرائب المختلفــة التــي تعينهـا اإلدارة والتــي يمكــن  ىالمصـدر، إلــ

 .التي يتبع لها المقر اإلداري أو تلك التي تتبع لها المؤسسة الرئيسية

 

  : العمرية   والريوع   والمعاشات،   واألجور،   المرتبات   له   تخضع   الذي   المصدر   من   اإلقتطاع  - د

  والريـــوع   المعاشـــات   وأصــحاب   األجـــراء   المصــدر،   مـــن   قتطــاعالل   يخضـــع  -) 1 :   128   المــادة
  مبلغـه   يحـدد   حـد   عـن   شـهر،بال  ، اإلقتضاء   عند  ، المحسوب   اإلجمالي   أجرهم   يزيد   الذين   العمرية 
المقطــع د مــن هــذا  68المنصــوص عليهــا فــي المــادة  اتباســتثناء الفئــ  الماليــة   قــانون   بموجــب 

 (*)  .القانون

مـن هـذا  69   المـادة   ألحكـام    وفقـا   ةحـددالم   المبـالغ  قيمـة  مـن   قتطـاعاال   هـذا   أساس   يتكون  -) 2
  .القانون

تقســم  فإنهــااألجــور والرواتــب والمعاشــات والريــوع العمريــة،   اتفيمــا يتعلــق باســتدراك) أ -)3
إقتطــاع الضــريبة يتحصــل عليــه بضــرب هــذا العــدد  مــن  .علــى عــدد الشــهور التــي تتعلــق بهــا

سـتدراك الموافــق زيـادة بصـفة وهميــة مبلـغ االمـن خــالل الب و سـالشـهور بـالفرق الضــريبي المح
  ؛ حديثا   دفع   يذلكل شهر والمتعلق بنفس الدفع أو ال

  التـي   بالمبـالغ   المتعلقـة   االسـتدراكات   علـى   أيضـا   يطبـق   أعـاله   المحـدد   الحسـابي   النمط   هذا )  ب
 ؛ منفردة   ورجكأ   تعتبر 

  مــدة   كــل   محتســبة،   غيــر   تعتبــر   يومــا   15   مــن   أقــل   مــدة   كــل   الشــهور،   عــدد   تحديــد   أجــل   مــن )  ج
 ؛ كامل   كشهر   تحتسب   يوما   15   تفوق   أو   تعادل 

                       
  .2012م لسنة .من ق 5و  2006لسنة . م.من ق 5معدلة بموجب المادتين : 128المادة  (*)
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 جـدولسـتدراك، مهمـا تكـن الفتـرة التـي يتعلـق بهـا، بتطبيـق  الاحدد الضريبة الخاصة بكل ت) د
ول واألحكام الجبائية السارية المفعول وقت الدفع مع أخذ الحالة العائلية وأعبائها في اليـوم األ

 .عتبارمن الشهر نفسه بعين اال

  5و   4   الفقرتين   في   المذكورة   والعالوات   والمنح   والتعويضات   بالمكافآت   المتعلقة   ستدراكاتاال
  هذا   بتطبيق   معنية   ليست   المماثلة،  والرسوم   المباشرة   الضرائب   قانون   من   67   المادة   من 
 .الجدول 

  من   األول   اليوم   في توجد   التي   هي   عتباراال   بعين   تؤخذ   أن   يجب   التي   العائلية   الحالة )  4
  .  العمرية   والريوع   والمعاشات   واألجور   الرواتب   بمقتضاه   أو   خالله   تدفع    الذي   الشهر 

  عدم   وبشرط   الدفع   فيه   يقع   الذي   الشهر   عند   بالضريبة   المدين   عاتق   على  منهأب  ونعتبر ي )  5
  :الضريبة   لفرض   كأساس   تستعمل   التي   المداخيل   على   متميزة   مداخيل   وجود 
عندما يثبت مواصلتهم  ،سنة 25سنة أو أقل من  18عندما يكون عمرهم أقل من  ،أبناؤه) أ

ثباتهم إلصابتهم بإعاقة تحدد نسبتها عن طريق نص تنظيمي كما هو إاسة أو عند للدر 
 ؛أ1 - 6منصوص عليه في المادة 

  العائلية   المنح   عليهم   يتقاضى   والذين   بيته   في   بهم   المتكفل   األوالد   الشروط،   نفسضمن )  ب
   ؛ بالحضانة   خاصة   تعويضات   أو 

  مهما   وهذا  في كفالتها  أوالد   بدون   متزوجة   األجيرة   الزوجة  تعتبر  السابقة،   ألحكامخالفا ل  - )6
  . عائلية   منحا   بهذا الشأن، ،األجير   الزوج   يتقاضى   عندما   العائلة   في   األوالد   عدد   كان 

  عدد األوالد في العائلة   كان   مهما  كفالتهفي   أوالد   بدون   متزوجا   األجير الزوج   يعتبر  ،  بالعكس
  . عائلية   منحا   ،الشأن   بهذا   ،األجيرة   الزوجة   تتقاضى عندما 

  الفقرة   104   المادة   في   نصوص عليهالم   للجدول   طبقا     المصدر   من   قتطاعاال  يتم حساب  -) 7
  . القانون   هذا   من   3 

ين شر عال اعات المستحقة عن شهر معين، خالليجب أن تدفع اإلقتط - )1 : 129المادة 
 .صندوق قابض الضرائب المختلفة ، إلى أو الثالثيالشهر  التي تلييوما األولى  )20(

 )20( غير أنه، يمكن أن تدفع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية، خالل العشرين
 تبوايوما من كل ثالثي مدني، بالنسبة للثالثي المنصرم، من قبل المستخدمين والمدينين بالر 

 20مكرر إلى  20 من وفقا للنظام المبسط المنصوص عليه في الموادضريبة لل الخاضعين
واألشخاص الخاضعين لنظام التصريح المراقب الذين يتحصلون على األرباح غير  2مكرر

  . من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 22في المادة  مذكورةالالتجارية 
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 ىعلمطبقة  1992 لثالثي األول لسنةالمتممة بعنوان ا االقتطاعات تبقى بصفة استثنائية
  .أساس التشريع الجبائي السابق

  حالة   وفي   القباضة،   دائرة   خارج   إلى   المكتب   أو   المؤسسة،   أو   المسكن،   تحويل   حالة   في
  المستحقة   الدخل   ضريبة   الفور   على   تدفع   أن   يجب   نشاطها،   وقف   أو   المؤسسة   عن   التنازل 
  . واألجور   المرتبات   على 
  التالية   يوما   )20(ين العشر    خالل   الضريبة   تدفع   بالراتب   المدين   أو   المستخدم   وفاة   حالة   وفي 
  . الوفاة   لتاريخ 

  بالدفع،   يقوم   الذي   الطرف   قبل   من   وموقع   مؤرخ   إشعار   بجدول   مصحوبا   دفع   كل   يكون  -)  2
   :  التالية   المعلومات   فيه   تذكر و
 ؛اإلقتطاعات   فيها   تمت   التي   الفترة  - 

  الجاري   الحساب   أو   البريدي   الجاري   الحساب   ورقم   الهاتف،   ورقم   والمهنة   والعنوان   التعيين  - 
 ؛بالراتب   المدين   أو   المستخدم   تعريف   ورقم   وعنوانه،   المصرفي، 

 ؛الجبائية   التعريف   بطاقة   رقم  - 

   . لإلقتطاع   الخاضعة   األجور   مبلغ  - 
الدخل المؤسسة على المرتبات واألجور، يلزم على  ضريبةالفي حالة التوقف عن دفع  -)3

مفتشية الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة  ةالمستخدمون والمدينون بالراتب، بموافا
 (1) .عليهم، بتصريح معلل للتوقف عن المدفوعات، خالل الشهر الموالي للفترة المعتبرة

والمدينين بالراتب الذين لم يستوفوا بعد أالمستخدمين  فيما يخص -  )1:  130المادة 
إلدارة في نهاية الشهر لأعاله، يمكن  129و 75عليها في المادتين  اإللتزامات المنصوص

حدد تلقائيا أن ت، 1-129جال المشار إليها في المادة الموالي للشهر الذي تنقضي فيه اآل
  الشهور   من   شهر   لكل   واألجور   المرتبات   عن الدخل   ضريبة   بصدد   مبلغ الحقوق المستحقة

  . دفعها   فيها   تأخر    التي 

على أساس تقدره تلقائيا اإلدارة، ويبلغها  % 20 نسبة تحسب هذه الحقوق بتطبيق - )2
يام العشرة العون المراقب إلى المدين بالضريبة، الذي يتعين عليه دفعها إلى الخزينة خالل األ

  (2).اريخ التبليغالتالية لت

أعاله،  2وفي حالة عدم دفع الحقوق في اآلجال المنصوص عليها في المقطع  -) 3
تطبق العقوبات  ،وعالوة على ذلك ا من المستخدم أو المدين بالراتبيستحق الدفع كلي

                       
  .2009لسنة . م.من ق 12و  1990م لسنة .من ق 27معدلة بموجب المادتين :  129المادة   (1)
  .2005لسنة . م.من ق 9معدلة بموجب المادة : 130المادة   (2)
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والعقوبات المالية  ويتم تحصيل الحقوق. أعاله 2 -  134المنصوص عليها في المادة 
 .والغرامات عن طريق جدول التحصيل

 مكرر   الخامس   القسم

  اإلجمالي   الدخل   على   مؤقتةال  ضريبةال
يصرح بمبلغ الضريبة المؤقتة بعنوان الضريبة على الدخل اإلجمالي :  مكرر 130المادة 

ويدفع لدى قابض مركز الضرائب عن طريق تصريحات خاصة  104المذكورة في المادة 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والذي يمثل ظهر  28و 18محددة في المادتين 

   (1).صفحاتها جدول إشعار بالدفع
 السادس   القسم

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

 مكرر   السادس   القسم

  الجبائية   الوضعية   مجمل   في   المعمق   التحقيق
  (3) . ملغاة :   مكرر   131   المادة

 السابع   القسم

  الوفاة   أو   النشاط   وقف   أو   التنازل،   حالة   في   للتطبيق   قابلة   خاصة   أحكام

عــــن مؤسســــة مســــتغلة مــــن قبــــل  جزئيــــا أو كليــــا فــــي حالــــة التنــــازل -)1: 132المــــادة 
، ة الوحيـــــدةهم، خاضـــــعين لنظـــــام فــــرض الضـــــريبة الجزافيـــــشــــابهأشــــخاص طبيعيـــــين أو مـــــا 

الفــــور  علــــى الل مزرعــــة يقــــررفــــي حالــــة التوقــــف عــــن ممارســــة مهنــــة حــــرة أو إســــتغو كــــذا 
ـــــدخل ـــــ   المســـــتحقة أســـــاس ضـــــريبة ال ـــــاح   ىعل ـــــة،   الصـــــناعية،   األرب ـــــر   والتجاري ـــــة   وغي   التجاري

  . بعد   الضريبة   عليه   تفرض   لم   التي 

  يقـــــابلهم،   ومــــا   طبيعيــــين   أشــــخاص   قبــــل   مــــن   المبينــــة   الممتلكــــات   إيجــــار   عقــــد    فســــخ   يعتبــــر
  . للنشاط   توقفا 

  أيــــام   )10( عشــــرة   مدتــــه   أجــــل   غضــــون   فــــي   المفــــتش   يشــــعروا   أن   بالضــــريبة   المكلفــــين   وعلــــى
  أو   أصــــبح   الــــذي   بالتــــاريخ   وٕاخبــــاره   النشــــاط،   وقــــف   أو   بالتنــــازل   أدنــــاه،   مبــــين   هــــو   كمــــا   يحــــدد 
  . فعليا   فيه   يصبح 

                       
  . 2003م لسنة .من ق 18محدثة بموجب المادة : مكرر 130المادة   (1)
  ).تنقل ھذه ا(حكام إلى قانون ا1جراءات الجبائية(  2002لسنة  م.من ق 200ملغاة بموجب المادة :  131المادة   (2)
تنقل ھذه ا(حكام إلى ( 2002م لسنة .من ق 200وملغاة بموجب المادة   2000م لسنة .من ق 4معدلة بموجب المادة  :مكرر 131المادة   (3)

  ). قانون ا1جراءات الجبائية
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  أجــــل   يســــري   الحالــــة،   حســــب   الخلــــف أو   لــــه   المتنــــازل   وعنــــوان   ولقــــب   باســــم،   اإلقتضــــاء،   وعنــــد
  : مأيا) 10(  العشرة 

  فيه   نشر   الذي   التاريخ   من   إعتبارا   عنه   التنازل   أو   تجاري   محل   ببيع   األمر   يتعلق   حينما  -
 ؛ قانونية   إعالنات   جريدة   في   التنازل   أو   البيع 

  فيه   اتخذ   الذي   اليوم   من   إعتبارا   عنها،   التنازل   أو   أخرى   مؤسسات   ببيع   األمر   يتعلق   وحينما  - 
  ؛ فعال   المستثمرات   إدارة   له   المتنازل   أو   الشاري 

  قاإغال   المؤسسات   اغالق   يوم   من   إعتبارا    مؤسسة،   عن   بالتنازل   األمر   يتعلق   وحينما  - 
  . نهائيا 

  مــــن   اعتبــــارا   أيــــام )  10 (  العشــــرة   أجــــل   يســــري   حــــرة،   مهنــــة   ممارســــة   عــــن   التوقــــف   حالــــة   وفــــي
 (2) . النشاط   عن   التوقف   تاريخ 

ــــــدةنظــــــام لــــــي المكلفــــــين بالضــــــريبة الخاضــــــعين ليتعــــــين ع -)2 ،  الضــــــريبة الجزافيــــــة الوحي
أيــــام  المنصــــوص عليهــــا فــــي ) 10(ضــــمن أجــــل العشــــرة الضــــرائب  شأن يرســــلوا إلــــى مفــــت

فــــــي  االمنصــــــوص عليهــــــ الملحــــــق بتلــــــك ى مــــــن قــــــانون اإلجــــــراءات الجبائيــــــةاألولــــــ ادةالمــــــ
 .اإلجمالي الدخلعلى ضريبة الالمتعلقة ب 99المادة 

ــــــد  ــــــة التجدي ــــــى مــــــن الســــــنتين،  أو فــــــي حال ــــــدما يوقفــــــون نشــــــاطهم خــــــالل الســــــنة األول وعن
الضــــريبة ليــــة للســــنة  التــــي يغطيهــــا هــــذا التجديــــد، يحــــدد تقــــدير الضــــمني، خــــالل الســــنة التا

ــــة الوحيــــدة ــــربح  الجزافي ــــدير المقــــرر للســــنة الســــابقة المعــــدل  تناســــبيا أو ال وجوبــــا بمبلــــغ التق
  . فعليا   النشاط   اليوم  الذي أصبح فيه وقفى مع الفترة المنصرمة مع فاتح يناير إل

الضـــــريبة يـــــة مـــــن فتـــــرة الســـــنتين، فـــــإن تقـــــدير الســـــنة الثان النشـــــاط خـــــاللوٕاذا حـــــدث وقـــــف 
الــــــربح الواجــــــب اعتمــــــاده هــــــو التقــــــدير المقــــــرر للســــــنة المعتبــــــرة بعــــــد أو  الجزافيــــــة الوحيــــــدة

ــــــزمن المنصــــــرمة، وفقــــــا للشــــــروط المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي  ــــــرة ال تخفيضــــــه تناســــــبيا مــــــع فت
 .الفقرة هالثاني من هذالمقطع 

، فإنــــه يضــــاعف الــــربح الخاضــــع مــــا فــــي حالــــة التنــــازل عــــن مؤسســــة أو وقــــف نشــــاطهاأو 
ــــــة الوحيــــــدةلنظــــــام  تبعــــــاللضــــــريبة المححــــــدة  ــــــاح اإلســــــتثنائية  الضــــــريبة الجزافي ــــــغ األرب بمبل

الناتجــــة عــــن بيــــع المحــــل التجــــاري أو التنــــازل  عــــن المخزونــــات  وعــــن عناصــــر األصــــول 
ــــواردة فــــي المــــادة  مــــن قــــانون الضــــرائب المباشــــرة و الرســــوم  173المجمــــدة وفقــــا للشــــروط ال

 .ماثلةالم

لنظــــام الضــــريبة الجزافيــــة  التــــابعين   بالضــــريبة   المكلفــــين   علــــى   يتعــــين   ،الحكــــم   هــــذا   ولتطبيــــق
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ـــــغا   تصـــــريحهم،   فـــــي   يـــــذكروا   أن   ،الوحيـــــدة    إليهـــــا   المشـــــار    اإلســـــتثنائية   لألربـــــاح   الصـــــافي   لمبل
  . الالزمة   اإلثباتات   كل   يقدموا   وأن    السابقة   الفقرة   في 

ــــــب ــــــل،   أو   التصــــــريح   عــــــدم   عــــــن   يترت ــــــائق   المعلومــــــات   نقــــــص   أو   التعلي ــــــا   المقدمــــــة   والوث   وفق
ــــــــى   المقطــــــــع،   لهــــــــذا  ــــــــى ضــــــــريبةال   مســــــــتوى   عل ــــــــق   اإلجمــــــــالي   الــــــــدخل   عل ــــــــات   تطبي   العقوب
  (*). 193و   192   المادتين   في   عليها   المنصوص 

يتعــــين علــــى المكلفــــين بالضــــريبة التــــابعين ألربــــاح المهــــن غيــــر التجاريــــة، أن يرســــلوا  -)3
أيـــــــام  المنصـــــــوص عليـــــــه فـــــــي المقطـــــــع األول، ) 10(إلـــــــى المفـــــــتش  فـــــــي أجـــــــل العشـــــــرة 

فضــــــــال عــــــــن المعلومــــــــات المشــــــــار إليهــــــــا فــــــــي المقطــــــــع المــــــــذكور، التصــــــــريح الخــــــــاص 
ـــــــة 30أو المـــــــادة  28المنصـــــــوص عليـــــــه فـــــــي المـــــــادة    بالتصـــــــريح   ، الملحـــــــقحســـــــب الحال

  . اإلجمالي الدخل   على ضريبةالب   والمتعلق   99   المادة   في   عليه   المنصوص 

  . 173   المادة   أحكام   تطبق   الضريبة،   فرض   أساس   ولتحديد

ولهـــــــذا الغـــــــرض، يجـــــــب أن يشـــــــير المـــــــدينون  فـــــــي تصـــــــريحاتهم إلـــــــى المبلـــــــغ الصـــــــافي 
ــــك  ــــل تل ــــي المــــادة لفــــوائض القيمــــة، مث ــــة ف ــــاء 173المعرف ، وكــــل التعويضــــات المقبوضــــة لق

التوقـــــف عـــــن ممارســـــة المهنـــــة، أو تحويـــــل زبـــــائن وأن يقـــــدموا إلثبـــــات ذلـــــك كـــــل الوثـــــائق 
ـــــم يقـــــدم المكلفـــــون بالضـــــريبة المعلومـــــات والتصـــــريحات المنصـــــوص عليهـــــا  .الالزمـــــة وٕاذا ل

 الــــدخلعلــــى ضـــريبة لاالمقطعــــين األول والثالـــث مــــن هـــذه المــــادة، تحــــدد قواعـــد فــــرض  فـــي
وتطبـــــق فـــــي هـــــذه الحـــــاالت الزيـــــادة فـــــي الحقـــــوق المنصـــــوص  ،بصـــــفة تلقائيـــــة ،اإلجمـــــالي

 .192عليها في المادة 

ــــة   وفــــي   األقــــل،   علــــى )  10 / 1 (  شــــرعُ ال   بقــــدر   بهــــا   المصــــرح   المــــداخيل   فــــي   نقــــص   وجــــود   حال
ــــــى  ضــــــريبةال   تضــــــاعف  ــــــدخل  عل ــــــي   عليهــــــا   المنصــــــوص   الشــــــروط    حســــــب   المســــــتحقة   ال   ف
  . 193   المادة 

  والثالــــــث   الثــــــاني   المقطعــــــين   فــــــي   بالترتيــــــب    المــــــذكورين   بالضــــــريبة   للمكلفــــــين   بالنســــــبة  -)4
  :  اآلتية   األحكام   تطبق   المادة،   هذه   من 

ــــــف بالضــــــريب ــــــازل بالمقابــــــل، يمكــــــن إقحــــــام مســــــؤولية خلــــــف المكل ة بصــــــفة فــــــي حالــــــة التن
ـــــي يحققهـــــا  ـــــاح الت تضـــــامنية مـــــع ســـــلفه فيمـــــا يخـــــص دفـــــع الضـــــرائب المســـــتحقة لقـــــاء األرب
هـــــذااألخير خـــــالل  ســـــنة توقيـــــف النشـــــاط إلـــــى غايـــــة يـــــوم هـــــذا التوقيـــــف، وكـــــذا األربـــــاح 

ــــم يصــــرح بهــــا قبــــل ــــة فــــي الســــنة الســــابقة إذا ل ــــاريخ   المحقق   هــــذا   أن   رغــــم   النشــــاط   توقيــــف   ت
  . التصريح   لتقديم   القانوني    األجل    ضمن   تم   األخير 
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إال أن مســــــؤولية خلــــــف المكلــــــف بالضــــــريبة تنتهــــــي فــــــي حــــــدود ســــــعر التنــــــازل، وال يمكــــــن 
إقحامهــــا ســــوى مــــدة ســــنة تســــري إبتــــداء مــــن يــــوم التصــــريح المنصــــوص عليــــه فــــي المقطــــع 
األول مــــــن هــــــذه المــــــادة إذا تــــــم تقــــــديم هــــــذا التصــــــريح ضــــــمن األجــــــل المحــــــدد فــــــي نفــــــس 

  .  التصريح   تقديم   عدم   جل في حالةخر يوم لهذا األآمقطع، أو إبتداء من ال

تطبــــق أحكــــام هــــذه المــــادة فــــي حالــــة وفــــاة  ،2مــــن المقطــــع  5و 4باســــتثناء الفقــــرتين  -)5
المســـــتغل أو المكلـــــف بالضـــــريبة ويقـــــدم ذوي حقـــــوق الفقيـــــد، فـــــي هـــــذه الحالـــــة، المعلومـــــات 

  .أشهر من تاريخ الوفاة) 06(الالزمة لتأسيس الضريبة المستحقة في أجل ستة 
  سنة   خالل   بالضريبة   المكلف   حققها   التي   المداخيل   للضريبة   تخضع  - )  1 :   133   المادة

  القواعد   حسب   وذلك   للضريبة،   خضعت   التي   األخيرة   المالية   السنة   نهاية   من   إبتداء   وفاته 
  . الوفاة   سنة   من   يناير   فاتح   عند   المطبقة 

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

الذكر، لسالفة المستحقة طبقا لألحكام ا اإلجمالي الدخلعلى ضريبة الومن أجل إقرار أساس 
، التي تم دفعها أثناء سنة فرض 230و 217المشار إليها في المادتين  يقبل تخفيض الرسوم

الضريبة أو التي تضمنتها التصريحات التي قدمها الفقيد ضمن اآلجال القانونية، أو ورثته 
 .عند الوفاة

  في   الفقيد   حقوق   ذوو   ادةالم   هذه   بموجب   للضريبة   الخاضعة   بالمداخيل   التصريح   يقدم  -)  2
  بشأن   المقررة   والعقوبات   للقواعد   التصريح   هذا   ويخضع   الوفاة   تاريخ   من   أشهر )  6 (  ستة   أجل 
  . السنوية   التصريحات 

  في   عليها   المنصوص   اإلشعارات   وكذا   اإلثبات   أو   التوضيح   طلبات   قانونا   ترسل   أن   يمكن
 . بالميراث   التصريح   على   الموقعين   أو   الحقوق   ذوي   من   واحد   أي   إلى   187   المادة 

 

  

  
  

  
  الثامن   القسم
   الخاصة   الزيادات
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 اإلجمالي   الدخل على   ضريبةالب 

يعتبر المكلف بالضريبة الذي يقبض  بصفة مباشرة أو غير مباشرة  - )1:  134المادة 
 3-99 ي تصريحه طبقا ألحكام المادةخارج الجزائر، وال يشير إليها على إنفصال ف مداخيل

نه قد أغفلها، ويتعين عليه دفع تكملة الضريبة المطابقة، وكذا الزيادة المضافة إلى أ
 .الضريبة

صريحات  غير صحيحة بشأنها، المداخيل أو التقديم المعتمد لت كما يترتب  على إخفاء
عدم تقديم  التصريح بهذه المداخيل، وكذا إغفال أو نقص في  ىوكذلك في حالة العود، وعل

 .303التصريح بها، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

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

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

  اإلقتطاع   بإجراء   الملزم   الشخص   اإلدارة   إعذار   حالة   في    % 25   نسبة   إلى   العقوبة   هذه   وترفع
  . واحد   شهر   خالل   تهيوضع   لتسوية   إستالم   وصل   مع   عليها   موصى   رسالة   بواسطة 

يتعرض كل من تهرب أو حاول التهرب، كليا أو جزئيا من وعاء اإلقتطاعات أو من تصفية 
، للزيادة المقررة اإلقتطاعات الواردة في المقطع األول من هذه الفقرة  باستعماله لوسائل الغش

 (*) .303وللعقوبات المنصوص عليها في المادة 2-193في المادة 

 الثاني   الباب

 الشركات   أرباح   على   الضريبة

 األول   القسم

 عموميات

  الشركات   تحققها   التي   المداخيل   أو   األرباح   مجمل   على   سنوية   ضريبة   تؤسس :   135   المادة
  . 136   المادة   في   إليهم   المشار   المعنويين   األشخاص   من   وغيرها 

   ."الشركات   أرباح   على   الضريبة "  الضريبة   هذه   وتسمى

 الثاني   القسم

 الضريبة   تطبيق   مجال

                       
(*)

  . 2001م لسنة .من ق 38و 2000م لسنة .من ق 5و  1990م لسنة .من ق 12معدلة بموجب المواد : 134المادة  
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  :  الشركات   أرباح   على   للضريبة   تخضع :   136   المادة

   :  باستثناء   وغرضها،   شكلها   كان   مهما   الشركات  - ) 1
بمفهوم القانون التجاري،  إال إذا اختارت هذه الشركات شركات األشخاص وشركات المساهمة  - )أ

يجب أن يرفق طلب االختيار بالتصريح  ،وفي هذه الحالة .الخضوع للضريبة على أرباح الشركات
 .وال رجعة في هذا االختيار مدى حياة الشركة .151المنصوص عليه في المادة 

باألسهم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة  - )ب
وفي هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب االختيار بالتصريح المنصوص عليه  .للضريبة على أرباح الشركات

 .مدى حياة الشركة االختياروال رجعة في هذا  .151في المادة 

  والشروط   األشكال   حسب   والمعتمدة   المكونة   المنقولة   قيملل   الجماعي   التوظيف   هيئات  -) ج
  . العمل   بهما   الجاري   والتنظيم   التشريع   في   عليها   المنصوص 

   (*)  . الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة  -)د
   . والتجاري   الصناعي   الطابع   ذات   العمومية   والهيئات   المؤسسات  -) 2

   :  الضريبة   لهذه   تخضع   كما
  . 12   المادة   في   المذكورة   والمنتجات   العمليات   تنجز   التي   الشركات  -) 1

  في    إليها    المشار    الشركات    باستثناء    لها    التابعة    واالتحادات    التعاونية    الشركات  -) 2
  . 138    المادة 

 الثالث   القسم

  للضريبة   اإلقليمي   المجال
  . بالجزائر   المحققة   األرباح   عن   الضريبة   تستحق :   137   المادة

  :  الخصوص   على   بالجزائر   محققة   أرباحا   تعتبر

  صناعي   طابع   ذي   لنشاط   العادية   الممارسة   من   والعائدة   شركات،   شكل   في   المحققة   األرباح  - 
  . ثابتة   إقامة   وجود   عدم   عند   فالحي   أو   تجاري   أو 

  عن   متميزة   مهنية   شخصية   لهم   ليست   بممثلين   الجزائر   في   تستعين   التي   المؤسسات   أرباح  - 
  . المؤسسات   هذه 

  بصفة   تمارس   نهاأ   إال   معينين،   ممثلين   أو   إقامة   تملك   ال  كانت   وٕان    ،المؤسسات   أرباح  - 
   . التجارية   العمليات   من   كاملة   حلقة   نجازإ   في   يتمثل   نشاطا   مباشرة،   غير   أو   مباشرة 

                       
(*)

  . 2015م لسنة .من ق 11و 1996لسنة . م.من ق 11 تينمعدلة بموجب الماد:  136المادة 
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إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطها بالجزائر وخارج التراب الوطني، فإن الربح 
نتاج أو عند اإلقتضاء من عمليات البيع المنجزة بالجزائر يعد الذي تحققه من عمليات اإل

 .محققا فيها، ماعدا في حالة إثبات العكس من خالل مسك محاسبتين متباينتين

 الرابع   القسم

  الخاصة   واألنظمة   اإلعفاءات

لالستفادة  ونالمؤهلذوو المشاريع  ها الشبابرسيما التية نشطاتستفيد األ )1 : 138المادة 
 صغرض المالقر   لدعم  الوطني الصندوق" أو "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"من إعانة 

أرباح من الضريبة على  ليمن إعفاء ك "  البطالة  على  ينللتأم الوطني  الصندوق" أو " 
  .سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في االستغالل )3(ثالث لمدة  الشركات 

  يجب   منطقة   في   ممارسة   النشاطات   كانت   سنوات،إذا )  06 (ست    إلى   اإلعفاء   مدة   ترفع
  . اإلستغالل   في   الشروع   تاريخ   من   بتداءا ، و ذلك ترقيتها 

عمال ) 3(عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثالثة ) 2(و تمدد فترة اإلعفاء هذه بسنتين 
  (*).على األقل لمدة غير محددة

و يترتـــــب علـــــى عـــــدم احتـــــرام التعهـــــدات المتصـــــلة بعـــــدد مناصـــــب العمـــــل المنشـــــأة، ســـــحب 
  . االعتماد و المطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد

يجب  من المناطق التي منطقة داخلمؤسسة في نشاط المستثمر الاب بشهذا المارس يعندما 
فإن الربح المعفى من  ،خارج هذه المناطقتحدد قائمتها عن طريق التنظيم و و التي ترقيتها 

التي يجب ترقيتها ورقم  الضريبة ينتج من النسبة بين رقم األعمال المحقق في المنطقة
   .األعمال اإلجمالي

األنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون لالستفادة من إعانة  تتواجد إذا
 أو "ةالبطال على ينللتأم الوطني الصندوق" أو "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"

الصندوق الخاص "، في منطقة تستفيد من إعانة "صغرض المالقر   لدعم  الوطني الصندوق"
سنوات ابتداء من تاريخ الشروع ) 10(، تمدد مدة اإلعفاء إلى عشر "لتطوير مناطق الجنوب

 .في االستغالل

من الضريبة على  العمومية  والهيئات   للمؤسسات   عةالتاب   اإلستهالكية   التعاونيات   تعفى  )2 
  .أرباح الشركات

                       
م .من ق 9و  1997م لسنة .من ق 13و   12و  11و  1996م لسنة .من ق 12و  1995م لسنة  .من ق 13معدلة بموجب المواد : 138لمادة ا (*)

 4و .2011ت لسنة .م.من ق 5و  2011م لسنة .من ق 10و  2010م لسنة .من ق 7 و 2008م لسنة .من ق 6 و  2006م .من ق 6و 2001لسنة 
  .2014لسنة . م.من ق
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  :الضريبة على أرباح الشركاتكما تستفيد من إعفاء دائم في مجال 
ــــــات األشــــــحاص المعــــــوقين المعتمــــــدة و كــــــذا الهياكــــــل  -  ــــــيالمؤسســــــات التابعــــــة لجمعي   الت

    .تتبعها 
  . مسرحياألجهزة الممارسة للنشاط المبلغ اإليرادات المحققة من قبل الفرق و  -

 شـــــركائها   مـــــع     والمحققـــــة   والتـــــأمين   البنكيـــــة   العمليـــــات   لفائـــــدة   الفالحـــــي   التعـــــاون   صـــــناديق  - 
  . فقط

التعاونيـــــــات الفالحيـــــــة للتمـــــــوين والشـــــــراء وكـــــــذا اإلتحـــــــادات المســـــــتفيدة مـــــــن اإلعتمـــــــاد  -
ـــــــة لـــــــوزارة ال التابعـــــــة المصـــــــالح المؤهلـــــــة تســـــــلمه ـــــــا لألحكـــــــام القانوني فالحـــــــة والمســـــــيرة طبق

 ؛مع المستعملين غير الشركاءالمحققة بإستثناء العمليات  والتنظيمية التي تنظمها،

حفـــــظ وبيــــع المنتوجــــات الفالحيـــــة وكــــذا إتحاداتهـــــا  ،الشــــركات التعاونيــــة إلنتـــــاج، تحويــــل -
ـــــــا لألحكـــــــام  المعتمـــــــدة حســـــــب نفـــــــس الشـــــــروط المنصـــــــوص عليهـــــــا أعـــــــاله والمســـــــيرة طبق

  :يرها، بإستثناء العمليات التاليةالقانونية أو التنظيمية التي تس
   ؛ الرئيسية   مؤسستها   عن   المنفصلة   التجزئة   محالت   في   محققة   مبيعات  - )  أ

  الموجهة   تلك   بإستثناء   المنتوجات   شبه   أو   المنتوجات   تخص   التي   التحويل   عمليات  -) ب
  ؛ أوالصناعة   الفالحة   في   أولية   كمواد   إستعمالها   أويمكن   والحيوانات   اإلنسان   لتغدية 

  اضطرت   أو   بهاالتعاونيات   رخصت   والتي   الشركاء   غير   المستعملين   مع   محققة   عمليات -)  ج
  . لقبولها 

ـــــى  اإلعفـــــاء   هـــــذايطبـــــق    وٕاتحاداتهـــــا   الحبـــــوب   اتنيـــــتعاو    طـــــرف   مـــــن   المحقـــــق   يـــــاتالعمل   عل
ـــــي   الجزائـــــري   الـــــديوان   مـــــع    تحويـــــلأو    بيـــــع   شـــــراء،ب  و المتعلقـــــة)  ح . م . ج . د . ( للحبـــــوب   المهن
  . الحبوب   نقل   أو 

ــــــوب   تعاونيــــــات   طــــــرف   مــــــن   المحققــــــة   للعمليــــــات   بالنســــــبة   الشــــــيء   نفــــــسيطبــــــق     مــــــع   الحب
     .بترخيص منه  أو الديوان   يعدها  برامج   إيطار   في   للحبوب   أخرى   تعاونيات 

  على  لالستهالك  وجهالم  الطبيعي  بالحليب  تعلقةالم  النشاطات  من  المحققة  داخيلالم -

   .حالته
  قبــــل   مــــن   المحدثــــة   الســــياحية   المؤسســــات ، ســــنوات   )10 (عشــــر  لمــــدة   إعفــــاء   مــــن   تســــتفيد   )3
ــــــين   مســــــتثمرين  ــــــب،   أو   وطني   شــــــركات   وكــــــذا   واألســــــفار   الســــــياحية   كــــــاالتالو   باســــــتثناء   أجان

   ؛يالسياح   القطاع   في   طةشالنا    المختلط  االقتصاد
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ـــاء مـــن تســـتفيد) 4 ـــداء ســـنوات )3(ثـــالث  لمـــدة  اإلعف ـــة ممارســـة النشـــاط مـــن إبت ـــاريخ بداي  ،ت
ـــة  المؤسســـات  روكذااســـفواأل الســـياحة وكـــاالت  المحقـــق أعمالهـــا  رقـــم   حصـــة  حســـب  الفندقي

   . الصعبة بالعملة
 : درة للعملة الصعبة وال سيما المالعمليات  ،تستفيد من إعفاء دائم  ) 5

 ؛وجهة للتصدير المعمليات البيع  - 

 .وجهة للتصدير المتأدية الخدمات  - 

حسـب نسـبة رقـم األعمـال المحقـق   ة،ادالمـمـن هـذه  5و 4ذكور فـي البنـدين يمـنح اإلعفـاء المـ
 .بالعملة الصعبة 

 تصـةلمخصـالح الجبائيـة االمعنـي إلـى الم يموتتوقف االستفادة  من أحكام هذه الفقـرة علـى تقـد
 .اإليرادات لدى بنك متوطن بالجزائر هذه وثيقة  تثبت دفع

النقـل البـري والبحـري والجـوي عمليـات  ،ادةالمـمـن هـذه  5البنـد االستفادة من أحكام  هايمكن ال
  (*).والبنوكين وعمليات إعادة التأم

  تختــار   أن   المــادة   هــذه    فــي   محــددة   هــي   مثلمــا   الشــركات   لتجمعــات   يمكــن  : مكــرر   138   المــادة 
  . البترولية   الشركات   باستثناء   الموحدة   الميزانية   لنظام   الخضوع 

  األم   الشـركة   طـرف   مـن   يـتم   ختيـاراال   .الميزانيـة   حسـابات   مجمـوع   يجمـع   الذي   به   يعني   التوحيد
)  4 (  أربــع   لمــدة    التراجــع   يقبــل   ال   وهــو   األعضــاء   الشــركات   مجمــوع   طــرف   مــن   مقبــول   ويكــون 
  . سنوات 

 خاضعة لمعدالت التجمع أعضاء طرف شركات من الممارسة األنشطة كانت إذا ما حالة في 

 للضـريبة التوحيـد هـذا المتـأتي مـن يخضـع الـربح ،  الشـركات أربـاح علـى مختلفـة للضـريبة

الحالـة  وفـي . المتفـوق لمعـدلا لهـذا تابعـا األعمـال رقـم إذا كـان مـا حالـة فـي   19 %بمعـدل
 . رقم األعمال لصنف تبعا األرباح بتوحيد يسمح  ،العكسية

  .السابقة الفقرة كيفيات تطبيق الحاجة،  عند ، بقرار المالية وزير يحدد

، مكون من شركتين أو اقتصاديلتطبيق األحكام أعاله، تجمع الشركات يعني به كل كيان 
تحكم األخرى المسماة " الشركة األم"أكثر ذات أسهم مستقلة قانونيا، تدعى الواحدة منها 

                       
م .من ق 9 ،1997م لسنة .من ق 13و   12و  11 ،1996م لسنة .من ق 12 ، 1995 م لسنة .من ق 13معدلة بموجب المواد : 138المادة  (*)

من  4و 2011ت لسنة .م.من ق 5و  2011م لسنة .من ق 10 ، 2010م لسنة .من ق 7 ،2008م لسنة .من ق 6، 2006م .من ق 6،  2001لسنة 
  .2014لسنة . م.ق
.  
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، االجتماعيأو أكثر من رأس المال  %90: المباشر لـ  بامتالكهاتحت تبعيتها  " األعضاء"
  أو   %90   نسبة   أو   الشركات   ههذ   طرف   من   جزئيا   أو   كليا   ممتلكا   المال   رأس   والذي ال يكون

  . األم   الشركة   طابع   أخد   يمكنها   أخرى   شركة   طرف   من   أكثر 

  ةر سيم   الجبائي   المفهوم   في   التجمع   في   األعضاء   الشركات   بين   لعالقات يجب أن تكون ا
   . التجاري   القانون   بأحكام   أساسا 

  عن   تتوقف    ةشرك ، لكلالجبائي   بالمفهوم   الشركات   تجمع من محيط لتلقائييتم اإلقصاء ا
 (1).أعاله   المبينة   الشروط   استيفاء 

تستفيد شركات رأسمال المخاطرة من األعفاء من الضريبة على أرباح : 1رمكر    138   المادة
      (2).سنوات ابتداًء من انطالق نشاطها) 5(الشركات لمدة خمس 

 الخامس   القسم

  للضريبة   الخاضعة   األرباح

تستحق الضريبة سنويا على األرباح المحققة خالل السنة المنصرمة أو أثناء :  139المادة 
شهرا التي أستعملت النتائج المحققة فيها إلعداد آخر حصيلة عندما ال ) 12(مدة أثنى عشر 

 .تتزامن هذه المدة مع السنة المدنية

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

بصدد السنة في حالة عدم إعداد أية حصيلة خالل سنة ما، تؤسس الضريبة المستحقة 
الموالية على األرباح المحققة في الفترة المنصرمة إبتداء من نهاية آخر فترة فرضت فيها 

ديسمبر من السنة  31الضريبة، أو من بداية العمليات بالنسبة للمؤسسات الحديثة، إلى غاية 
  . تضمنتها   التي   الحصيلة   نتائج   من   األرباح   هذه   بعد   فيما   ثم تخفض. المعتبرة

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

 31المالية في تاريخ آخر غير  االمتاحة أمام المؤسسات إلختتام سنواته وتخضع اإلمكانيات
المتعلق  1975يونيو سنة  23حكام القرار الصادر عن وزارة المالية بتاريخ ديسمبر، أل

 .بكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة

فإن الربح الخاضع للضريبة،  ، 173و 172مع مراعاة أحكام المادتين  -)1 : 140المادة 
                       

 2009ت لسنة .م.من ق  3 ، 2008لسنة . م.من ق 7ومعدلة بموجب المواد  1997من ق م لسنة  14محدثة بموجب المادة : مكرر 138المادة  (1)
  .2012م لسنة .من ق 6و 
  . 2005م لسنة .من ق 10محدثة بموجب المادة  :1مكرر 138المادة  (2)
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المحققة من  هاتطبيع ا كانتأي العملياتمختلف  هو الربح الصافي المحدد حسب نتيجة
الخصوص التنازالت عن أي عنصر من عناصر  وجه مؤسسة بما في ذلك علىطرف كل 

 .األصول، أثناء اإلستغالل أو في نهايته

  التي   الفترة   فتتاحوإ    إختتام   لدى   الصافية   األصول   قيم   في   الفرق   من   الصافي   الربح   يتشكل  ) 2
 وتضاف ،من الزيادات المالية يبة المحسومةللضر    كأساس   فيها   المحققة   النتائج   تخدامسإ   يجب 

ويقصد  .ستغالل أو الشركاء خالل هذه الفترةاإلقتطاعات التي يقوم بها صاحب اإل إليها
الخصوم المتكونة من ديون الغير، مجموع باألصول الصافية، الفائض في قيم األصول من 

  .واألرصدة المثبتة  ةالكات الماليتوااله

 الخدمات أو المواد بإنجاز المتعلقة المدة للعقود الطويلة بالنسبة للضريبة الخاضع الربح إن) 3

 أو محاسبيتين) 2(األقل بمرحلتين تنفيذها على والتي يمتد الخدمات أو المواد من أو مجموعة

 الطريقة عن المستقلة بالتسبيقالمحاسبة   لطريقة تبعا حصرية بصورة مالية والمقتناة سنوات

 كانت سواء صنف العقود عن النظر بغض ال، وذلكلمجا هذا في طرف المؤسسة من المعتمدة

 . مسيرة عقود أو جزافية عقود

 تسمح التي الداخلية والرقابة التكلفة ونظام حساب التسيير أدوات وجود الصفة بهذه ويقبل

 مع تماشيا ، والنتائج األعباء والحوا صل تقديرات بمراجعةو  للتسبيق المئوية باألخذ بالنسبة

 .التسبيق

العمليات  حواصل و األعباء محاسبة تبعا لطريقة العقارية الترقية مؤسسات ربح حساب ويتم
 (*).بالتسبيق

 السادس   القسم

  الصافي   الربح   تحديد

يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على  :141المادة 
  :الخصوص

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

لمصاريف المالية الخاصة باإلقتراضات فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرها من ا
ستعمال وعالمات المبرمة خارج الجزائر، وكذلك األتاوى المستحقة عن البراءات ورخص اإل

                       
  .2009ت لسنة .م.من ق 4معدلة بموجب المادة :  140المادة   (*)
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الصنع ومصاريف المساعدة التقنية واألتعاب المدفوعة بعملة أخرى غير العملة الوطنية، فإن 
الذي تسلمه السلطات المالية خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها، مرهون باعتماد التحويل 

  .المختصة

من رقم   % 1وفيما يخص هذه المؤسسات نفسها، تخصم مصاريف المقر في حدود 
 .األعمال في مجرى السنة المالية المطابقة اللتزامها

أما فيما يخص المكلفين بالضريبة اآلخرين، فإن خصم المصاريف المشار إليها أعاله، وكذا 
 .رهون بدفعها فعليا أثناء السنة الماليةمصاريف المقر، يبقي م

يمكن أن يقيد في المحاسبة من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة قيمة مواد التجهيز ) 2
وقطع الغيار والمواد المستوردة بدون دفع وبإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية 

ون دفع ضمن الشروط والصرف من جهة، ومن جهة أخرى قيمة المنتوجات المستوردة بد
والمخصصة للنشاطات التي يرخص مجلس النقد والقرض بمزاولتها، والتي  ،المذكورة أعاله

 .يمارسها تجار الجملة أو الوكالء

حسب القيمة  من هذه الفقرة المقطع األول ييصرح المستورد بالواردات المنصوص عليها ف
 .الحقيقية التي تقابلها بالدينار الجزائري

تقديم سندات اإلثبات الخاصة بالواردات كلما طلبتها المصالح الجبائية، واالحتفاظ بها يجب 
 .سنوات طبقا ألحكام  القانون التجاري) 10(ضمن وثائق المحاسبة للمستورد طيلة عشر 

اإلهتالكات الحقيقية التي تمت فعال في حدود تلك اإلهتالكات المقبولة عادة حسب ) 3 
نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو االستغالل المنصوص عليها عن االستعماالت في كل 

 .174طريق التنظيم وطبقا ألحكام المادة 

 مالرس خارج دج 30.000 مبلغ تجاوزت التي ال المنخفضة القيمة ذات العناصر معاينةيمكن 
  .بها المتصلة المالية لسنةل للخصم كأعباء قابلة

  . النقدية لقيمتها األصول بالنسبة في مجانية بصورة المقتناة مالكاأل تسجل

حساب األقساط السنوية لالهتالك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص قاعدة غير أن 
  .دج1.000.000السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 

دج ال يطبق إذا كانت السيارات الساحية تشكل األداة الرئيسية 1.000.000كما أن سقف 
  .اط المؤسسةلنش
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يتم حساب قاعدة االهتالك المالي للتثبيتات التي تمنح الحق في خصم الرسم على القيمة 
و التي تستعمل في نشاط خاضع للرسم على القية المضافة، علىأساس سعر الشراء المضافة 

  .أو سعر التكلفة دون الرسم على القيمة المضافة

صصة لنشاط غير خاضع للرسم على القيمة أما قاعدة االهتالك المالي للتثبيتات المخ
  .المضافة فيتم حسابها مع إدراج الرسم على القيمة المضافة

غير أنه، بإمكان المكلفين . و يحسب االهتالك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي
االهتالك ) 3و  2الفقرتين ( 174بالضريبة أن يطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة 

  .االهتالك التصاعدي التنازلي أو

في إطار عقد القرض اإليجاري يتم حساب االهتالك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض  
 (*)  .اإليجاري

الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة والمحصلة خالل السنة المالية باستثناء الضريبة  ) 4
 .على  أرباح الشركات

الضرائب فإن مبلغها يدخل ضمن إيرادات السنة إذا منحت فيما بعد تخفيضات في هذه 
 .المالية التي تم خاللها إشعار المؤسسة بدفعها

األرصدة المشكلة لغرض مواجهة تكاليف أو خسائر القيم في حساب المخزونات أو غير ) 5
والتي يتوقع حدوثها بفعل األحداث الجارية، شريطة تقييدها في كتابات السنة  المبنية بوضوح

 .152ة وتبيانها في كشف األرصدة المنصوص عليه في المادة المالي

يمكن المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة األمد أو  
الشركات المرخص لها بالقيام بعمليات في مجال القرض العقاري أن تشكل  الطويلة وكذا

ة األخطار الخاصة رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات، يخصص لمواجه
 %5المرتبطة بهذه القروض أو العمليات على أال تتجاوز الحصة السنوية لهذا الرصيد نسبة 

 .من مبلغ القروض المستعملة على األمد المتوسط والطويل

ويمكن للمؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة األمد من أجل تسوية المبيعات أو األشغال 
تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات التي تقوم بها في الخارج، أن 

                       
. ت.م.من ق 2و  1998لسنة . م.من ق  12و  1993لسنة . م.من ق  15و  1992لسنة . م.من ق 27و   26 معدلة 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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يخصص لمواجهة األخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض، على أال تتجاوز حصة هذا 
من مبلغ القروض المتوسطة األمد المبينة في حصيلة %  2الرصيد في كل سنة مالية 

خارج التي تدخل نتائجها اختتام السنة المالية المعتبرة، والمتعلقة بالعمليات المنجزة في ال
 .ضمن قواعد الضريبة على أرباح الشركات

تحول كل الحصص التي وظفت جزئًيا أو كّلًيا في مجال غير مطابق لمجال تخصيصها، أو 
 نتائج التي تصبح بدون غرض خالل السنة المالية الموالية للسنة التي تشكلت فيها، إلى

ا بتحويل هذه الحصص، تقوم اإلدارة بالتصحيحات السنة المعنية، وٕاذا لم تقم المؤسسة نفسه
 .الضرورية

في حالة تحويل شركة ذات أسهم أو ذات مسؤولية محدودة  إلى شركة أشخاص ، فإن 
المبالغ المقبولة من قبل اإلعفاء الضريبي في شكل مئونات والتي لم يخصص لها استعمال 

نة المالية التي وقع فيها  مطابق  لتخصيصها يعاد دمجها ضمن الربح المحقق في الس
 .تحويل الشركة

ألخطـار الخاصـة المتصـلة بعمليـات القـرض المتوسـطة أو اال تجمع األرصـدة الموجهـة لمجابهـة 
 .الطويلة المدة مع األشكال األخرى من األرصدة

ال يقبل تخفيض المعامالت التجاريـة والغرامـات والمصـادرات أيـا كانـت طبيعتهـا، والواقعـة ) 6
 (1) .كاهل مخالفي األحكام القانونية، من األرباح الخاضعة للضريبةعلى 

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

في خارج الجزائر، أو شارك نفس األشخاص ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو 
خارج الجزائر وأن هاتين المؤسستين  أوبالجزائر  مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة

تختلف عن تلك  أو المالية بشروطا التجارية مالحالتين، مقيدتين في عالقاتهكلتا في تكونان 
التي يمكن اإلتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة ، فإن األرباح التي كان من الممكن تحقيقها 

يتم  ،حقيقها بسبب هذه الشروط المختلفةيتم ت لكن لممن طرف المؤسسة المستغلة بالجزائر و 
اعد أيضا على تطبق هذه القو و .للضريبةهذه المؤسسة الخاضعة إدراجها ضمن أرباح 

  (2).المؤسسات المرتبطة بها والمستغلة في الجزائر

                       
   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)
  .2010م لسنة .من ق 8و  2009ت لسنة .م.من ق 5و  2009م لسنة  .من ق 13و 

ت  لسنة .م.من ق 4 و  2008م لسنة .من ق 9ومعدلة بموجب المادتين  2007م لسنة .من ق 8محدثة بموجب المادة : مكرر 141المادة  (2)
2010.  
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 إلى مباشرة غير بصفة المحولة تلك هي الضريبي الوعاء في إدراجها يتم التي النواتجوتعد 

 :طريق عن ،الجزائر خارج اجدةلمتو ا ؤسساتلما

 ؛البيع أو الشراء أسعار تخفيض أو زيادة  -

  ؛مقابل بدون أو رطةلمفا األتاوى دفع  -

 ؛مخفض عدلبمأو  فوائد دون قروض منح  -

 ؛القروض عقود في عليها لمنصوصا الفوائد عن التخلي  -

 ؛المحصلة الخدمة مع النسبة خارج مزايا يم تقد  -

 .األخرى الوسائل طريق عن أو  -

 اإلجراءات قانون من 1مكرر 20 لمادةا ألحكام طبقا المحرر الطلب على الرد عدم على يترتب

 التي العناصر خالل من الجبائية اإلدارة طرف من للضريبة الخاضعة النواتج تحديد ،الجبائية

  (1).عاديا ستغلةالمماثلة  الم لمؤسساتا في للضريبة الخاضعة النواتج مع ومقارنة عليها تتوفر

 النظـام فـي عليهـا المنصـوص احتـرام التعـاريف المؤسسـات علـى يجـب : 2 مكـرر 141 المـادة

 لوعـاء المطبقـة بالنسـبة الجبائيـة القواعـد مـع تعارضـها عـدم مراعـاة اآللـي، مـع المحاسـبي

  (2). الضريبة

 ستحقةالم بالغالمو  الفوائد ،الضريبة لتأسيس للخصم قابلة كأعباء تقبل ال :3مكرر 141 دةالما

 وأتاوى والكفاالت والودائع والديون السندات عن الناتجة األخرى الحواصل وكافة الدخل من

 أو طرق أو صنع عالمات بيع أو االختراع وبراءات االستغالل رخصة عن التنازل أو االمتياز

 أو سددةالم قدمةالم الخدمات عن كافآتالم أو ماثلةالم الحقوق من وغيرها الصنع صيغ
 الجزائر في ستقرينالم أو ينقيمين المعنويالم أو ينالطبيعي األشخاص طرف من ستحقةالم

 التي الدول باستثناء ،أجنبية دولة في مستقرين أو ينمقيم ينمعنوي أو ينطبيعي أشخاص لفائدة

 عالقة لها النفقات أن يثبت دليال دينالم قدم إذا إال ،جبائية اتفاقيات الجزائر معها أبرمت

 .فيه مبالغا أو عادي غير طابعا تمثل ال وأنها الحقيقية بالعمليات

 اليةالم الهيئة هكُ مسِ تُ  حساب على تتم دفع عملية كل على األولى الفقرة أحكام تطبق كما
 (3) .الجزائر خارج الواقعة األقاليم أو الدول إحدى في تواجدةالم

                       
(1)
  .2010لسنة  ت.م.من ق 4متممة بموجب المادة : مكرر 141المادة  
  .2009ت لسنة .م.من ق 6محدثة بموجب المادة :  2مكرر 141المادة  (2)
  .2010ت  لسنة .م.من ق 5محدثة بموجب المادة  : 3مكرر 141المادة  (3)
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في  اتخفيضات أو تيتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاء : 142المادة 
والرسم على النشاط المهني الممنوح خالل مرحلة االستغالل الضريبة على أرباح الشركات، 

  حصة  من) % 30(   بالمائة ثالثين   استثماردعم اإلستثمار، إعادة  أجهزةفي إطار 

إبتداء من  ،سنوات )4( الموافقة لهذه اإلعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع االمتيازات
   .يليضتفاللنظام لتاريخ إختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها 

   .سنوات مالية متتالية عدة سنةإعادة اإلستثمار بعنوان كل  عملية تمأن ت يجب

األجل المذكور أعاله إبتداء من تاريخ إختتام السنة  يحسب ،حالة تراكم السنوات المالية في
  . المالية األولى

 اتعلى عدم إحترام هذه األحكام إعادة إسترداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غراميترتب 
   .الحالة  ھذه  مثل  في  عليھا منصوص جبائية
  الوزير  بين  مشترك  قرار  بموجب ،  الحاجة  عند ،  األحكام  هذه  تطبيق  كيفيات  تحدد

  (1) . بالصناعة  المكلف  بالمالية والوزير  المكلف

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

 .عقب إدماج شركات أسهم في شركات ذات مسؤولية محدودة

   :  محدودة   مسؤولية   ذات   أو   ذات أسهم شركة   تنقل   عندما   النظام   نفس   يطبق  )  2

 ؛األشكال   هذه   أحد   وفق   تشكيلها   تم   شركات   عدة   أو   شركتين   إلى   أصولها   كامل  - 

 .األشكال   هذه   أحد   وفق   تشكيلها   تم   أخرى   شركة   إلى   أصولها   عناصر   من   جزء  - 

لتزام في عقد اإلدماج أو اإلسهام بحساب عالوة يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة على اإل 
الكات المالية السنوية التي يجب إقتطاعها من تعلى السلع المتضمنة في الحصص، اإله

األرباح وكذا فوائض القيم الالحقة التي تنتج عن إنجاز هذه العناصر حسب سعر التكلفة، 
  . هاتحقق   أن   سبق   التي   ليةالما   الكاتهتاإل   خصم   مع   والمساهمة،   المدمجة   بالشركات   والخاصة

ـــــة المشـــــار إليهـــــا فـــــي ا ـــــزام، فـــــي الحال ـــــع هـــــذا اإللت ـــــرةويق ـــــى عـــــاتق الشـــــركة  لفق أعـــــاله، عل
علــــــى  ،فإنــــــه يقــــــع 2 فقــــــرةأمــــــا فــــــي الحــــــاالت المشــــــار إليهــــــا فــــــي ال .الدامجــــــة أو الحديثــــــة

بالتناســــــب مــــــع قيمــــــة تفيدة مــــــن اإلســــــهامات ســــــإمــــــا علــــــى عــــــاتق الشــــــركات الم ،التــــــوالي
  األســـــــهم   مـــــــن   المســـــــتفيدة   الشـــــــركة   عناصـــــــر األصـــــــول الممنوحـــــــة لهـــــــا وٕامـــــــا علـــــــى عـــــــاتق

                       
(1)
  .2016م .من ق 2و  2014لسنة . م. من ق 5و 2008ت لسنة .م.من ق 4و  1997 م لسنة.من ق 15 ادومعدلة بموجب الم: 142لمادة ا 
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   . ةالجزئي 

تســــــتفيد فــــــوائض قــــــيم التنــــــازل عــــــن األســــــهم المحققــــــة مــــــن طــــــرف شــــــركات الرأســــــمال ) 3
الخاضــــــــــعة  هــــــــــامــــــــــن مبالغ %50االســــــــــتثماري غيــــــــــر المقيمــــــــــة مــــــــــن تخفــــــــــيض بنســــــــــبة 

  (1).للضريبة

للمؤسسات  قليميةتدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات اإل :  144   المادة
  .السنة المالية الجارية عند تاريخ دفعها ضمن نتائج

تم ، وينسبيا الستعمالها المواليةكل من السنوات المالية لباألرباح الخاضعة للضريبة  ايتم ربطهف
باألرباح الخاضعة للضريبة ، ابتداء من السنة المالية  ربط المبلغ المتبقى من اإلعانات

 .الخامسة على األكثر

سنوات، ) 05(خمس على امتداد اإلعانات الموجهة القتناء تجهيزات قابلة لالهتالك  غير أن
  . ، بالسنوات المالية المتعلقة بفترة االهتالكشروط المحددة أعالهيتم ربطها، ضمن ال

التثبيتات التي تم إقتناؤها عن طريق هذه اإلعانات، يطرح جزء في حالة التنازل عن و 
اإلعانة الذي لم يتم ربطه بأسس الضريبة من القيمة الحسابية لهذه التثبيتات من أجل تحديد 

  .الواجب خصمه فائض القيمة الخاضع للضريبة أو ناقص القيمة
التي تم فيها  لسنة الماليةا في ةمحققج الضمن النتائتدخل إعانات االستغالل والموازنة 

  (2) .تحصيلها

تؤسس الضريبة المستحقة على مؤسسات التأمين أو إعادة التأمين أو  )1: 145المادة 
مؤسسات تقويم الرأسمال أو اإلدخار على مبلغ الدخل الصافي اإلجمالي الذي يتشكل من 

 .طبيعتهامبلغ الربح الصافي والحواصل المنقولة والعقارية الصافية أيا كانت 

  اإللتجاء   يحق   وال   سواهم،   دون   المؤمنين   أو   الشركات   أو   المؤسسات   عاتق   على   الضريبة   قعت
  االتفاقيات   أو   البنود   جميع   عن   النظر   بغض   ،المؤمنين   أو   فيها   مينظالمن   إلى 
  . تاريخها   كان   مهما   المخالفة 

إن المرتبات والتسديدات الجزافية للمصاريف وكل األجور األخرى الممنوحة من جهة  )2
للشركاء المسيرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولمسيري شركات األسهم بالتوصية، 
ومن جهة أخرى للشركاء في شركات أشخاص إختاروا النظام الجبائي لشركات األسهم، وكذا 

  ربح   من   خصمها   يمكن   األسهم،   شركات   شكل   على   تستأس   التي   ألعضاء الشركات المدنية

                       
(1)

  .2006ت لسنة .م.من ق 3محدثة بموجب المادة : 3 -143لمادة ا 
 .2014لسنة . م. من ق 6و 2012م لسنة .من ق 7و  2010م لسنة .من ق 9و  2007م لسنة .من ق 9معدلة بموجب المواد  : 144لمادة ا (2)
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  . تأديته   تمت   فعلي   عمل   مع   تتطابق   أن   شريطة   الضريبة   تأسيس   أجل   من   الشركة 

  :  تخفيض   يمكن :   146   المادة

  تمت   عمليات   من   المتأتية   اإلضافية   األرباح   اإلستهالكية،   ةالتعاوني   شركاتال  يخص   فيما  )  1
  . منهم   واحد   كل   قدمها   التي   الطلب   حصة   حسب   عليهم   ووزعت   الشركاء  مع 

  على    الموزع   الصافية   األرباح   جزء   لإلنتاج،   العمالية   التعاونية   شركاتال   يخص   فيما  )  2
  . به   المعمول   التنظيم   أقرها   التي   الشروط   ضمن   العمال 

  . الدولة   منحتها   التي   للتسبيقات    تسديدا   المدفوعة   المبالغ   الوطنية،   البنوك   يخص   فيما  )  3

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

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

  (2)  . منتظمة   بصفة   بها   المصرح   المداخيل   إال   األحكام   هذه   تطبيق   من   تستفيد   ال

 السابع   القسم

  الشركات   على   الضريبة   فرض   نظام

  فرض   لنظام   وجوبا   136   المادة   في   إليهم   المشار   المعنويون   األشخاص   يخضع :   148   المادة
  . المحقق   األعمال   رقم   مبلغ   كان   مهما    الحقيقي   الربح   حسب   الضريبة 

  وألحكام   بها،   المعمول   واألنظمة   للقوانين   طبقا   تمسك   محاسبة   أساس   على   الحقيقي   الربح   يحدد
   . 153و   152   المادتين 

  
 ثامنال   القسم

  للضريبة   الخاضعون   األشخاص
  مكان فرض الضريبة

  مقر   من   بدال   المعنويين   األشخاص   باسم   الشركات   أرباح   على   الضريبة   تؤسس :   149   المادة
  . الرئيسية   إقامتهم   أو   شركتهم 

                       
  .2010م لسنة .من ق 10معدلة بموجب المادة :  147مادة ال  (1)
  .2003م لسنة .من ق 19و  1999م لسنة .من ق 13بموجب المادتين معدلة : مكرر  147المادة  (2)
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وفق الشروط يجب على كل شخص معنوي ليست له إقامة بالجزائر ويحقق فيها مداخيل 
يسكن بالجزائر، ومؤهال  عنه ، أن يعين لدى اإلدارة الجبائية ممثال137الواردة في المادة 

قانونا ألن يلتزم بالقيام باإلجراءات التي يخضع لها األشخاص  المعنويون الخاضعون 
  . لمعنيا   المعنوي   الشخص   عوض   الضريبة   هذه   يدفع   وأن   للضريبة على أرباح الشركات،

  اإلقتضاء،   عند   بها   المرتبطة   والغرامات   الشركات   أرباح   على   الضريبة   فإن   ذلك   تعذر   وٕاذا
   . بالجزائر   إقامة   له   ليست   الذي   المعنوي   الشخص   باسم   يتصرف   الذي   الشخص   يدفعها 

 التاسع   القسم

  الـضـريبة   حـساب
 :كما يأتييحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات  )  1 :150المادة 

 ؛السلع  إنتاج  ألنشطة  بالنسبة،  %19-

 السياحية األنشطة وكذا ،والري العمومية واألشغال البناء ألنشطة بالنسبة،  23 %-

 ؛األسفار وكاالت باستثناء ،والحمامات

 . األخرى  لألنشطة  بالنسبة ، %26 -

 ارسونيم الذين ؤسساتلما  أرباح على للضريبة ينالخاضع ينعنويلم ا األشخاص على يجب

 بتحديد  تسمح ،األنشطة لهذه  منفصلة محاسبة يقدموا أن ،الوقت نفس في  األنشطة من العديد

 . تطبيقه الواجب الشركات أرباح على الضريبة عدللم مناسب  نشاط كل عن  األرباح حصة 

 % .(*)   26 عدللم منهجي تطبيق إلى يؤدي  منفصلة محاسبة مسك احترام عدم

 السلع إنتاج بأنشطة يقصد ،األعمال رقم على الرسوم قانون من 4 ادةلما أحكام النظرعن بغض

 أو التوضيب أنشطة باستثناء وادالم تحويل أو تشكيل أو صنع أو استخراج في تمثلةلما تلك 

 . بيعها  إعادة بغرض التجاري العرض

  نجميةلما األنشطة ،ادةلما  هذه في كذلك  ستعملةلما " اإلنتاج  أنشطة " عبارة  تشمل  ال

 . والمحروقات

 بتلك سجلةلما ألنشطة، ا23 %عدللم ؤهلةلما والري العمومية واألشغال البناء بأنشطة ويقصد

 .بالقطاع الخاصة االجتماعية االشتراكات دفع عليها يترتب والتي التجاري السجل في الصفة
(*)  

                       
لسنة . م.من ق 20، 2001م لسنة .من ق 10و  1999م لسنة .من ق 15و 14، 1997م لسنة .من ق 16اد ومعدلة بموجب الم:  150المادة  (*)

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

لسنة . م.من ق 20، 2001م لسنة .من ق 10و  1999م لسنة .من ق 15و 14، 1997م لسنة .من ق 16اد ومعدلة بموجب الم:  150المادة  (*)

م .من ق 12و 2014لسنة . م..من ق 7و  .2009لسنة  ت.م.من ق 7و 2008ت لسنة  . م.من ق  5و  2006ت لسنة  . م.من ق 2و  2003
 .2015ت لسنة .م.من ق 2و  2015لسنة
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  :تحدد نسبة االقتطاعات من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي )2
ويمثل االقتطاع المتعلق بهذه العوائد . بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكافالت ،10% -

  اعتمادا ضريبيا يخصم من فرض الضريبة النهائي؛
ير االسمية أو لحاملها ويكتسي ، بالنسبة للمداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غ40% -

 هذا االقتطاع طابعا محررا؛

، بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد تسيير الذي يخضع 20% -
 يكتسي هذا االقتطاع طابعا محررًا؛. إلى االقتطاع من المصدر

  : ، بالنسبة24% -
منشآت مهنية دائمة في للمبالغ التي تقبضها المؤسسات األجنبية التي ليست لها * 

  الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات؛
  للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر؛ *

المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج، إما بموجب امتياز رخصة  لللحواص* 
به، أو صيغته، أو استغالل براءاتهم، وٕاما بموجب التنازل عن عالمة الصنع أو أسلو 

 .منح امتياز ذلك

، بالنسبة للمبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري األجنبية إذا كانت بلدانها % 10 -
 .األصلية تفرض الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري

غير أنه بمجرد ما تطبق هذه البلدان نسبة عليا أو دنيا، تطبق عليها قاعدة المعاملة 
  .بالمثل

 
 

 العاشر   القسم

  الشركات   ماتاإلتز 
أن يكتتبSوا  136يتعين على اHشخاص المعنويين المSذكورين فSي المSادة  -)1:  151المادة 

 مقSر تواجدمكان الذي يتبع له أفريل على اHكثر من  كل سنة لدى مفتش الضرائب  30قبل 
للضـــريبة الخـــاص بالســـنة  الشـــركة أو اإلقامـــة الرئيســـية لهـــا، تصـــريحا بمبلـــغ الـــربح الخاضـــع 

  .المالية السابقة

  . الشروط   نفس   ضمن    العجز   بمبلغ   التصريح   يقدم   عجزا،   المؤسسة   سجلت   إذا

  . بالتصريح   الخاصة   اإلستمارة   الجبائية   اإلدارة   تقدم
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االسـتحقاق  إلــى  يمـدد  أجـل     عنـدما  ينتهـي  أجـل  إيــداع  التصـريح  يـوم  عطلـة  قانونيــة 
  (2) .أول  يوم  مفتوح  يليه

بنــاء علــى  ىاألولــفقــرة لا إليــه فــييمكــن لقــوة قــاهرة، تمديــد أجــل تقــديم التصــريح المشــار  -) 2
) 3(يتجــاوز تمديــد هــذا األجــل ثالثــة  يمكــن أن، غيــر أنــه ال المــدير العــام للضــرائبقــرار مــن 

  .أشهر
يمكن للمؤسسات ذات الجمعية التي يجب أن تبت بشأن الحسابات ، إكتتاب تصريح  – ) 3

، التي تلي إنقضاء األجل القانوني يوم )21(على األكثر خالل واحد و عشرين ،تصحيحي
و يجب أن ترفق ، تحت . نعقاد هذه الجمعية المنصوص عليه في القانون التجاري ، ال

وثائق في شكلها القانوني التي تؤسس الس األجل ، طائلة عدم قبول التصريح ، ضمن نف
  .التصحيح ال سيما محضر الجمعية وتقرير محافظ الحسابات

أن يذكروا في  136في المادة  المذكورينيجب على المكلفين بالضريبة  : 152المادة 
السجل في  هم، مبلغ رقم أعمالهم، ورقم تسجيل151التصريح المنصوص عليه في المادة 

التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم وعناوينهم 
نيون من بين العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما إذا كان هؤالء التق أو تحديد أو مراقبة النتائج

إرفاق تصريحاتهم بالمالحظات األساسية  عليهم يجبو . همتالمستخدمين األجراء لمؤسس
موقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين الذين والخالصات ال

  بنتائج   الخاصة   وحساباتهم   حواصلهم   وتقييم   ومراقبة   عدادإب   كلفوهم، في حدود اختصاصهم،
  . النشاط 

  المحاسبة   هذه   مسك   كان   وٕاذا   بها،   المعمول   واألنظمة   للقوانين   طبقا   المحاسبة   تمسك   أن   يجب
  طلبها   كلما   وذلك   معتمد   مترجم   عليها   يصادق   لها   ترجمة   تقديم   يجب   فإنه   مقبولة،   أجنبية   بلغة 
  . الضرائب   مفتش 

  ملزمون   بالضريبة   المكلفين   فإن   ،151   المادة   في   عليه   المنصوص   التصريح   تقديم   جانب   وٕالى
   :  اإلدارة   وتقدمها   تعدها   التي   اإلستمارات   على   يسجلوا   بأن 

مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبة كما تحددها القوانين واألنظمة  -
عن حساب النتائج ونسخة من حصيلتهم وكشف  منها ملخصالمعمول بها، وال سيما 

الكات المالية واألرصدة المشكلة باقتطاع من هتاالطبيعتها و للمصاريف العامة، حسب 
 ؛واألرصدة   المالية   الكاتهتاألرباح مع اإلشارة بدقة إلى غرض هذه اال

                       
(2)

م لسنة .من ق 11و  2009م لسنة  .من ق 14و متممة بموجب المادتين  2008ت لسنة . م.من ق 6معدلة بموجب المادة : 151المادة   
2011..  
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 ؛للضريبة   الخاضع   الربح   بتحديد   للسماح   للنتائج   جدوال  - 

 (1) ؛لمذكورا  المهني   النشاط   على   بالرسم   الخاصة   للمدفوعات   كشفا  - 

المدفوعة بصدد الضريبة على  لتسبيقاتفيما يخصها، كشفا مفصال ل ،وتقدم الشركات -
  .أرباح الشركات

ويتعين على المصرح بالضريبة أن يقدم، كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب، كل الوثائق 
من شأنها  الحسابية والجرود ونسخا من األوراق والوثائق الخاصة باإليرادات والنفقات التي 

 . التصريح   في   ةبينالم   تائجالن   إثبات صحة

أن يقدموا  ،أعاله 136يتعين على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادة : 153المادة 
يتضمن اإلشارة إلى  في آن واحد مع التصريح بالنتائج الخاص بكل سنة مالية، جدوال

تحملت بشأنها المؤسسة مصاريف  التيأو تخصيص كل سيارة سياحية مقيدة في أصولها 
 .أثناء تلك السنة المالية

  واضح   وبشكل   محاسبة   في   يقيدوا،   أن   وجوبا،   بالضريبة   المكلفين   هؤالء   نفس   على   ويتعين
  . وقيمتها   لمستخدميهم   الممنوحة   العينية   اإلمتيازات   طبيعة 

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

  وكلما   المقدمة،   المعلومات   في   نقائص   أو   إغفاالت   هناك   أن   تبين   كلما   الغرامة   هذه   وتفرض
  . المحاسبة   في   وقيمتها   لهم   الممنوحة   العينية   اإلمتيازات   طبيعة   قيدت    لم  ، جراءأ   وجد 

 

 عشر   الحادي   لقسما

  المصدر   من   الشركات   أرباح   على   الضريبة   إقتطاع
 

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

     (*) .ملغاة :  154   المادة

   :  والكفاالت   والودائع   الديون   عائدات  -) 2
، 55يترتب على عائدات الديون والودائع والكفاالت كما هي  محددة في المادة : 155المادة 

يتم دفع الفوائد  ، عندما150إقتطاع من المصدر حسب النسبة المنصوص عليها في المادة 
أو تقييدها في  الخصوص واألصول لحساب ما، بالجزائر، حسب الكيفيات المنصوص 

                       
  .2011م لسنة .من ق 12و  2007م لسنة  .من ق 10معدلة بموجب المادتين : 152المادة   (1)

  . 1997من ق م لسنة  17ملغاة بموجب المادة :  154المادة   (*)
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  . 124و 123عليها في المادتين 

  مبلغ   من   يحسم   ضريبي   قرض   في   الحق   العائدات،   هذه   بصدد   يتم   الذي   اإلقتطاع   ويعطي
  . الشركات   أرباح   على   ةبيالضر  

  إقامة   لها   ليست   التي   األجنبية   المؤسسات   مداخيل   على   يتم   المصدر   من   إقتطاع  -   ب

   :  بالجزائر   دائمة   مهنية 
   :  للضريبة   اإلخضاع   إجراء  - ) 1

  منشآت   لها   ليست   التي   األجنبية   المؤسسات   تحققها   التي   المداخيل   تخضع -  1:  156   المادة
  من   لإلقتطاع  والتي تقوم مؤقتا، في إطار صفقات ، بنشاط   الجزائر،   في   دائمة   مهنية 
  . 150   المادة   في   المذكورة   للنسب   تبعا   الشركات،   أرباح   على   الضريبة   بعنوان   المصدر 

ق كذلك اإلقتطاع من ، يطب137وبصرف النظر عن أحكام المادة  ،وزيادة على ذلك
على ما يأتي، عندما يدفع مدين مقيم  150المصدر بالنسبة المنصوص عليها في المادة 

بالجزائر لشركات تخضع للضريبة على أرباح الشركات التي ليست لها منشآت مهنية دائمة 
  :في الجزائر 

 ؛ الجزائر   في   تستعمل   أو   تؤدى   نوع    كل   من   خدمات   مقابل   تدفع   التي   المبالغ  - 

  وٕاما   براءاتهم،   إستغالل   رخصة   إمتياز   بعنوان   إما   المخترعون   يقبضها   التي   اصلو الح  - 
  . ذلك إمتياز   منح   أو   صيغته   أو   أسلوبه   أو   الصنع   عالمة   عن   التنازل   بعنوان 

الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة  مجالفي من المصدر وتخضع أيضا لإلقتطاع 
، ، المبالغ المدفوعة للشركات األجنبية للنقل البحري150المنصوص عليها في المادة 

لهذه  باستثناء تلكال المشار إليها في اتفاق جبائي دولي مبرم بين الجزائر والبلد األصلي
   .واجية فرض الضريبةدأجل تفادي كلتا الجهتين إز  الشركات من

  الرسم   اإلقتطاع   هذا   يويغط  . االمقبوض   األعمال   لرقم   اإلجمالي   المبلغ   من   اإلقتطاع   يتم  - 2
  . المضافة   القيمة   على   والرسم   المهنى   النشاط   على 

  يجارات،اإل   بعنوان   المدفوعة   بالنسبة للمبالغ% 60 بـ   المصدر   من   اإلقتطاع   وعاء   يخفض
  . بالجزائر   مقيمين   غير   ألشخاص   دولي،   إيجاري   إعتماد   عقد   بموجب 

   %80يتم تطبيق تخفيض بنسبة  فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية، 
  (*).ىمن مبلغ األتاو 

  الصفقة   أو   نفسه   العقد   إطار   في   ،   تجهيزات   ببيع   مسبوقة   أو   مصحوبة   الخدمات   تكون   عندما
  البيع   عملية   تكون   أن   ةطيشر    المصدر   من   لإلقتطاع   يخضع   ال   البيع   هذا   مبلغ   فإن   نفسها، 

                       
  .2006م لسنة .من ق 7و  2001م لسنة .من ق 11و  10معدلة بموجب المواد: 156المادة   (*)
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  . منفصلة   فاتورة   في   محررة 

  في أساس  ةدرجم   غير   الصفقة   لسعر   اآلجل   بالدفع   للقيام  المدفوعة  الفوائد   أن   غير
  .الضريبة فرض 

  حسب   الجزائرى،   الدينار   إلى   األجنبية   بالعملة   المدفوعة   المبالغ   تحول   ،   اإلقتطاع   لحساب
  هذه   هموجبب   تستحق   الذي   الملحق   أو   العقد   إمضاء   تاريخ   عند   به   المعمول   الصرف   سعر 
 .المعنية األجنبية   العملةإن السعر الواجب اعتماده هو سعر بيع .المبالغ 

  بالجزائر   دائمة   مهنية   إقامة   لها   ليست   التي   األجنبية   للمؤسسات   يمكن :   مكرر   156   المادة
من   148   المادة   في   عليه   المنصوص   الحقيقي   الربح   على   الضريبة   فرض   نظام   تختار   أن 

 اإلختيار عن طريق البريد تمفي هذه الحالة ، ي .الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةقانون 
يوما، إعتبارا  )15(إلى مديرية المؤسسات الكبرى في أجل ال يتعدى خمسة عشرة المرسل 

  (1)  .ق العقدمن تاريخ التوقيع على العقد أو ملح
   :  اإلقتطاع   دفع   كيفيات  -   2

يتعين على األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يدفعون المبالغ الخاضعة :  157المادة 
المبالغ إلى  هللضريبة، القيام بإقتطاع الضريبة من المصدرعلى أرباح الشركات، عند دفع هذ

 .159و 158المؤسسات األجنبية وذلك حسب الكيفيات المحددة في المادتين 

  . اإلدارة   تقدمه   قسائم،   ذي   دفتر   من   يستخرج   وصل   للمعنيين   يسلم

  . الفترة   مدفوعات   على   بها   المعمول   النسبة   بتطبيق   الدفع   مبلغ   سبحي :   158   المادة

التي تلي الشهر أو  األولى )20(دفع الحقوق في العشرين يوما بيلزم  - 1 : 159المادة 
مقر  الذي يتبع لهفيه اإلقتطاعات من صندوق قابض الضرائب المختلفة تمت الثالثي الذي 

الشركات، والمؤسسات والجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة  أو أو سكن األشخاص
 .للضرائب

  القائمة   الجهة   قبل   من   وموقعا   مؤرخا   يكون   نسختين   في   إشعار   جدول   دفع   لكل   يرفق  - 2
  . بالدفع 

   :  يلي   ما   الخصوص،   على   اإلدارة،   تسلمه   الذي   اإلشعار   جدول   يوضح   أن   يجب
  ؛وعنوانها   األشغال   صاحبة   الجزائرية   الهيئة   تسمية  - 

  الجزائر   فى   أشغالها   األجنبية   المؤسسة   فيه   تنجز   الذي   والمكان   مقرها،   وعنوان   الشركة   إسم  - 
  ؛خدماتها   فيه   تؤدى   أو 

  ؛جنبيةاأل   بالمؤسسة   الخاص   الجبائي  التعريف   رقم  - 

                       
(1)

  .2007م لسنة .من ق 11ادة معدلة بموجب الم: مكرر 156المادة   
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  ؛ اإلقتطاعات   فيه   تمت   الذي   الشهر  - 

  ؛اإلقتطاعات   هذه   إلثبات   المسلمة   الوصوالت   أرقام  - 

 ؛ المنجزة   الخدمات   أو   األشغال   طبيعة  -

  المطابقة   لإلقتطاعات   الكلي   والمبلغ   تمت   التي   الشهرية   للمدفوعات   الكلي   اإلجمالي   المبلغ  - 
  . لها 

  »شيء   ال «  عالمة   يتضمن   إشعار   جدول   إيداع   يجب   معين،   شهر   خالل   الدفع   عدم   حالة   في
   (2).أعاله   المقررة   الشروط   ضمن   بالدفع،   القيام   عدم   أسباب   ويبين
  (1). ملغاة :   160   المادة

  ال   والتي   بالجزائر   مؤقتا   نشاطا   تمارس   التي   األجنبية   بالمؤسسات   الخاصة   اإللتزامات  -   3
  :  دائمة   مهنية   إقامة   على   تتوفر 

   :  يأتي   بما   األجنبية   المؤسسات   تلتزم :   161   المادة
  مفتش   إلى   باإلستالم،   إشعار   مع   عليها   موصى   رسالة   في   العقد   من   نسخة   إرسال  -)1
  إقامـتها   شهر   يلي   الذي   غضون   في   الضريبة،   فرض   مقرالذي يتبع له    اشرةالمب   الضرائب 
  . بالجزائر 

  األيام   في   الرئيسي   العقد   في   تعديل   أو   ملحق   كل   على   المباشرة   الضرائب   مفتش   إطالع   يجب
  . إلعداده   )10( العشرة 

  األجنبية   المؤسسات   طالعإب   الضريبة   فرض   مقرالذي يتبع له    اشرةالمب   الضرائب   مفتش   ويقوم
  هذه   الستالم   الموالية  )15( عشر   الخمسة   األيام   في   وذلك   عليها،   الواقعة   لتزاماتباال   المتعاقدة، 
  . الوثائق 

  ودون   تسلسلي   ترتيب   حسب   ويتضمن،   وتوقعه،   صفحاته   المصلحة   ترقم   دفتر   مسك  -) 2
  واألجور   والمرتبات   واإليرادات   واإلقتناءات   الشراءات   مختلف   مبلغ   شطب،   أو   بياض 
   . واإليجار   تعابواأل   والعموالت 

  اإلدارة   تقدمه   الذي   النموذج    وفق   تصريحباكتتاب    األجنبية   المؤسسات   تلزم :   162   المادة
  من   ريلبأ  30على األكثر  يوم     الضريبة   فرض   لمكان   المباشرة   الضرائب   مفتش   إلى   وٕارساله 
  . سنة   كل 

  أشغال   لقاء   للغير،   المؤسسة   دفعتها   التي   للمبالغ   مفصل   بكشف   التصريح   هذا   يرفق   أن   يجب
  الكراء   أجور   ومختلف   المستخدمين،   أو   العتاد   وتأجير   الدراسات   وأشغال   الباطن   من   المقاولة 

                       
(2)

  . 2002من ق م لسنة  3و  1990من ق م لسنة  27معدلة بموجب المادتين :  159المادة   
(1)

  .           2009م لسنة .من ق 11ملغاة بموجب المادة : 160المادة   
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  . التقنية   والمساعدة 

دد  أجل  االستحقاق  إلى  يم   عندما  ينتهي  أجل  إيداع  التصريح  يوم  عطلة  قانونية 
  (2).أول  يوم  مفتوح  يليه

من هذا  183و 162و 161ال تخضع لاللتزامات المذكورة في المواد  :مكرر 162المادة 
نطالقا من إفي الجزائر و التي تقوم،  ادائم امهني الها مقر  ليس القانون المؤسسات التي

الخارج، بعمليات خاضعة للضريبة في الجزائر، وفقا لنظام االقتطاع من المصدر المذكور 
خضع لنفس النظام، و المرتبط تدخلها بتواجد خبرائها وكذا المؤسسات التي ت 156في المادة 

  (*).شهرا مهما كانت هذه الفترة 12يوما خالل فترة  183في الجزائر لمدة ال تتجاوز 

  :  العقوبات  -  4   

من  ىاألول فقرةيترتب على عدم  تقديم التصريح المنصوص عليه في ال -)1:  163لمادة ا
تطبق على مبلغ % 25ضمن األجل المحدد في نفس المادة، دفع غرامة قدرها  162المادة 

 .الحقوق المستحقة على المؤسسة األجنبية

،  إذا لم يصل الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة للغير، % 40وترفع الزيادة إلى  -)2
يوما، إبتداء من تاريخ ) 30(ضمن أجل ثالثين  162من المادة  ةالثاني رةقفالالمشار إليه في 

 .تبليغ اإلنذار في ظرف موصى عليه يقضي بتقديم هذا الكشف في األجل المحدد

تفرض بقدر   دج،   10.000   إلى   دج   1.000   من  تتراوح   جبائية   غرامة   تطبق :   164   المادة
  المكتوبة والمعلومات صحة الوثائق ن إغفاالت أو عدم عدد المرات التي يتم فيها الكشف ع

  (3).162   المادة   وجببم   المقدمة 
  الذين   األشخاص   على   2-134   المادة   في   عليها   المنصوص   العقوبات   تفرض :   165   المادة

    . كاف   غير   بدفع   قاموا   أو   159   المادة   في   إليه   المشار   األجل   ضمن   الضريبة   يدفعوا   لم 
  اإلنجاز،   صاحبة   الهيئة   أو   المؤسسة   مع   وتضامنيا   سويا   مسؤولة   األجنبية   المؤسسة   أن   غير

  . المدفوعة   وغير   المستحقة   اإلقتطاعات   عن 

يترتب على كل نقص ملحوظ في رقم األعمال اإلجمالي، المصرح به حسب :  166لمادة ا
، فرض العقوبات التي 156والمحدد في المادة  162الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

 .على المؤسسة األجنبية 165تقرها المادة 

  . جداولال   طريق   عن   بها   المتصلة   والغرامات   الحقوق   تسوية   تحصيل   يتم

                       
  . 2011من ق م لسنة  13معدلة بموجب المادة :  162المادة  (2)
و معاد إجداثھا بموجب  2007م لسنة .من ق 12وملغاة بموجب المادة  2003لسنة . م.من ق 21محدثة بموجب المادة :مكرر 162المادة  (*)

  .2009م لسنة .من ق 23المادة 
  .2014من ق م لسنة  8معدلة بموجب المادة : 164المادة  (3)
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  :  الحقوق   تسوية  -   5

  بصدد   دفعها،   الواجب   الضريبة   تستحق   العقارية،   األعمال   يخص   فيما  -) 1 :   167   المادة
  صندوق   إلى   مباشرة   دفعها   ويجب   لإلنجاز   النهائي   اإلستالم   عند   قبضها   يتم   لم   التي   المبالغ 
  ؛ائبالضر   قابض 

  إلى   162   المادة   في   عليه    المنصوص   التصريح   إرسال   األجنبية   المؤسسات   على   يتعين  -) 2
  اإلستالم   تاريخ   من   إبتداء   يوما، )  20 (  عشرين   أجل    ضمن    المباشرة،   الضرائب   مفتش 
   . لإلنجاز   النهائي 

 الثالث   الباب

 اإلجمالي الدخل   على   الضريبة   بين   مشتركة   أحكام

 الشركات   أرباح   على   والضريبة

 األول   القسم

  خصمها   الواجب   التكاليف
ال يخصم من الربح الخاضع للضريبة، األجر الممنوح لزوج مستغل مؤسسة  :168المادة 

لقاء مشاركته الفعلية والفردية  ،زوج حائز على أسهم في شركةأي فردية أو زوج شريك أو 
إال في حدود األجر الممنوح لعون له نفس التأهيل المهني، أو يشغل  ،في ممارسة المهنة

  واإلقتطاعات   العائلية   بالمنح   الخاصة   اإلشتراكات   دفع   نفس منصب العمل، مع مراعاة
  . بها   المعمول   األخرى   اإلجتماعية 

  الوطني   األجر   عن   أعاله،   إليه   المشار   التخفيض   يقل   أن   ،األحوال   من   حال   يبأ  ، يمكن   وال
  . المضمون   األدنى 

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

مباشرة    المخصصة   غير   بالمباني   اصةالخ   الكراء   وأجور   واألعباء   التكاليف   مختلف  - 
   ؛ لإلستغالل 

 منها ةة كل واحدا طابع إشهاري مالم تتجاوز قيمالهدايا المختلفة باستثناء تلك التي له -
عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات ما دج واإلعانات والتبرعات،  500 مبلغ

 دينارواحد مليون  مبلغا سنويا قدره جاوزاإلنساني، مالم تتوالجمعيات ذات الطابع 
 (1)  ؛)دج 1.000.000(

                       
 13و 2004م لسنة .من ق 3، 1998م لسنة .من ق13و  1997م لسنة .من ق18 و1996م لسنة .من ق 13 معدلة بموجب المواد:169المادة  (1)
  .2014لسنة . م.من ق 9و 2010م لسنة .من ق11  و 2009لسنة  ت.م.من ق 08و  2007م لسنة .من ق16و 
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  ستثناءاب   ،والعروض   والفندقة   اإلطعام   مصاريف   فيها   بما   ستقبالاإل حفالت  مصاريف  - 
   . المؤسسة   ستغاللاب   مباشرة   والمرتبطة   قانونا   والمثبتة   بها   الملتزم   المبالغ 

يمكن خصم المبالغ المخصصة لإلشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة  ،غير أنه )2
من أجل تحديد الربح الجبائي، شريطة إثباتها  ،باألنشطة الرياضية وترقية مبادرات الشباب

أو / من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة لالشخاص المعنويين و% 10في حدود نسبة 
  .)دج   30.000 . 000 ( دينار   نو ملي  ثالثون   وفي حد أقصاه الطبعيين
   :التي تهدف إلى  الثقافي ذات الطابع   النشاطات   الخصم،   هذا   من   كذلك   وتستفيد

 ورد وتجديدها المصنفة،  التاريخية روالمناظ  األثرية المعالم ترميم -

 ؛هاترقيتو  وتدعيمها وتصليحها لها عتباراإل

 ؛وحفظها المتحفية والمجموعات األثرية التحف ترميم -

تاريخي ال بالتراث يتعلق ماكل  في سائلو ال بجميع وتحسيسه  رالجمهو  توعية -
 ؛والمعنوي لماديا

 ؛المحلية التقليدية المناسبات إحياء -

المهرجانات الثقافية المؤسسة أو في إطار النشاطات المساهمة في ترقية الموروث الثقافي  -
  .و نشر الثفافة و ترقية اللغتين الوطنيتين

   . التنظيم عن طريق حكمال هذا تطبيق كيفيات حددت

 المالي، المحاسبي النظام سريان بداية المحاسبة قبل في المسجلة األولية المصاريف تخصم )3

  .األصلي متصاصاإل ططلمخ تبعا النتيجة الجبائية من

   (2) .السنوي الموافق الجبائي تتم عملية االمتصاص من خالل التصريح
يخصم مبلغ نفقات التسيير المترتبة عن عمليات البحث العلمي أو التقني من  :170 المادة

التي تم فيها إنفاق هذه المصاريف، وذلك من أجل تحديد أرباح السنة أو السنة المالية 
   .الضريبة

  % 10  بالمائة عشرة غاية إلى الخاضع للضريبة الربح أو الدخل من تخصم:  171المادة   
 ،)دج100.000.000(مليون دينار مائة يساوي سقف حدود في، الربح أو هذا الدخل مبلغ من

 استثمار المبلغ إعادة شريطة المؤسسة داخل التطوير إطار بحث في المصروفة النفقات

 . البحث هذا إطار في بخصمه المرخص

 المكلفة الوطنية الهيئة إلى وكذلك لإلدارة الجبائية استثمارها المعاد بالمبالغ التصريح ويجب

 .العلمي برقابة البحث

                       
  .2009ت لسنة .م.من ق 8و معاد إحداثھا بموجب المادة  2007م لسنة  .من ق 16ملغاة بموجب المادة :3 -169المادة  (2)
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 بالمالية المكلف بين الوزير بموجب قرار مشترك المؤسسة في التطوير بحث أنشطة تحدد

   (3).العلمي والوزير المكلف بالبحث
 الثاني   القسم

  نظام 
 لبالتناز   الخاصة   القيم   فوائض

  الناتجة   القيم   فوائض   للضريبة   تخضع   ،1 -  140   المادة   ألحكام   خالفا  - ) 1 :   172   المادة
  طويلة   أو   قصيرة   كانت   مابحس   المثبتة،   األصول   من   جزء    هي   التي   األمالك   عن   التنازل   عن 
   . 173  للمادة   تطبيقا   األمد، 
  ثالث   منذ   ومحدثة   مكتسبة   عناصر    عن   التنازل   من   األمد،   القصيرة   القيم   فوائض   تنتج  - )2  
  . أقل  أو   سنوات   ) 3 (
  أو   مكتسبة   عناصر   عن   التنازل   عن   تنتج   التي   تلك   فهي   األمد،   الطويلة   القيم   فوائض   أما 
  . سنوات )  3 (  ثالث   من   أكثر   منذ   محدثة 

   ضمان   ورائها   من   يقصد   التي   الحصص   أو   األسهم   شراءات   للتثبيتات،   مماثلة   أيضا   تعد  -) 3
  . أخرى   شركة   رأسمال   من على األقل    % 10   حصة   كاملة،   ملكية      المستغل   تمليك 

  ذمة   في   للدخول   المالية   السندات   تشكل   التي   القيم   المثبتة،   األصول   من   جزء   تعد  -)  4
 . التنازل   تاريخ   قبل   األقل   على )  2 (  سنتين   منذ   المؤسسة، 

يحدد مبلغ فوائض القيم الناتجة عن التنازل الجزئي أو الكلي عن عناصر  -)1: 173المادة  
أو حرفي أو فالحي، أو في إطار ممارسة أصول مثبتة في إطار نشاط  صناعي أو تجاري 

نشاط مهني يربط بالربح الخاضع للضريبة، حسب طبيعة فوائض القيم، كما هي مبينة في 
  :المادة السابقة

  الربح   من    % 70   حدود   في   مبلغها   يحسب   األمد،   قصيرة   قيم   بفوائض   األمر   تعلق   إذا  -
   . للضريبة   الخاضع 

  الربح   من    % 35   حدود   في   مبلغها   يحسب   األمد   طويلة   قيم بفوائض    األمر   تعلق   وٕاذا  -
 . للضريبة   الخاضع 

ال تدخل فوائض القيم الناتجة عن التنازل أثناء   ،1 – 140كام المادة حخالفا أل - ) 2 
يبة بالنسبة للسنة المالية التي إستغالل عناصر األصول المثبتة، ضمن  الربح الخاضع للضر 

هذه القيم  ضستثمار مبلغ يساوي مبلغ فوائإتحققت فيها، إن إلتزم المكلف بالضريبة بأن يعيد 

                       
  .2016لسنة . م.من ق 3و 2009لسنة . ت.م.من ق 9 تينمعدلة بموجب الماد: 171المادة  (3)
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  هذه   إختتام   من   إبتداء ، سنوات )  3 (  ثالث   أجل  انقضاء   قبل   مؤسسته   في   في شكل تثبيتات
  يرفق   أن   يجب ،  عنها   المتنازل   األصول   عناصر   تكلفة   سعر   إلى   إضافته   مع   المالية،   السنة 
  . القيم   فوائض فيها   تحققت   التي   المالية   السنة   بنتائج    بالتصريح   اإلستثمار   عادةإب   اإللتزام   هذا 
إعادة اإلستثمار في األجل المنصوص عليه أعاله، تعتبر فوائض القيم المخصومة  تإذا تم 

الك المالي للتثبيتات الجديدة وتخصم من هتمن الربح الخاضع للضريبة، مخصصة  لإل
 .فوائض القيم المحققة الحقاو الكات المالية هتسعر التكلفة، من أجل حساب اإل

  إنقضى   التي   المالية   للسنة   للضريبة   الخاضع   الربح   إلى   القيم   فوائض  تنقل   ،  العكس   حالة   وفي
 . أعاله   المذكور   األجل   فيها 

  بين   والمحققة  أعاله   المذكورة   القيم   ائضفو   للضريبة   الخاضعة   األرباح   ضمن    تدخل ال)  3 
 (1)  . مكرر   138   المادة   في   محدد   هو   كما   التجمع   نفس   من   شركات 

ال تدخل فوائض القيمـة النـاتجة عن التنـازل عن عنصر من عنـاصر األصـول من طـرف ) 4
قـرض المؤجر في إطار عقد القرض اإليجاري من نوع ليزباك مالمقـرض المستـأجر لل

)lease-back (ضمن األرباح الخاضعة للضريبة.  
ال تدخل فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر األصول من ) 5

طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل الملكية لهذا األخير ضمن 
  (2).ضعة للضريبةااألرباح الخ

 الثالث   القسم 

 المالي   الكتاإله   نظام

  (3).الخطي على كل التثبيتات المالي نظام اإلهتالك  يطبق بقوة القانون -)1:  174   المادة
يمكن حساب اإلهتالك المالي للتجهيزات التي تساهم مباشرة في اإلنتاج  ،غير أنه -)أ -)2

داخل المؤسسات، من غير المباني السكنية و الورشات و المحالت المستعملة في ممارسة 
  . المهنة حسب  نظام اإلهتالك المالي التنازلي

مؤسسات  القطاع  على المباني والمحالت التي تستعملها كما يطبق اإلهتالك المالي التنازلي
  .السياحي في ممارسة نشاطها السياحي

  .إهتالكه ماليا لمالي التنازلي، سنويا، على القيمة المتبقية للملك الواجبا هتالكاال يطبق -)ب
                       

  .1997   لسنة .  م .  ق   من   19   المادة   بموجب   محدثة :   3  -   173   المادة (1)
  .2008 م لسنة.من ق 10بموجب المادة  ثانمحد: 5و  4 - 173المادة  (2)
  .2010م لسنة .من ق 12معدلة بموجب المادة : 1 - 174المادة  (3)
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و  1,5 بـك المالي التنازلي، على التوالي، تحدد المعامالت المستعملة في حساب اإلهتال -)ج
أو ) 5( خمس سنوات،) 4(أو أربع ) 3(مال التجهيزات ثالث تبعا للمدة العادية إلستع 2,5و 2

  .سنوات) 6(زيد عن ست سنوات أو ت) 6(ست 
و لإلستفادة  من اإلهتالك المالي التنازلي ، يجب على المؤسسات المذكورة أعاله  -)د

الخاضعة للنظام الضريـبي المفروض حسب الربح الحقيقي، أن تختار وجوبا هذا النوع من 
و يجب اإلدالء كتابيا بهذا اإلختيار الذي ال رجعة فيه بخصوص نفس . ك المالياإلهتال

  .التثبيتات، أثناء تقديم التصريح بنتائج السنة المالية المقفلة
  .يتم إعداد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع لإلهتالك المالي التنازلي، عن طريق التنظيم

ائمة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر ، يحسب بالنسبة للممتلكات الواردة في الق -)ه
  .اإلهتالك المالي على أساس سعر الشراء أو التكلفة

كما يمكن للمؤسسات أن تقوم باهتالك استثماراتها ماليا، حسب نظام اإلهتالك المالي  -)3
  . التصاعدي

المالي في الجزء يحصل على اإلهتالك المالي التصاعدي بضرب القاعدة القابلة لإلهتالك 
و تمثل ) 1+ن(الذي يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة اإلستعمال المنقضية و كمقام ن

  .عدد سنوات اإلهتالك المالي" ن"
ختيار هذا و إرفاق رسالة  اتولإلستفادة من نظام اإلهتالك المالي هذا، يجب على المؤسس

 .النظام بتصريحها السنوي

اإلستثمارات الخاضعة له، إستبعاد   صالمالي التصاعدي فيما يخويقضي إختيار اإلهتالك 
  (*).تطبيق أي نوع من أنواع اإلهتالك المالي اآلخر

 الرابع   القسم

 الجوية   أو   البحرية   المالحة   مؤسسات

المقيمة بالخارج  أو الجويةتعفى األرباح التي تحققها مؤسسات المالحة البحرية  :175المادة 
مؤسسات من الضريبة، شريطة أن تكون  ،ستغالل بواخر أو طائرات أجنبيةاوالتي تنتج عن 

  .من نفس النوع تتمتع من إعفاء مماثل ومساوي جزائرية
  اتفاقية أو طريق   عن   اإلعفاء،   يتناولها   التي   والضرائب   اإلعفاء   كيفيات   بلد،   لكل   بالنسبة   تحدد

 . ثنائي   اتفاق 

 الخامس   القسم 

                       
   . 2008لسنة . ت.م.من ق 7و  2008م لسنة .من ق 11، 2006م لسنة .من ق 8معدلة بموجب المواد :174المادة  (*)
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 الوساطة   عن   والمكافآت   بالعموالت   التصريح

 األخرى   المكافآت   ومختلف   واألتعاب   نقاصاتواإل 

يجب على مسيري المؤسسات والمكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا من :  176المادة 
عن براءات  ارسة مهنهم، أتعابا وأتاوىناء ممممارسة مهن غير تجارية، والذين يدفعون، أث

ورخص وعالمات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والمقر وغيرها من المكافآت، إلى 
أشخاص ال ينتمون إلى مستخدميهم المؤجرين، آن يصرحوا بهذه المبالغ في كشف يبين  

ان شركائهم وعنو  ينائي الخاص بالمستفيدجبألقاب المستفيدين وأسماءهم ورقم التعريف ال
، ويجب إرفاق هذا الكشف بالتصريح السنوي والمبالغ التي قبضها كل مستفيد وعناوينهم، 

 .بالنتائج

أو إلى الضريبة  اإلجمالي وتخضع هذه المبالغ، حسب الحالة، إما إلى الضريبة على الدخل
وتفقد الجهة صاحبة الدفع التى لم تصرح بالمبالغ المشار إليها في هذه  .على أرباح الشركات

يوما، على اإلشعار باإلنذار المنصوص عليه في ) 30(المادة أو لم ترد في أجل ثالثين 
  الخاصة   الضرائب   إعداد   أجل   من   المهنية   مصاريفها   في   المبالغ   هذه   ، حق تقييد192المادة 

  . بها 

  ،2-192   المادة   في   عليها   المنصوص   الغرامة   تطبيق   مع   ال   العقوبة   هذه   تطبيق   يتعارض   ال
 . لفةالسا فقرة لل   طبقا   فيدالمست   باسم   للضريبة   المبالغ   نفس   إخضاع   مع   وال 

  أعاله،   عليها   المنصوص   الشروط   حسب   ،أعاله   إليه   المشار   الكشف   تقديم   عدم   يعد   كما
  (*)   . يليها   وما   303   ادو الم   في   مبينة   هي   كما   الغش   محاوالت   من   محاولة   بمثابة 

  جزائيةوال   الجبائية   العقوبات   إلى   أعاله،   المذكورة   المخالفة   مرتكبو   يتعرض   لذلك   ونتيجة
  . يليها   وما   303   المواد   في   عليها   والمنصوص   لها   يخضعون   التي   الضرائب   على   المطبقة 

يتعين على المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات التي  تقوم بقبض حقوق  - ) 1:  177لمادة ا

 176في المادة  التأليف أو اhختراع أو دفعھا، أن تصرح وفق الشروط المنصوص عليھا
 .دج سنويا، التي تدفعها إلى أعضائها أو موكليها 20بالمبالغ التي تتجاوز 

في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو في حالة التوقف  ،غير أنه -) 2
عن ممارسة النشاط، يجب تقديم الكشف المشار إليه في المقطع األول أعاله، ضمن 

 .195و 132ي المادتين الشروط المحددة ف

  عليها   المنصوص   الغرامة   تطبيق   176   المادة   ألحكام   مخالفة   كل   عن   يترتب :   178   المادة
 . 2  -  292   المادة   في 

                       
  .2002م لسنة .من ق 3معدلة بموجب المادة : 176المادة  (*) 
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ال يمكن ألي شخص أو شركة أو جماعة تتمثل مهنتهم في دفع فوائد أو  - )1:  179المادة  
الحواصل المتأتية من القيم العقارية أو تتناول بصفة ثانوية أرباح مداخيل أو غيرها من 

عمليات من هذا القبيل، أن يقوموا بهذا الصدد، بأي دفع أو يفتحوا أي حساب، دون المطالبة 
  . الحقيقي   مقره   وتبيان   هويته   إثبات   من صاحب الطلب

كل من األشكال بناء على كما يتعين عليهم تسليم كشف المبالغ التي يدفعونها حسب أي ش
مقر المؤسسة صاحبة الدفع، وفق الشروط التي   الذي يتبع لهتقديم القسائم لمدير الضرائب 

تحدد بقرار من المدير العام للضرائب، ويبين هذا الكشف إسم صاحب الطلب ولقبه ومقره 
  ويمكن  . منه   إستفاد   الذي   العيني   اإلمتياز   ةقيم   أو   قبضها   التي   الحقيقي والمبالغ الصافية

  طبيعة   حسب   مخصصة   المبالغ   هذه   تكون   بأن   يقضي   قرارا   يتخذ   أن   للضرائب   العام   للمدير 
  . القيم 

  همهمأس   من   المتأتية   والفوائد   األرباح   لقاء   الجماعات   عاتق   على   اإللتزامات   هذه   نفس   وتقع
  المكلفة   تلك   غير   شركات،   أو   ألشخاص   يدفعونها   التي   اإللتزامات   أو   الحصص   أو   الخاصة 
  .بهم   الخاصة   القسائم   بمصلحة 

يترتب على األشخاص والشركات والجماعات الخاضعة ألحكام هذه المادة، الذين ال يمتثلون   
ع الغرامة المقررة طئة في الكشف الذي قدموه لإلدارة، دفلها أو يقيدون عمدا معلومات  خا

 .،  كلما ثبت إغفال أو عدم صحة في المعلومات2-192في المادة 

  بموجب   وفقها،   األحكام   هذه   تطبيق   العمومية   الصناديق   على   يتعين   التي   الشروط   تحدد
  . بالمالية   المكلف   الوزير   يصدرها   قرارات 

وفي حالة تقديمها  .ما عدا إذا ثبت العكس ،تعد القسائم المقدمة ملك صاحب الطلب -)2
لحساب الغير، يمكنه تسليم قائمة للمؤسسة صاحبة الدفع، يبين فيها أسماء  همن طرف

 .المالكين الحقيقيين  وألقابهم ومقراتهم الحقيقية وكذا مبلغ القسائم التي تعود لكل واحد منهم

. 1  تطبيقا للمقطع الثاني من إليها   يقدم   بكشف   القائمة،   هذه   الدفع،   صاحبة   لمؤسسةا   ترفق
  للغير   تعود   قسائم   قبض   ضده    ثبت   من   كل   على   303   المادة   في   الواردة   العقوبات   وتطبق 
 . الضريبة   تطبيق   تجنبهم   قصد   باسمه 

، أن تكون الدفاتر واألوراق 314العقوبات المنصوص عليها في المادة يجب تحت طائلة  
والوثائق التي من شأنها أن تساعد على التحقيق في الكشف المقرر في هذه المادة، والتي ال 
تخضع ألجل أوسع للحفظ، محفوظة في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث أعدت، وتوضع 
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  التي   للسنة   الموالية   الرابعة   السنة   غاية   إلى   المباشرة،    الضرائب   تحت تصرف أعوان إدارة
  . المطابقة   الدفع   عمليات   فيها   تمت 

 (*). ملغاة :   180   المادة

 3و 2في     إليهم   المشار   أولئك   غير   المعنويين،   األشخاص   على   ينبغي  -  1 :   181   المادة 
  في   عليه   المنصوص   السنوي   التصريح   رفقة   المباشرة،   الضرائب   مفتش   إلى   قدمواي   أن   ،أدناه 

 :  يبين   كشفا   ،151   المادة 

كما تقدم  مؤسسات   ،ت مجالس اإلدارة أو أصحاب األسهممحاضر ومستخلصات مداوال -)أ
محضرا مفصال في نسختين،  ،دخارإلاالتأمين وٕاعادة التإمين، ومؤسسات تثبيت الرأسمال أو 

 .وجداول ملحقة إلى مديرية التأمينات

  مبلغ   وكذا   المؤسسات،   هذه   إدارة   مجلس   أعضاء   سكن   ومقر   وصفات   وأسماء   ألقاب  -) ب
   . السابقة   السنة   خالل   منهم   واحد   لكل   المدفوعة   واألتعاب   المكافآت

 ة لكل شريك أو مساهم خالل السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصلالمبالغ المدفوع -)ج
أخرى، والمبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خالل نفس السنة، إما مباشرة إما عن طريق 
أشخاص أو شركات، لقاء التسبيقات أو اإلقتراضات أو الدفعات الحسابية، وكذا ألقاب 

    . وأسماء وعناوين المعنيين

  الواردة   الشروط   ضمن   كشف   تقديم   المحدودة   المسؤولية   ذات   الشركات   لمسيري   ينبغي  -) 2 
   :  يلي   ما   يبين   ،ىاألول   رةقفال   في 

  ؛ وعناوينهم   وصفاتهم   وأسماءهم   الشركاء   ألقاب  - ) أ

  طريق   عن   وٕاما   الملكية   طريق   عن   إما   الشركة،   في   شريك   لكل   العائدة   الحصص   عدد  - ) ب
  ؛ اإلنتفاع 

  لقاء   الشركات،   على   لضريبةا   لوعاء   المحددة   الفترة   خالل   شريك   لكل   المدفوعة   المبالغ  - ) ج
  التي   المرتبات   من   وغيرها   للمصاريف،   الجزافية   والتسديدات   والتعويضات   والمكافآت   المرتبات 
  . المبالغ   هذه   دفع    فيها و كذا السنة التي تم   في الشركة عن وظائفهم يتقاضونها 

و أرباح أو حواصل أخرى، عائدة المبالغ المدفوعة لكل شريك في السنة السابقة كفوائد أ -)د
وكذا المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خالل نفس السنة، إما  .حصصهم في الشركة من

                       
  ). الجبائية   اhجراءات   قانون   إلى   اhحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة    . م . ض . ق   من   200    المادة   بموجب   ملغاة   : 180   المادة   (*)
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ض أو الدفعات رو مباشرة وٕاما عن طريق أشخاص أو شركات لقاء التسبيقات أو  الق
  .الحسابية

ينبغي لشركات األشخاص وشركات المساهمة التي لم تختار النظام الجبائي المطبق  -)3
التصريح السنوي المنصوص عليه في على الشركات ذات رؤوس األموال، أن تقدم رفقة 

   :، كشفا يبين ما يلي30و 28، 18، 11، 15المواد 

    . وعناوينهم   همؤ وأسما   واألعضاء أ  الشركاء   ألقاب  -

  السابقة،   السنة   خالل   المختتمة،   المالية   السنوات   أو   المالية   السنة   في   المحققة   الربح   حصة  -
   . عضو   أو   شريك   كل   لحقوق   ةوالمطابق 

  المادة   في    المقررة    الغرامة   تطبيق   أعاله   المادة   ألحكام   مخالفة   كل   على   يترتب  : 182   المادة
 292  -  2 .  

ينبغي على األشخاص الطبيعيين و الجمعيات و الشركات المتواجدة  :مكرر 182المادة 
مقراتها أو المقيمة في الجزائر و الخاضعة للتصريح الجبائي، التصريح في نفس الوقت الذين 
يصرحون  فيه بمداخيلهم بمراجع حساباتهم التي تم فتحها أو استعمالها في إطار نشاط 

ح أو استعمال الحساب أو إقفاله من طرفهم في من تاريخ فت) 2( تجاري في أجل شهرين
  .الخارج

  .مستقل تصريح موضوع حسابيجب أن يكون كل 

دج عن كل  500.000بائية تقدر بـ ـيق غرامة جـبالحسابات تطب  دم التصريحـاقب على عـيع
   (*).حساب غير مصّرح به

  مكرر الخامسقسم ال

  (1)تـصريح خـاص بالـتحوي)ت

يجب التصريح مسبقا  لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا  :2مكرر 182المادة 
التي تتم لفائدة األشخاص الطبيعيين أو المعنويين بتحويالت األموال مهما كانت طبيعتها ، 

  .في الجزائر غير المقيمين

                       
  .2006م لسنة .من ق 9محدثة بموجب المادة : مكرر 182المادة  (*)
  .2009م لسنة .من ق 10دة تم إحداثه بموجب الما): 2مكرر 182(القسم الخامس مكرر و المادة  (1)
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للمبالغ محل التحويل إلى المصرح في أقصى  ةالجبائي معالجةيتعين تقديم شهادة توضح ال
عرضها لتدعيم  ملف طلب  أيام ابتداء  من تاريخ إيداع التصريح  بهدف) 7(سبعة أجل 

لتزامات أيام في حالة عدم احترام اإل )7( سبعةال يطبق هذا األجل المحدد بو التحويل 
  .ال تسلم الشهادة إال بعد تسوية الوضعية الجبائية ،الجبائية، وفي هذه الحالة

المراجع ذلك، تعذر نجزة أو عند الجبائية الم، االقتطاعات على الخصوصتوضح الشهادة 
  .األنظمة التي تمنح اإلعفاء أو التخفيضو  القانونية

لتدعيم طلب  ةالسابق رةقف، إلزام تقديم الشهادة المذكورة في اليجب على المؤسسات البنكية
  .التحويل

  . تعفى من هذا اإللزام المبالغ المدفوعة كأجور لعمليات االستيراد الخاضعة لرسم التوطين البنكيو 
قرار من الوزير المكلف بتطبيق هذه المادة  الشهادة وكذا كيفياتنماذج التصريح و تحدد 
  (2).بالمالية

  السادس   القسم
  بالوجود   التصريح

يجب على المكلفين بالضريبة والخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة   :183المادة 
األولى من  يوما أن يقدموا في الثالثين ضريبة الجزافية الوحيدةللأو  على الدخل اإلجمالي

، تصريحا مطابقا للنموذج الذي االضرائب المباشرة التابعين له يةبداية نشاطها، إلى مفتش
  (3).تقدمه اإلدارة

معدة قانوًنا و يجب أن يحتوي هذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة االزدياد، 
 ومستخرجة من مصالح الحالة المدنية التابعة للبلدية التي ولد فيها المكلفون بالضريبة ذو 

الجنسية الجزائرية أو األجنبية بالنسبة للذين ولدوا فوق التراب الوطني، خاصة، على األسماء 
إذا تعلق األمر بأشخاص  ،األلقاب والعنوان التجاري والعنوان بالجزائر وخارج الجزائرو 

كما يجب تدعيم التصريح بنسخة مطابقة  .طبيعيين أو معنويين يحملون الجنسية األجنبية
  .لعقد، أو عقود الدراسات أو األشغال التي يتولى هؤالء األشخاص األجانب إنجازها بالجزائر

  يجب   وحدات،   عدة   أو   وحدة   الرئيسي،   مقره   جانب   إلى   امالك   للضريبة   الخاضع   يكون   عندما
  . المختصة   المباشرة   الضرائب   مفتشية   إلى   المؤسسة   عن   بالوجود   شامل   تصريح   تقديم   عليه 

                       
  .2009م لسنة .من ق 10تم إحداثھما بموجب المادة : 2مكرر 182المادة  (2)
  . 2007م لسنة .من ق 14معدلة بموجب المادة : 183المادة  (3)
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  مكونات   عن   أعاله   المذكورة   لوماتالمع   كل   إلى   الشامل   التصريح   هذا   يشير   أن   يجب و 
   . المؤسسة 

   (1) . ملغاة:  مكرر 183المادة 

  

  

  السابع   القسم
  الضريبة   فرض   مكان   تغيير

عندما يكون المكلف بالضريبة قد قام بتحويل  إما مقر مديرية المؤسسة أو :  184المادة 
أو سكناه أو إقامته الرئيسية، فإن  اإلستغالل أو مكان مقره الرئيسي أو مكان ممارسة  مهنته

الدخل اإلجمالي أو الضريبة على  على ضريبةالاإلشتراكات التي هو مدين بها والمتعلقة ب
  التي   السابقة   والسنوات   التحويل،   فيها   حصل   التي   المالية   السنة   عن   مستحقةال   أرباح الشركات

  للوضع   المطابق   الضريبة   فرض   بمكان   قانونا   فرضها   يمكن   سواء،  حد   على   التقادم،   يمسها   لم 
  . الجديد 

 القسم الثامن

  إعادة تقييم األصول
 سريان بداية تاريخ عند التثبيتات إعادة تقييم من المتأتي  القيمة فائض يقيد : 185 لمادةا

 .سنوات (5) خمس أقصاه أجل في الجبائية النتيجة في ، المالي النظام المحاسبي

 نتيجة في التقييم إعادة عمليات من ىاالهتالكات المتأت مخصصات فائض يقيد : 186 دةالما

  (2).السنة

  التاسع   القسم

  الجبائية   المراقبة
  األول   الفرعي   القسم
  التصريحات   في   التحقيق

   (1). ملغاة :   187   المادة

                       
    . 2009لسنة . م.من ق 23وملغاة بموجب المادة  1997   لسنة .  م .  ق   من   20   المادة   بموجب    محدثة :   مكرر   183   المادة  (1)
    . 2009ت لسنة .م.من ق 10و  1996   لسنة .  م .  ق   من   14   المادتين  بموجب معدل  ) :   186   و   185   المادتان(القسم الثامن   (2)
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  سويا،   أو   المباشرة   الضرائب   أعوان   مكان   في   المناجم   مهندسو   إستدعاء   يمكن :  188   المادة 
  تستغل   التي   والمؤسسات   منجميا   نشاطا   يمارسون   الذين   بالضريبة   المكلفين   تصريحات   في   التحقيق   إلى 
  . المحاجر 

من أجل إعداد الضريبة على األرباح التي تحققها الشركات، والمستحقة من : 189المادة  
المؤسسات الخاضعة لمؤسسات توجد خارج الجزائر أو تمارس عليها رقابة، فإن األرباح التي 

ة إلى هذه المؤسسات، إما عن طريق الزيادة أو التخفيض في تحول بطريقة غير مباشر 
  في   المسجلة   النتائج   في   تدمج   أخرى،   وسيلة   طريق   عن   وٕاما   أسعار الشراء أو البيع،

  لمجموعة   أو   لمؤسسة   تخضع   التي   المؤسسات   على   اإلجراء   نفس   يطبق   كما   المحاسبات، 
  . الجزائر   خارج   توجد   مؤسسات   على   مراقبة   األخرى   هي   تمارس 

  تحدد   السابقة،   الفقرة   في   المقررة   التصحيحات   إلجراء   دقيقة   عناصر   وجود   عدم   حالة   وفي
 . مماثلة   مؤسسات   عادة   تستغلها   التي   المواد   مع   بالمقارنة   للضريبة   الخاضعة   المواد 

  الثاني   الفرعي   القسم
  المحاسبات   في   التحقيق

  (2). ملغاة :  190   المادة

، على مكلف الجبائيةإذا ثبت إثر إجراء المراقبة من طرف المصالح :  مكرر 190المادة  
جور بالضريبة مستفيد من االمتيازات الجبائية، نقص في التصريح برقم االعمال والنتائج واأل

المدفوعة، فان الزيادات الناتجة عن ذلك تكون محل استرجاع للحقوق والرسوم الموافقة طبقا 
 (3).الممنوحة   عفاءاتاإل   عن   النظر   بغض وهذا   العام،   لشروط القانون

   

  الثالث الفرعي    القسم
  المحاسبة   رفض حالة 

  في   إال   محاسبة   أو جبائي  تصريح   قبةمرا  نتيجة   المحاسبة   رفض   يمكن   ال :   191   المادة
    :  التالية   الحاالت 

                                                 
  قانون   إلى   اhحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م . ق   من   200   المادة   بموجب   وملغاة   1996   لسنة .  م .  ق   من   15   المادة   بموجب   معدلة :   187   المادة (1)

  ). الجبائية   اhجراءات 
  قانون  إلى   اhحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م . ق   من   200   المادة   بموجب   وملغاة   ،2000   لسنة .  م . ق   من   7   المادة   بموجب   معدلة :   190   المادة (2)

  ). الجبائية   اhجراءات 
  .2002   لسنة .  م . ق   من   5   المادة   بموجب   محدثة :   مكرر   190   المادة (3)
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  القانون   من   11   إلى   9   من   المواد   ألحكام   مطابق   غير   الحسابية   الدفاتر   مسك   يكون   عندما -
  .  للمحاسبة   الوطني   المخطط   تطبيق   وكيفيات   وشروط   لتجاريا

  ،  اإلثباتية   الوثائق   دامإنع   بسبب   مقنعة   قيمة   أية   على   المحاسبة   تحتوي   ال   عندما-  

  في   تكررةوم   خطيرة   صحيحة   غير   معلومات   أو   إغفاالت   أو   أخطاء   المحاسبة   تتضمن   عندما-
  (1). المحاسبة   عمليات 

(2) الرابع   الفرعي   القسم 
 

  بالضريبة   للمكلفين   السنوي   اإلحصاء
  العقارية   واألمالك   والنشاطات

  والنشاطات   بالضريبة   المكلفين   بإحصاء   سنة   كل   الجبائية   اإلدارة   تقوم :   مكرر   191   المادة
  .المبنية   وغير   المبنية   العقارية   واألمالك 

دائرة ليتعين على المصالح المكّلـفة بالعمران والبناء إفادة المديرية الوالئية للضرائب التي تتبع 
ختصاصها اإلقليمي، بكل المعلومات المتعلقة بإحصاء وانتهاء عمليات البناء والهدم إ

  (3).والتغيير المتعلقة بالعقارات
  العاشر   القسم

  يةجبائال   والغرامات   الضريبة   في   الزيادات
  األول   الفرعي   القسم

  تقديمه   في   التأخير   أو   التصريح   عدم   بسبب   الزيادات
ــم يقــدم التصــريح  -)1 :192المــادة  تفــرض تلقائيــا الضــريبة علــى المكلــف بالضــريبة الــذي ل

علــى الــدخل وٕامــا بصــدد الضــريبة علــى أربــاح  بصــدد الضــريبةالســنوي، حســب الحالــة، إمــا 
  %. 25ويضاعف المبلغ المفروض عليه بنسبة . الشركات

   . 322   المادة   في   المحددة   الشروط   ضمن    % 20   أو    % 10   إلى   الزيادة   هذه   تخفض

تاريخ التبليغ  يوما اعتبارا من)  30(إذا لم يصل التصريح إلى اإلدارة خالل أجل قدره ثالثين 
ا التصـريح فـي هـذا ذفي ظـرف موصـى عليـه مـع إشـعار باالسـتالم والقاضـي بوجـوب تقـديم هـ

 35%. األجل، تطبق زيادة بنسبة

                       
  .1999   لسنة .  م .  ق   من   18   المادة   بموجب   معدلة :    191   المادة   (1)
   .1996   لسنة .  م .  ق   من   16   المادة   بموجب   محدث ) : مكرر   191   المادة(  الرابع   الفرعي   القسم (2)

    .  2006  لسنة    م .  ق   من  10   المادة   بموجب  ةو معدل 1996   لسنة .  م .  ق   من   16   المادة   بموجب   ةمحدث :مكرر   191   المادة (3) 
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يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم في اآلجال المحددة، أوعند إثبات تصـريحه،  -)2
من قانون الضرائب المباشرة  180و 153و 152الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المواد 
دج وهـذا فـي كــل مـرة يسـجل فيهـا إغفــال  1.000والرسـوم المماثلـة، دفـع غرامـة جبائيــة قـدرها 

  . صحتها   عدم   أو   الوثائق المقدمة
نــذار يومــا إبتــداء مــن تــاريخ اإل )30(ثالثــين  فــي حالــة عــدم تقــديم الوثــائق المطلوبــة فــي أجــل 

ظـرف موصـى عليـه مــع إشـعار باإلسـتالم، تفـرض الضــريبة   الموجـه إلـى المعنـي بـاألمر، فــي
   % .25تلقائيا ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة 

والوثــائق المرفقــة بهــا،  59و 53 ،44 ،28، 18تعــد التصــريحات الخاصــة المقــررة فــي المــواد 
وثـائق اإلجمـالي ك فـي التصـريح بالضـريبة علـى الـدخل واردوالتي تستعمل في مراقبة الدخل الـ

  .من هذه الفقرة 2و  1ين مقطعمن أجل تطبيق أحكام ال إثبات
  . تطبق أحكام هذه المادة على الضريبة الجزافية الوحيدة

 ادةالمـ كـامأح بموجـب طلوبـةالم للوثـائق الكامـل غيـر اإليـداع أو يمتقـد عـدم علـى يترتـب - )3
 مـن ابتـداء يومـا  (30) ثالثـون قـدره أجـل خـالل ، الجبائيـة اإلجـراءات قـانون مـن مكـرر 169

 500.000 بمبلـغ تطبيـق غرامـة ، سـتالماالب إشـعار مـع عليـه موصـى ظـرف في ،التبليغ تاريخ

 السالفة الغرامة زيادة على للمراقبة، فإنه وتعرضت التصريح إلزامية المؤسسة إذا لم تحترم  .دج

وذلـك  مباشـرة، غيـر بطريقة المحولة األرباح من 25 % تساوي إضافية غرامة فرض يتم الذكر،
  (*) .ماثلةالم والرسوم باشرةالم الضرائب قانون منمكرر  141 ادةالم أحكام بمفهوم

  الثاني   الفرعي   القسم
 التصريح   في   نقص   بسبب   الزيادات

عندما يصرح مكلف بالضريبة ملزم بتقديم تصريحات تتضمن اإلشارة إلى  -)1 :193المادة 
األسس أو العناصر التي تعتمد لتحديد وعاء الضريبة، أو يبين دخال أو ربحا ناقصا أو غير 

   :نسبةصحيح، يزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منها أو أخل بها 
  ؛يساويه   أو   دج   50 . 000   مبلغ   عن   يقل   منها   المتملص   الحقوق   مبلغ   كان   إذا  ،  % 10  -
  مبلغ   عن   ويقل   دج   50 . 000   يفوق   منها   المتملص   الحقوق   مبلغ   كان   إذا  ،  %   15  -

  ؛يساويه   أو   دج   200 . 000 
  . دج   200 . 000   يفوق   منها   المتملص   الحقوق   مبلغ   كان   إذا،   %    25  - 

                       
   2006م لسنة .من ق 11،  2003لسنة . م.من ق 22،  2001م لسنة .من ق 38،  2000م لسنة .من ق 9 داومعدلة بموجب الم: 192المادة  (*)

  .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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من طرف  بةكتر الماالخفاء  نسبةموافقة ل  زيادة   تطبق   ،تدليسية بأعمال   القيام    عند  -)2 
  .المكلف بالضريبة

مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان نفس   التي تم إخفاؤها   الحقوق  توافق هذه النسبة حصة 
  .السنة

  .  % 100وعندما ال يدفع أي حق، تحدد النسبة بـ . %50ال يمكن أن تقل هذه الزيادة عن 
الحقوق الواجب جمعها ب  منها   المتملص   قوقحال  تتعلق   عندما  ،كذلك   %  100  تطبق نسبة

   .عن طريق االقتطاع من المصدر

   (*) :  خاصـة   ،التدليسية   عمـالاألب   يقصـد
  المضافة   القيمة   على   الرسم   عليها   يطبق   التي   المنتوجات   أو   المبالغ   إخفاء   محاولة   أو   إخفاء  - )أ 
  . فاتورة   بدون   المبيعات   وخاصة   به،   مدين   شخص  كل  طرف   من 
أو  يها عند طلب الحصول إما على تخفيض،علستناد تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة لال - )ب  

متيازات الجبائية ستفادة من االسترجاع للرسم على القيمة المضافة وٕاما االاخصم أو إعفاء أو 
  . لصالح بعض الفئات من المدينين

القيام عمدا بنسيان تقييد أو إجراء قيد في حسابات، أو القيام بتقييد أو إجراء قيد في  )–ج
الحسابات غير صحيح أو وهمي في دفتر اليومية ودفتر الجرد المنصوص عليهما في 

ال يطبق هذا الحكم إال . من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها 10و 9المادتين 
   . حساباتها   إقفال   تم   التي   بالنشاطات   المتعلقة   على المخالفات

  أمام   أخرى   بطرق   عوائق   بوضع   أو   الدفع   إمكانية   عدم   بتدبير   بالضريبة   المكلف   قيام  - ) د
    . به   مدين   رسم   أو   ضريبة   أي  تحصيل 

  من   جزء   أو   كل   دفع   تأخير   أو   تجنب   بوضوح   منه   يقصد   سلوك   أو   فعل   أو   عمل   كل  -) ه
   . المودعة   التصريحات   في   مبين   وه   كما   والرسوم   الضرائب   مبلغ 

أو ال يتوفر على / يعتبر كذلك، كل نشاط غير مسّجل و. ممارسة نشاط غير قانوني) و
  .أو ثانوي محاسبة قانونية محررة، تتم ممارسته كنشاط رئيسي

  المقررة   تلك   مع   قتضاء،اال   عند   المادة،   هذه   من   األول   المقطع   في   المقررة   الزيادات   تجمع  -3  
   ). والثاني   األول   مقطعانال (  192    المادة   في 

                       
  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 2002 
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يمكن أن يصحح تلقائيا تصريح المكلف بالضريبة الذي ارتكب مخالفة للتنظيم  -4
وفي هذه الحالة، تطبق الزيادات  .اإلقتصادي خالل السنة السابقة والخاص بفرض الضريبة

  .المقررة في المقطع األول أعاله، على الحقوق المطابقة للزيادة
  التوقف   أو   التنازل   حالة   في   192   المادة   وفي   المادة   هذه   في   المقررة   الزيادات   تطبق   كما  -5 
  . المهنة   ممارسة   أو   النشاط   عن 

  الثالث   الفرعي   القسم 
  الجبائية   الغرامات

  في   عليه   المنصوص   بالوجود،   تصريحا   يقدم   ال   الذي   بالضريبة   المكلف   يعاقب  -  1  : 194   المادة
  ،  دج   30 . 000  ـب   محددة   جبائية   غرامة   بدفع   القانون،   هذا   من   183   المادة 

   .وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

تخضع الشركات واألشخاص المعنويين اآلخرين الخاضعين للضريبة على أرباح  -)2
الشركات الذين  يدفعون إما مباشرة أو عن طريق الغير، المبالغ المذكورة  في هذه المادة، 

، لدفع غرامة 176يكشفون عن هويتهم ضمن الشروط المقررة في المادة إلى أشخاص ال 
  المبالغ   على  اإلجمالي  الدخل   على   للضريبة   القصوى    جبائية تحسب بتطبيق ضعف النسبة

   . الموزعة   أو   المدفوعة 

المكلفين بالضريبة ) دج 5.000(يعاقب بغرامة تقدر بخمسة أالف دينار جزائري  )3
والتقدير اإلداري والذين ال يمسكون الدفاتر المرقمة والمسجلة أالمنتمين للنظام الجزافي 
  (*).من هذا القانون 30و 12-15 تينالمنصوص عليها في الماد

الواردة في قرارات منح اإلمتيازات الجبائية عندما يتبين أن االستثمارات : مكرر 194المادة 
فإن  ،أو عندما تكون الشروط التي  منحت على أساسها هذه القرارات لم تستوف ،لم تنفذ

يؤدي  إلى سحب االعتماد و تجريد األشخاص الطبيعيين أو المعنويين  ،عدم التنفيذ هذا
هذه   حق االستفادة من من ،الذين منحت لهم هذه  االمتيازات  الجبائية بموجب االعتماد

وتصبح  الحقوق و الرسوم واألتاوى التي تم إعفاؤهم منها مستحقة على الفور . متيازاتاإل
بغض النظر عن كل األحكام المخالفة ودون المساس بعقوبات تأخير الدفع المنصوص 

إبتداء من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تحسب  402عليها في المادة 
  .امن التاريخ الذي كان يستوجب فيه دفعه

                       
  . 1999لسنة . م.من ق 19 و 1992لسنة . ت.م. من ق 27معدلة  بموجب المادتين  : 194المادة   (*)



 الضرائب المباشرة  و الرسوم المماثلة  قانون

90 

 

قد استعمل  متيازات الجبائيةلمستفيد من اإلكما تطبق أحكام المقطع السابق عندما يكون ا
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم ، 2-193رقا تدليسية بمفهوم المادة ط بعد تاريخ القرار

  (1).ي له قوة الشيء المقضي فيههذه المخالفة بقرار قضائيعاقب على المماثلة و 

 حالة في ، ينعنيالم بالضريبة ينكلفالم على الجبائية اإلدارة تطبق :1 مكرر 194 ادةالم

 ،الجبائية اإلجراءات قانون من  3مكرر 20 ادةالم إجراءاته على تنص الذي التلبس معاينة
 (2) .)دج 600.000( ئة ألف ديناراستم قدرها مالية غرامة

 تاريخ عند ،تجاوز حالة في )دج1.200.000(مليون ومئتي ألف دينار  إلى بلغالم هذا يرفع

خمسة ماليين  حد الخام اإليرادات أو األعمال رقم ،الجبائي التلبس محضر إعداد
 جبمو ب الوحيدة الجزافية الضريبة نظام مجال في عليه نصوصالم ،)دج 5.000.000(دينار

 .ماثلةالم والرسوم باشرةالم الضرائب قانون من 4 مكرر 282 ادةالم

 إعداد تاريخ عند ،تجاوز حالة في )دج 2.000.000(مليوني دينار إلى بلغالم هذا يرفع

 10.000.000(ماليين دينار عشرة الخام اإليرادات أو األعمال رقم،الجبائي التلبس محضر

 قانون من مكرر 20 ادةالم جببمو  بسطالم الربح نظام مجال في عليه نصوصالم) دج

 .ماثلةالم والرسوم باشرةالم الضرائب

 إقصاء الجبائي التلبس جنحة على يترتب فإنه ،سابقا عليها نصوصالم العقوبات على وزيادة

 156 و 19 وادالم في عليها نصوصالم الضمانات من االستفادة من بالضريبة ينكلفالم
 .الجبائية اإلجراءات قانون من  158و

 العقوبات هذه فإن  ،أخرى ألسباب لعقوبات الفترة نفس خالل بالضريبة كلفالم تعرض إذا

 عندئذ بالضريبة كلفالم ويتعرض .الجبائي للتلبس ةئنشالم تلك عن مختلفة خالفاتبم تتعلق

 هذه في عليها نصوصالم اليةالم الغرامة عن عزلبم  العقوبات وتطبق مخالفة كل عن لغرامة

 .ادةالم

  
  

  عشر   الحادي   لقسما
  النشاط   عن   التوقف   أو   التنازل

                       
  .2009م لسنة .من ق 15محدثة بموجب المادة : مكرر 194المادة  (1)
  .2012م لسنة .من ق 9و معدلة بموجب المادة  2010ت  لسنة .م.من ق 7محدثة بموجب المادة : 1مكرر 194المادة  (2)
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  األول   الفرعي   القسم

 عموميات

  الضريبي   للنظام   الخاضع   النشاط   كل   أو   جزء   عن   التوقف   أو   التنازل   حالة   في :   195   المادة
  زالت   ما   التي   األرباح   على   المستحقة   الضريبة   مباشرة   تؤسس   الحقيقي،   الربح   على   المفروض 
  . الضريبة   عليها   تفرض   لم 

  كإنهاء   والقرض   بالنقد   المتعلق   القانون   من   141   المادة   في   المقرر   اإلعتماد   سحب   يعد
  . للنشاط 
ويجب على المكلفين بالضريبة أن يشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط  

أيام، كما هو محدد أدناه،  وأن يحيطوه علما بالتاريخ الذي أصبح ) 10(ضمن أجل عشرة 
صبح فيه هذا التنازل أو التوقف فعليا، وكذا عند اإلقتضاء، إسم المتنازل له ولقبه أو سي

  .وعنوانه
  :  من   إبتداء   أيام )  10 (  العشرة   تاريخ   ويسري

  أو   بيعب   األمر   تعلق   إذا   القانونية   اإلعالنات   جريدة   في   التنازل   أو   البيع   فيه   ينشر   الذي   اليوم  -  
  ؛ تجاري   محل   عن   تنازل 
  أو   ببيع   األمر   تعلق   إذا   اإلستغالالت   إدارة   له   المتنازل   أو   المشتري   فيه   يتسلم   الذي   اليوم  -  
  ؛ أخرى   مؤسسات   عن   تنازل 

  ؛ النشاط   بوقف   األمر   تعلق   إذا   ،المؤسسات   نهائيا   فيه   أغلقت   الذي   اليوم  -
   . إعتماد   بسحب   األمر   تعلق   إذا   السحب   تاريخ  -

  الثاني   الفرعي   القسم
 الحقيقي   للنظام   الخاضعة   المؤسسات   على   الضريبة   فرض   كيفيات

يتعين على األشخاص المعنويين واألشخاص الطبيعيين الخاضعين  -)1 :196المادة 
سب ربحهم الحقيقي، أن يقدموا، فضال عن المعلومات المشار إليها في المادة للضريبة ح

تبع ي الذي السابقة، تصريحاتهم بالتنازل أو بالتوقف عن النشاط إلى مفتش الضرائب المباشرة
  المحددة   األشكال   حسب   وذلك   الحالة،   حسب   الرئيسية،   اإلقامة   مكان وجود مقر الشركة أوه ل
   . أعاله   195   المادة   في   المقررة   أيام )  10 (  العشرة   أجل   وفي   152   المادة   في 
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يجب على المدينين، اإلشارة  ،ولذلك .173ولتحديد الربح الحقيقي، تطبق أحكام المادة  -)2
تقديم في تصريحاتهم إلى المبلغ الصافي لفوائض القيمة المشار إليها في المادة المذكورة و 

  .كل اإلثباتات المفيدة تدعيما لذلك
المادة  في   تباعا ا  إليهما   المشار   والتصريح   المعلومات   بالضريبة   المكلفون   يقدم   لم   إذا  -) 3

في هذه المادة، أو إذا طلب منهم تقديم التبريرات الضرورية تدعيما للتصريح و السابقة 
أيام الموالية الستالم اإلشعار الموجه إليهم لهذا ) 10( بأرباحهم ولم يقدموها في العشرة

الغرض، فإن  قواعد فرض الضريبة تحدد تلقائيا وتطبق الزيادة في الحقوق المقررة في المادة 
192 .  

  بالربح،   للتصريح   تدعيما   المقدمة   المعلومات   صحة   عدم   أو   التصريح   في   نقص   حالة   في 
  . 193   المادة   في   محدد   هو   كما   لضريبةا   تضاعف 
في حالة تنازل بالمقابل أو بالمجان، وسواء تعلق األمر  ببيع إجباري أم  طوعي، فإنه  -)4 

يمكن إقحام مسؤولية المتنازل له بصفة تضامنية  مع المتنازل في دفع الضرائب المستحقة 
السنة، أو السنة المالية للتنازل، إلى غاية يوم على األرباح التي حققها هذا األخير خالل 

  لم   إذا   ،السابقة   المالية   السنة   أو   السنة   في   المحققة   األرباح   على   وكذا   التنازل،   إجراء هذا
  . العادي   الموعد   في   وقع   الذي   التنازل   تاريخ   قبل   األرباح   بهذه   المتنازل   يصرح 

غير أن مسؤولية المتنازل له تنتهي عند سعر بيع المحل التجاري إذا تمت عملية التنازل 
إذا تمت عملية التنازل  ،بالمقابل وعند القيمة المحددة لتصفية حق اإلنتقال بين األحياء

وال يكون مسؤوال عن ذلك إال خالل سنة واحدة تسري إبتداء من يوم التصريح  ،بالمجان
  آخر   من   إبتداء   أو   المذكورة،   المادة   في   المحدد   األجل   في   تم   إذا   السابقة،   دةالمقرر في الما

  . التصريح   تقديم   حالة   في   األجل   لهذا   يوم 

  توقفا   يعتبر   أشخاص،   شركة   إلى   المسؤولية   محدودة   شركة   أو   أسهم   شركة   تحويل   إن  -)5  
  . المادة   هذه   أحكام   بمفهوم   المؤسسة،   نشاط   عن 

تطبق أحكام المادة السابقة وأحكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل الخاضع للنظام  - )6
 وفي هذه الحالة، يقدم ذوي حقوق المتوفى المعلومات الضرورية .الحقيقي لفرض الضريبة

  .ةمن تاريخ الوفاأشهر ) 6(إلعداد الضريبة في أجل ستة 
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  الثاني   جزءال

  المحصلة   المباشرة   الضرائب

  المحلية   الجماعات   لفائدة
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  األول   البــاب

  عامــة   أحكــام

  على   المحلية   للجماعات  المشترك   قو والصند   والبلديات   الواليات   تتوفر  :197   المادة
  :  اآلتية   الضرائب 
  :  المحلية   للجماعات   والصندوق المشترك  البلدياتو   الواليات   لفائدة   المحصلة   الضرائب  -)1 

  (1)  .المهني   النشاط   على   الرسم  -
    :  سواها   دون   البلديات   لفائدة   المحصلة   الضرائب  -  ) 2 

  ؛العقاري   الرسم  -
  . التطهير   رسم  -
  سنة   كل   في   اإلقتضاء،   عند   والبلديات،   للواليات   العائدة   الرسوم   معدالت   تحدد :   198   المادة

   . للقانون   طبقا   الجماعات   هذه   قبل    من 
لديات و الصندوق المشترك يبلغ مدير الضرائب للوالية، كل سنة، للوالية و الب:  199المادة  

 للجماعات المحلية، لتحضير ميزانياتهم، مبلغ التحصيل المنتظر بعنوان الضرائب و الرسوم

، 197منصوص عليها في المواد التي توزعها المصالح التابعة له، حسب التخصيصات ال
  . األعمال   رقم   على   الرسوم   قانون   من   161   والمادة   القانون   هذا   من   282و 222

  المعروفة   النتائج   آخر   أساس   على   السنة   ميزانية   في   تقديرها   الواجب   التقديرات   ضبط   يتم 
 .تللتحصيال 

ة ، يرخص نيت الميزانية بعنوان سنة مالية معو في انتظار تخصيص إعتمادا ،غير أنه
المصاريف  ،، على المكشوفبدفع  كل سنةل الفصل المدني األول من للبلديات بالقيام، خال

  . ذات الطابع اإلجباري 
تتم التقويمات المتعلقة بالكتابات ، خالل نفس السنة المالية ، وفقا لقواعد المحاسبة السارية و 

  .المفعول
تحدد قائمة النفقات و شروط التكفل بها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف 

  (2).ت المحلية و الوزير المكلف بالماليةبالداخلية و الجماعا

                       
   . 2011ة م لسن.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 14اد ومعدلة بموجب الم: 199المادة  (2)
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تستدرك النقائص بين تقديرات اإليرادات الجبائية المنصوص عليها في المادة :  200المادة 
أعاله والتحصيالت بالمدفوعات التي يقوم بها الصندوق المشترك للجماعات المحلية  199

  (1) .حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم
  (2). ملغاة:  201المادة 

   . ةملغا :   202   المادة  
   . ملغاة :   203   المادة 

   . ملغاة :   204   المادة
  . ملغاة :   205   المادة 
  .ملغاة :   206   المادة 
  المادة   في   المذكورة   والضرائب   الرسوم   وتحصيل   الوعاء   مصاريف   تقع  - ) 1 :   207   المادة 
  المطبوعات   بنفقات   فقط   المصاريف   هذه   تتعلق  . المحلية   للجماعات   المشترك   الصندوق   عاتق   على   ،197 
   . والمستخدمين 

  مبلغ   من )   % 4 (  بالمائة   أربعة   أساس   على   الدولة،   لميزانية   المصاريف   هذه   تسديد   يتم  -  ) 2
  . اإلثباتات 
  في   الخزينة،   إلى   المحلية   للجماعات   المشترك   الصندوق   على   المستحقة   المبالغ   تدفع  - ) 3 
  الموارد    هذه   تخصص   الجبائية،   اإلدارة   تعده   حساب   كشف   تقديم   على   بناء   سنة   كل   من   يناير   شهر   مجرى 
  .الدولة   لميزانية 

  (3)الثاني   الباب

  الجزافي   الدفع
  األول   القسم

  الجزافي   الدفع   تطبيق   مجال

  . ملغاة :208المادة 
   .ملغاة:   209   المادة

  الـثاني   القـسـم
  الجـزافي   الـدفـع أسـاس 

 .ملغاة ::210المادة 
 

                       
    .1995   لسنة .  م . ق   من   15   المادة   بموجب   معدلة :   200   المادة (1)
  .1995من ق م لسنة  16ملغاة بموجب المادة : 206إلى 201المواد من  (2)
  .2006م لسنة .من ق 13ملغى بموجب المادة ) 216إلى  208المواد من (الباب الثاني  (3)
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  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 216 المادة 

  الباب الثالث

  (1)الرسم على النشاط المهني 
  القسم األّول

  التطبيق مجال

  :يستحق الرسم بصدد: 217المادة 
اإليرادات اإلجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين لديهم في الجزائر محّال مهنًيا  -
و يمارسون نشاًطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلجمالي، في صنف األرباح  ئًمادا

ستغالل األشخاص إغير التجارية، ما عدا مداخيل األشخاص الطبيعيين الناتجة عن 
  (2) ؛المعنويين أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه المادة

الذين يمارسون نشاًطا تخضع أرباحه  المكلفون بالضريبة الجزائر رقم أعمال يحققه في -
الضريبة على  أو صنف األرباح الصناعية والتجارية ، فيللضريبة على الدخل اإلجمالي

 .باح الشركاتر أ

أو  و يقصد برقم األعمال، مبلغ اإليرادات المحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات
غير أنه تستثنى العمليات التي تنجزها . أعالهفي إطار النشاط المذكور التي تدخل  غيرها

  .من مجال تطبيق الرسم المذكور في هذه المادةوحدات من نفس المؤسسة فيما بينها، 

                       
  .1996م لسنة .من ق 21محدث بموجب المادة : »الرسم على النشاط المھني« الباب الثالث  (1)
  .1998م لسنة .من ق 15و  1995م لسنة .من ق 17معدلة بموجب المادتين : 217المادة   (2)
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بالنسبة لوحدات مؤسسات األشغال العمومية والبناء، يتكّون رقم األعمال من مبلغ مقبوضات 
شغال، على األكثر عند تاريخ يجب تسوية الحقوق المستحقة على مجموع األ. السنة المالية

  .، باستثناء الديون لدى اإلدارات العمومية والجماعات المحليةالمؤقت االستالم
ال تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة مؤسسات األشغال التي تقوم أيًضا بعمليات الترقية 

 .العقارية

هذا فيما يخص إقرار أساس  138و 2- 13و 1-13 وادتطبق أحكام الم: 218المادة 
               (1).الرسم

  القسم الثاني
  أساس فرض الضريبة

، يؤسس الرسم على المبلغ 221و 1-138و 13عاة أحكام المواد امع مر  :219المادة 
 ل بدون الرسم على القيمة المضافة، أو رقم األعمااإلجمالي للمداخيل المهنية اإلجمالية

   .بالخاضعين لهذا الرسم المحقق خالل السنةعندما يتعلق األمر 
  :%%%% 30غير أنه يستفيد من تخفيض قدره 

  ؛ملةجمبلغ عمليات البيع بال -
، و المتعلقة بمواد يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على مايزيد عن يات البيع بالتجزئةعملمبلغ  -

  .من الحقوق غير المباشرة % 50
 .محليا نتجةالم باألدوية تعلقةالم بالجملة والتجار المنتجين طرف من المحققة البيع عمليات  -

(2) 

  :%%%% 50يستفيد من تخفيض قدره 
  سعر بيعها بالتجزئة أكثر من ضمنملة الخاصة بالمواد التي يتجمبلغ عمليات البيع بال -

  .من الحقوق غير المباشرة % 50
 :بشرط أن ،مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة باألدوية -

 31- 90نص عليها المرسوم التنفيذي كما ي سترتيجيةتكون مصنفة ضمن المواد اإل 1- 
  ؛1996يناير  15المؤرخ في 

 .%30و  %10وأن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة يتراوح بين  -2

 
 

                       
  .2012م لسنة .من ق 10  معدلة بموجب المادة:  218المادة   (1)
و  2005م لسنة .من ق 12و  2000لسنة  م.من ق 12، 1999م لسنة .من ق 21،  1997م لسنة .من ق 23معدلة بموجب المواد : 219المادة   (2)

  . 2010ت لسنة .م.من ق 8متممة بموجب المادة 
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  :%%%%75يستفيد من تخفيض قدره 
  .مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز و العادي و الغازوال −

       (1).غير تراكميإن امتياز التخفيضات المنصوص عليه أعاله 
التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة  يشزئة الذين لهم صفة عضو جويمنح تجار التج 

  .من رقم األعمال الخاضع للضريبة %30التحرير الوطني و أرامل الشهداء، تخفيًضا بنسبة 
غير أّنه ال يستفيد من هذا التخفيض المطبق سوى على السنتين األوليتين من الشروع في 

   . مباشرة النشاط، المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي
أعاله إال بالنسبة  219ال تمنح التخفيضات، المشار إليها في المادة :  مكرر   219   المادة
  .األعمال غير المحقق نقدالرقم 

 زورةالم الفواتير إعداد على يترتب ،الفةلمخا األحكام كل عن النظر بغض و  

 التخفيض توافق والتي الدفع ستحقةالم الرسم مبالغ تسديد إعادة ملةجالما أوفواتير
 .منوحالم

 تطبيق كيفيات وكذا ملةجالما فواتير أو زورةالم الفواتير إعداد إجراء تعريف يحدد

  (2) .اليةبالم كلفالم الوزير من قرار جببمو  عليها قررةالم العقوبات
    : للرسم   كقاعدة   المعتمد   األعمال   رقم   ضمن   يدخل   ال :   220   المادة

إذا تعلق األمر ) ج.د 80.000(رقم األعمال الذي ال يتجاوز ثمانون ألف دينار جزائري ) 1  
واللوازم والسلع المأخودة  المواد، بالمكلفين بالضريبة الذين تتعلق نشاطاتهم ببيع البضائع

إذا تعلق األمر بالمكلفين ) ج.د 50.000(أوالمستهلكة في عين المكان، وخمسون ألف 
   . الخدمات   قطاع   فيلناشطين ابالضريبة 
  دون   بأنفسهم   يمارسوا   أن   الطبيعيين   األشخاص   على    ينبغي   اإلمتياز،   هذا   من   ولإلستفادة

   . آخر   شخص   أي   مساعدة 
  ميزانية   قبل   من   المدعمة   الواسع   اإلستهالك   ذات   بالمواد   البيع،الخاصة   عمليات   مبلغ )  2 
  . التعويض   من   تستفيد   التي   أو   الدولة 
  في   بما   للتصدير   الموجهة   والسلع   بالمواد   المتعلقة   أوالسمسرة   النقل   أو   البيع   عمليات   مبلغ )  3 
  . للتصدير   مباشرة   الموجهة   البترولية   المواد   إنتاج   قصد   المعالجة   عمليات   كافة   ذلك 

                       
و  2005م لسنة .من ق 12و  2000لسنة  م.من ق 12، 1999م لسنة .من ق 21،  1997م لسنة .من ق 23معدلة بموجب المواد : 219المادة  (1)

   . 2010ت لسنة .م.من ق 8متممة بموجب المادة 
ومعاد إحداثھا بموجب  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 17مادة ال
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مبلغ عمليات البيع بالتجزئة والخاصة بالمواد اإلستراتيجية المنصوص عليها في المرسوم ) 4 
المتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض  1996جانفي  15المؤرخ في  31-96التنفيدي رقم 

نسبة  المواد والخدمات اإلستراتيجية، عندما ال تفوق حدود الربح بالنسبة للبيع بالتجزئة
10%.  

  (1) .المالي   االيجاري   االعتماد   عقد   إطار   في   القرض   بتسديد   المتعلق   الجزء )  5 

العمليات المنجزة بين الشركات اHعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة )6   

 (2).مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 138

 وا/طعام اماتوالحم والفندقية النشاطات السياحية في الصعبة بالعملة المحقق المبلغ )7
  (3).المصنف واHسفار

   (4). ىملغ )1 - :221المادة 
وفيما يخص المؤسسات الخاضعة لمؤسسات موجودة خارج الجزائر أو المراقبة لها، ) 2

العادية لتصحيح أرقام األعمال تراعى التغييرات المدرجة، عند االقتضاء، على أرقام أعمالها 
ويعتمد نفس اإلجراء، بالنسبة لمؤسسات خاضعة لمؤسسة أو . التي سجلتها محاسبتها

  عناصر   غياب   وفي . الجزائر   خارج   توجد   أخرى   مؤسسات   مجموعة مؤسسات تراقب بدورها
  للضريبة   الخاضعة   األعمال   أرقام   تحدد   السابقة،   الفقرة   في   المذكورة   التصحيحات   إلجراء   دقيقة 
   . عاديا   إستغالال   المستغلة   المماثلة   المؤسسات   أعمال   أرقام   مع   بمقارنتها 

  (5)الثاني مكرر مسالق

  المنشئ الحدث
  :المنشئ للرسم على النشاط المهني الحدثمل تيش :مكرر 221المادة 

  من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة؛ ،بالنسبة للبيوع  –أ 
  .و تأدية الخدمات من القبض الكلي أو الجزئي للثمن العقاريةبالنسبة لألشغال  - ب

  
  

  الثالث   مسالق
  الرسم  حساب

                       
  .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 17بموجب المادة معدلة : 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 ( "المنشئ حدثال" القسم الثاني مكرر  (5)
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  : ييحدد معدل الرسم على النشاط المھني كما يأت:   222   المادة

الرسم على 
  النشاط المھني

  الحصة العائدة
  للو.ية 

  الحصة العائدة
  للبلدية 

الصندوق المشترك 
  للجماعات المحلية

  المجموع

  
  المعدل العام 

  
0,59 %  

  

  
1,30 %  

  
0,11 %  

  
2 %  

  
  

فيما يخص رقم اHعمال الناتج عن % 3 غير أن معدل الرسم على النشاط المھني يرفع إلى
   :ييتم توزيع ناتج الرسم على النشاط المھني كما يأت. اHنابيب بواسطةنشاط لنقل المحروقات 

  
  الحصة العائدة

  للو.ية
الحصة العائدة 

  للبلدية
الصندوق المشترك 
  للجماعات المحلية

  المجموع

  
 0,88 %  

  
1,96 %  

  
0,16 %  

  

  
 3 %  

 
  بالنسبة التخفيضات من ا4ستفادة بدون %1 إلى الرسم ھذا معدل يخفض

  :ا\تي النحو على الرسم ھذا توزيع ويتم. ا/نتاج لنشاطات
  

  الحصة العائدة
  للو.ية

الحصة العائدة 
  للبلدية

الصندوق المشترك 
  للجماعات المحلية

  المجموع

  
 0,29 %  

  
0,66 %  

  
0,05 %  

  

  
 1 %  

  
 %2 ـب الرسم نسبة تحدد، والري العمومية واHشغال البناء نشاطات يخص فيما
 (1)%.25 بنسبة تخفيض مع

النشاط المهني العائدة للبلديات من حصة الرسم على   %50تدفع نسبة  :  مكرر   222   المادة
  . التي تشكل دوائرحضرية تابعة لوالية الجزائر إلى هذه األخيرة

من�حصة�الرسم�ع)ى�النشاط�ا�#"�العائدة�للبلديات�ا�تبقية�التابعة�لو�ية�الجزائر� % 50تدفع�نسبة�

 بين  اتفاقية  في  والمسجلة  المعنية  للبلديات  مأجورة  غير  خدمات  مقابل،�8خ56ة هذه إ0ى

  (2) . الوhية  والبلديات
  الرابع   القسم

  فرضها   ومكان   للضريبة   الخاضعون   األشخاص
    : يأتي   كما   الرسم   يؤسس  - ) 1 :   223   المادة

                       
   .2015ت لسنة .م.من ق 3و  2008 ت لسنة.م.من ق 8و 2001ت لسنة .م.من ق 6معدلة بموجب المادتين : 222المادة  (1)
معاد إحداثھا بموجب و   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 7المادة 
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  أو   المهنة   ممارسة   مكان   حسب   للضريبة،   الخاضعة   اإليرادات   من   المستفيدين   باسم  -
    . اإلقتضاء   عند   الرئيسية   الموسسة   بإسم 

  من   فرعية  مؤسسة   كل   طرف   من   لمحققا   األعمال   رقم   أساس   على،   مؤسسة   كل   باسم  -
   . وجودها   مكان   بلديات   من   بلدية   كل   في   تهااوحد   من   وحدة   أو   الفرعية   مؤساستها 

  الشركات   مجموعات   غرار   على   شكلها،   كان   مهما   الشركات،   في   الرسم   يؤسس  -)2
  .المجموعة   أو   الشركة   باسم   همةابالمس 

  

  
  الخامس   القسم

 التصريحات

يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم، ان يكتتب   -  )1 :  224المادة 
سنويا لدى مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان فرض الضريبة، تصريحا بمبلغ رقم 
األعمال المحقق أو اإليرادات المهنية اإلجمالية، حسب الحالة، في الفترة الخاضعة للضريبة، 

  151   و   18   ،11   المواد   في   ليهاإ   المشار   تصريحاتال   فيه   تكتتب   وذلك في نفس الوقت الذي
  . 27   المادة   في   المذكورة   تلك   أو من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

عند تطبيق  يجب أن يبرز التصريح بوضوح، جزء رقم األعمال الذي قد يستفيد من التخفيض 
  .219أحكام المادة 

، يجب دعم أدناهحدد م هو العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة كماوفيما يخص 
  :ضمن المعلومات التالية عن كل زبونالمتعالم اآللي اإل سندبما في ذلك التصريح بجدول 

  ؛ائيجبال   التعريف    رقم  - 
   ؛للضريبة   الخاضعة   المادة    رقم  - 
   ؛التجاري   العنوان   أو )  لقاباأل (  واللقب   سماإل  - 
  الصحيح للزبون؛ العنوان  - 

  نجز خالل السنة المدنية؛الم   البيع   عمليات   مبلغ  -  
  ؛ التجاري   السجل   في   لتسجيلا   رقم  - 

  .لمفوترا   المضافة   القيمة   على   الرسم   مبلغ    -  
  :تعتبر بيًعا بالجملة

يستعملها األشخاص العاديون عادة نظًرا لطبيعتها أو أشياء ال ة عمليات التسليم المتضمن - 
  الستخدامها؛
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 عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواًء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة؛ - 

 .عمليات تسليم منتوجات موجهة إلعادة بيعها مهما يكن حجم الكميات المسلمة -

  يتولون   وحدة   أو   فرعية   مؤسسة   كل   عن   تصريح   تقديم   بالضريبة   المكلفين   على   يتعين  -) 2 
  . اقامتها   مكان   بلديات   من   بلدية   كل   في   استغاللها 
  لتدقيق   الضرورية   ثباتاتواإل   المحاسبية   الوثائق   تقديم   بالضريبة   المكلفين   على   يتعين  -) 3 
 . المباشرة   الضرائب   فتشم   من   طلب   كل   عند   التصريح 

بالنسبة لألشخاص الطبيعين والمماثلين، الذين يمارسون مهنة تخضع أرباحها للضريبة  -)4 
وفي حالة تعدد المؤسسات، يصرح  .على الدخل اإلجمالي في فئة أرباح المهن غير التجارية

  (1) .بالرسم ويؤسس في مكان وجود المؤسسة الرئيسية
  (2) .ملغاة:   225   المادة

  السادس   القسم 
 الجبائية   والغرامات   الزيادات

تفرض على المكلف بالضريبة، الذي لم يقدم التصريح في األجل المحدد في :  226المادة 
ليها في هذه المادة، الضريبة إأو الذي لم يقدم المعلومات والوثائق المشار  224المادة 
 1المقطعين  192ليها في المادة إوتطبق عليه العقوبات الناتجة عن األحكام المشار  ،تلقائيا

  .2و
  الخاضع   بالضريبة   المكلف   على   ،193   المادة   في   ليهاإ   المشار   الزيادات   تطبق :  227   المادة

   . الكيفيات   نفس   وحسب   الشروط   نفس   وضمن   المهني   النشاط   على   للرسم 
ليها في المادة أعاله، يترتب عن عدم إخالل بالغرامات المشار وفضال عن ذلك ودون اإل

فقدان التخفيض  224ليه في الفقرة الثالثة من المقطع األول من المادة إتقديم الجدول المشار 
  .219ليه في المادة إالمشار 
المادة ستفادة من التخفيض المنصوص عليه في عالوة على فقدان اإل -)1: 228المادة 

دم صحة المعلومات الواردة في عغفاالت أو خطاء أو اإلأل، يمكن أن يترتب على ا219
أعاله، تطبيق غرامة  224الجدول المفصل الخاص بالزبائن والمنصوص عليه في المادة 

  عدم   أو   غفاالتإ   أو   طاءأخ   فيها   ثبتت   مرة   كل   ،دج   10.000دج الى  1000جبائية من 
  . المطلوبة   المعلومات   صحة 
، من هذا القانون يعاقب 303دون المساس بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة  - ) 2 

كل من قام بواسطة تقديم معلومات غير  ،دج 50.000دج الى  5.000بغرامة جبائية من 

                       
لسنة . م.من ق 18و 2007لسنة . م.من ق 19و 2005لسنة  . م.من ق 12و  2002   لسنة .   م . ق   من   8و   3   المواد   بموجب   معدلة :   224   المادة   (1)

2009.  
  .2005لسنة  . م.قمن  13 بموجب المادة لغاةم: 225المادة   (2)
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صحيحة أوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن، بمناورات التملص من الوعاء أو من 
  (3) .تصفية الضريبة

  يظهره   كما   الجملة   شروط   حسب   المحققة   العمليات   كشف   يتضمن   عندما   الغرامة   نفس   تطبقو 
  التصريحات   مراقبة   اجراء   دون   يحول   الذي   الدقة   نعدامإ   بالزبائن،   خاصال   المفصل   الجدول 
   . الزبائن   تبهاتيك   التي   الجبائية 

ـــــــى المؤسســـــــات المـــــــذكورة فـــــــي المـــــــادتين  -)3 ـــــــب مـــــــع  138و  1-13يتعـــــــين عل أن تكتت
ـــــق بالرســـــم ـــــائن المـــــذكور ،تقـــــديم التصـــــريح الســـــنوي المتعل  الجـــــدول المفصـــــل الخـــــاص بالزب

  .عن كل وحدة من وحداتها أو مؤسسة من مؤسساتها الفرعية 224 في المادة
ــــب   المنصــــوص   العقوبــــات   تطبيــــق   ةالمقــــرر    اآلجــــال   فــــي   الجــــدول   هــــذا   تقــــديم   عــــدم   عــــن   يترت

  1   ينمقطعــــــال   فــــــي   المــــــذكورة   امــــــاتالغر    علــــــى   فضــــــال   ،227  و   226   نالمــــــادتي   فــــــي   عليهــــــا 
   . 2و 

  السابع   القسم  
 النشاط   عن   فتوقالو  أ   التنازل

  الرسم   يؤسس   كليا أو جزئيا، توقفه  أو   نشاطال   عن   التنازل   حالة   في  - ) 1 :   229   المادة
، بما في ذلك الديون للرسمبعد    خضعتي لم تال أو اإليرادات   األعمال   رقمفورا على    المستحق 

  .المكتسبة و غير المحصلة

أيام ) 10(عشرة اليتعين على المكلفين بالضريبة، أن يرسلوا الى المفتش في أجل  -  )2 
أعاله،  224، التصريح المنصوص عليه في المادة 195و 1- 132 تينفي الماد ةر ذكو الم

  . ادتينالم تينافي ه ةر ذكو الملى المعلومات  ع زيادة

تقديم  طلب منهأعاله، وٕاذا  المذكوريح ر وٕاذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات والتص
) 10(ثباتات الضرورية لدعم تصريحه وامتنع عن تقديمها في العشرة بية واإلساحمالوثائق ال

و أ رقم األعمالمبلغ ليه لهذا الغرض، يحدد إ المرسل رشعاإلستالم اإتاريخ أيام الموالية ل
   .على الرسم   % 25   بنسبة   تطبق زيادةو  .للضريبة تلقائيا عةالخاضاإليرادات 

  ثباتاتواإل أ و المعلومات  قائثو الصحة    عدم أو   التصريح   في   النقصوجود   حالة   وفي 
  . 227   المادة   عليه   تنص   حسبما   ،الرسم يزاد على    المقدمة، 
  . هامجموع  في  فورا   المادة، هذه   في   المذكورة   الشروط   حسب  المؤسسة   الحصص   تستحق  -  ) 3 

                       
   . 2002   لسنة .   م . ق   من   8   المادة   بموجب   معدلة :   228   المادة   (3)
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  مسؤوال   بالضريبة   المكلف   خلف   أو   له   المتنازل   يكون   أن   يمكن   بمقابل،   التنازل   حالة   في 
  مجال   في   المطبقة   الشروط   نفس   ووفق   الحالة،   حسب  السلف   أو   المتنازل   مع   بالتضامن 
  . اإلجمالي   الدخل   على   الضريبة 
  من   4   المقطع   أو   196   المادة   من   6   والمقطع   منه   األولى   الفقرة   ،5   المقطع   أحكام   تطبق )  4 
  (*). الرسم   لتأسيس   الحالة،   حسب 5 - 132   المادة 

  الثامن   القسم
  مختلفة   أحكام

عندما توسع مؤسسة صناعية وتجارية نشاطها لتشمل عمليات غير تجارية ما :  230المادة 
عدا النشاطات الفالحية، يخضع المبلغ اإلجمالي ألرقام األعمال واإليرادات المتعلقة بهذه 

بهذا  العمليات الذي يعتبر ناتجاعن نشاط صناعي وتجاري للرسم حسب القواعد الخاصة
    .النشاط

  لصالح  ، 2 - 229   و   227   ،   226   المواد   في   المذكورة   الزيادات   تحصل :   231   المادة 
 .  المحلية   للجماعات   المشترك   الصندوق 

   الثاني   الفرعي   الباب 

   التجارية   غير   المهن   نشاط   علي   الرسم 
  (1).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

  (1) .   ملغاة :   241   المادة 

   . ملغاة :  242   المادة
                       

  .1996لسنة . م.من ق 21معدلة بموجب المادة :  229المادة   (*)
  .1996من ق م لسنة  21ملغاة بموجب المادة : 240إلى  232المواد   (1)

(1)
  . 1996من ق م لسنة  23ملغاة بموجب المادة  247إلى  241المواد من   
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  . ملغاة :   243   المادة

 . ملغاة :   244   المادة

  . ملغاة :   245   المادة 

  . ملغاة :   246   المادة

 .ملغاة :   247   المادة

  الخامس   الباب    

  سواها   دون   البلديات   لفائدة   المحصلة   الضرائب
  األول   الفرعي   الباب

  العقاري   الرسم
  األول   الفصل

  المبنية   الملكيات   على   العقاري   الرسم

  األول   القسم
 للضريبة   الخاضعة   الملكيات

  وضعيتها تكن مهما، ةبنيالم   الملكيات   على   سنوي   عقاري   رسم   يؤسس :   248   المادة

  (2) . صراحة   الضريبة   من   ةاالمعف   تلك   باستثناء   الوطني،   التراب   فوق   الموجودة   ،القانونية

  :  التالية   ةنيالمب   مالكاأل   على   العقاري   للرسم   تخضع   كما :   249   المادة
  ؛ المنتوجات   لتخزين   أو   والمواد   األشخاص   يواءإل   المخصصة   المنشآت  -) 1 
  السكك   ومحطات   والموانيء   الجوية   المطارات   محيط   في   الكائنة   التجارية   المنشآت  -) 2 
  وورشات   مستودعات   من   المتكونة   ملحقاتها   فيها   بما   الطرقات،   ومحطات   الحديدية 
  ؛ للصيانة 
  وال   لها   مباشرا   ملحقا   تشكل   التي   األرضية   والقطع   أنواعها   بجميع   البنايات   أرضيات  -) 3 
  ؛ عنها   ستغناءاإل   يمكن 
  كالورشات   صناعي   أو   تجاري   الستعمال   والمستخدمة   المزروعة   غير   األراضي  -)4 
  أو   المالك   يشغلها   كان   سواء   النوع،   نفس   من   األماكن   من   وغيرها  البضائع   يداعإ  وأماكن 
  . بمقابل   أو   مجانا   آخرون   يشغلها 

  الثاني   القسم 
  اإلعفاءات الدائمة

                       
(2)

  . 2015لسنة  ت .م.من ق 4بموجب المادة مغدلة  :248 ة الماد  
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  تكون   أن   بشرط   ة،نيالمب   الملكيات   على   المفروض   العقاري   الرسم   من   تعفى :   250   المادة
  والواليات   للدولة   التابعة   العقارات   دخال،   تدر   ال   وأن   عامة   منفعة   ذي   أو   عام   لمرفق   مخصصة 
  نشاطا   تمارس   التي   دارياإل   الطابع   ذات   العمومية   للمؤسسات   التابعة   تلك   وكذلك   والبلديات 
  الثقافة   ميدان   وفي   واالجتماعية   الصحية   والحماية    العلمي   والبحث   التعليم   ميدان   في 
  . والرياضة 
 : المبنية   الملكيات   على   العقاري   الرسم   من   كذلك   تعفى :   251   المادة 

  ؛ دينية   بشعائر   للقيام   المخصصة   البنايات  -  ) 1 
    ؛مبنية   ملكيات   من   والمتكونة   للوقف   التابعة   العمومية   مالكاأل  -  ) 2 
قامة الرسمية لبعثاتهم الديبلوماسية إللالعقارات التابعة للدول األجنبية والمخصصة  -)3 

ثليات الدولية ملمعتمدة لدى الحكومة الجزائرية، وكذلك العقارات التابعة للماوالقنصلية 
  ؛المعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثل

  . والمطامر   والمرابط   الحظائر   مثل   السيما   الفالحية   المستثمرات   تجهيزات -  ) 4

  الثالث   القسم
  المؤقتة   عفاءاتاإل

  : المبنية   اتيكلالم   على   العقاري   الرسم   من   تعفى :   252   المادة
  نهياراإل   وشك   على   هي   التي   أو   صحية   غير   نهاأب   المصرح   العقارات   جزاءأ   أو   العقارات  ) 1 
   . تخصيصها   أبطل   والتي 

  توفر   شريطة   لمالكيها،   الرئيسي   أوالسكن   الوحيدة   الملكية   تشكل   التي   المبنية   الملكيات  ) 2
  :اآلتيين   الشرطين 
  ؛ دج   1.400   للضريبة   السنوي   يتجاوزالمبلغ   أال  -  
  (*). المضمون    األدنىالوطني    األجر   مرتين   المعنيين،   للضريبة   للخاضعين   الشهري الدخل   يتجاوز   أال  -   
 يناير   أول   من   إبتداء   ا1عفاء ھذا  وينتهي  .البنايات   وٕاضافات   اتاءالبن   وٕاعادة   الجديدة،   البنايات  ) 3  
ستحق ي ،اإلنجاز  قيد  لألمالك الجزئي الشغل حالة في أنه غير   .إنجازها   سنة   تلي   التي   السنة   من 

  .األمالك  شغل  سنة تلي التي  السنة  من  يناير  أول  من  ابتداء، نجزةلما  ساحةالم على الرسم
 المشاريع  ذوو  الشباب  رسهايما  التي  النشاطات في  ستعملةالم البنايات  اتوٕاضاف  البنايات )4  

  الصندوق" أو"  الشباب تشغيل  لدعم  الوطني  الصندوق  "إعانة  من  لالستفادةالمؤهلون  

                       
من  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.ق
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  ثالث ، لمدة "البطالة  على  ينللتأم    الوطني  الصندوق" أو"  غرالمص  القرض  لدعم  الوطني
   .إنجازها  تاريخ  من  ابتداء ت،سنوا (03)

فـي  مقامـة البنايـات وٕاضـافات البنايـات هـذه تكـون عنـدما ، سـنوات (06 ) بسـت اإلعفـاء مـدة تحـدد - 
  .ترقيتها يجب مناطق

 البنايـات وٕاضـافات البنايـات هـذه تكـون عنـدما سـنوات، (10) عشـر إلـى اإلعفـاء مـدة تمـدد  - 

 مـن لالسـتفادة  المـؤهلين المشـاريع ذوي الشـباب طـرف مـن الممارسـة األنشـطة إطـار المسـتعملة فـي

 أو "البطالـة للتـأمين علـى الـوطني الصـندوق" أو "الشـباب تشـغيل لـدعم الصـندوق الـوطني " إعانـة

 الخـاص الصندوق " إعانة من تستفيد مناطق في ، مقامة"المصغر لدعم القرض الوطني الصندوق"

 ." الجنوب مناطق لتطوير

 البنايـات وٕاضـافات البنايـات هـذه تكـون عنـدما ، سـنوات (06) سـت إلـى اإلعفـاء مـدة تمـدد -  

 لالسـتفادة  المـؤهلين المشـاريع ذوي الشـباب طـرف مـن الممارسـة األنشـطة إطـار المسـتعملة فـي

 للتـأمين علـى الـوطني الصـندوق " أو "الشـباب تشغيل لدعم الصندوق الوطني " إعانة من لالستفادة

  إعانـة مـن تسـتفيد منـاطق فـي ، مقامـة"المصـغر لـدعم القـرض الـوطني الصـندوق" أو "البطالـة
    ."العليا الهضاب لتطوير الخاص الصندوق"
 هذا  صاحب  أو  ؤجرالم  يستوفي  أن  شرط ،العام للقطاع  التابع  اإليجاري  العمومي  السكن )5 

 . ادةلما  هذه  من  الثانية  النقطة  في  المحددين  ينالشرط سكنالم 

  ساكنلما  أصحاب ،ادةلما  هذه  من 5  و 2 ينالنقطت  في  عليه  نصوصالم  اإلعفاء  يستثني  ال

  (*). سنويا  دج 500  قدره  عقاري  رسم دفع  من  والسكنات
ة تطبيقا للمادة ااء العقارات المخصصة للسكن المعفز جأتتوقف العقارات أو :  253المادة  

 أشخاص  إلى  الحقا عنها  التنازل  يتم  عندما متيازاإل ن االستفادة من هذاعأعاله،  252

بتداء من إ وذلك أو الستعمال آخر غير السكن، ريجاإلل وتخصيصها  فيها  للّسكن  آخرين
  فقدان  عليه  ترتب  الذي  الحدث من  االنتهاء السنة التي تلي مباشرة سنة من  يناير  أول

  (1) .اإلعفاء
  الرابع   القسم

  الضريبة   فرض   أساس

  مربع   متر   لكل   الجبائية   يجاريةاإل   القيمة   ناتج   من   الضريبة   فرض   اسساأ   ينتج :   254   المادة
  . للضريبة   الخاضعة   المساحة   في   المبنية،   للملكية 

                       
من  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.ق

   . 2015   لسنة .   م . ق   من   6 و 1992لسنة . م.من ق 43تين الماد   بموجب   معدلة :    253   مادةال(1)
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  الملكية   لقدم   مراعاة   سنويا،    % 2   يساوي   تخفيض   معدل   تطبيق   بعد   الضريبة   فرض   أساس   يحدد 
   .السكني االستعمال ذات 

  (2). % 25   قدره  أقصى حدا ،بانيالم لهذه  بالنسبة    التخفيض   هذا  يتجاوز   أن   يمكن   ال   أنه   غير
  . الضريبة   وعاء   في   المربع   المتر   جزاءأ   عتباراإل   بعين   تؤخذ   ال :   255   المادة

  الجبائية   يجاريةاإل   للقيمة   تبعا   المبنية   مالكاأل   على   العقاري   الرسم   يؤسس :  256 المادة 
  . الفرعية   والمناطق   المنطقة   وحسب   المربع،   المتر   حسب   المحددة 
  . التنظيم   طريق   عن   الفرعية   والمناطق   المناطق   حسب   البلديات   نيفتص   ويحدد 
  : السكني   ستعمالاإل   ذات   العقارات   أجزاء   أو   العقارات  -   أ 
 (3) : يتاآل   النحو   على   مربع   متر   لكل   الجبائية   يجاريةاإل   القيمة  دتحد :   257   المادة 

  الفرعية  المنطقة
 1  

  4    المنطقة  3    المنطقة  2    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   لهذه   الخارجية   بالحواجز   الفردية   المبنية   الملكيات   مساحة   تحدد :   258   المادة 
  . البناء   عن   الخارجة   األرضية   المساحات   مختلف   مجموع   من   المساحة   هذه   تتشكل 
  ويدرج  . المفيدة   المساحة   من   للضريبة   الخاضعة   المساحة   تتشكل   الجماعية،   راتاللعق   بالنسبة 
  واألروقة   والشرفات   الداخلية   واألروقة   الحجرات   مساحة   المفيدة   المساحة   ضمن   األخص   على 
  عاتق   على   المشتركة   جزاءباأل   المتعلقة   الحصة   ،ءاضقتاإل   عند   ،ذلك   لىإ  ويضاف   الخارجية، 
   . المشتركة   الملكية 

  
  :  صناعيةالو    تجاريةال  محالتال  -   ب

 ، مربع   متر   لكل   والصناعية   التجارية   للمحالت   الجبائية   يجاريةاإل   القيمة   تحدد :  259   المادة 
  (1) : يأتي   كما 

  4    المنطقة  3    المنطقة  2    المنطقة  1    المنطقة

                       
   .2015   لسنة .   م . ق   من   7    ةالماد   بموجب   معدلة :    254   مادةال(2)
  .2015   لسنة .   م . ق   من   8    ةالماد   بموجب   معدلة :    257   مادةال(3)
  .2015ت لسنة .م.من ق 9و  2002لسنة . م.من ق 9تين بموجب الماد ةمعدل:   259 ةالماد  (1)
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    1782:   أ
    1632 :   ب
    1484 :   ج

    1632:   أ
    1484:   ب
    1338:   ج

    1484 :   أ
     1338:   ب
     1188:    ج

    1338 :   أ
  1188 :   ب
    1038:   ج

  

  نفس   ضمن   التجارية،   للمحالت   بالنسبة   للضريبة،   الخاضعة   المساحة   تحديد   يتم :  260   المادة
  (2). السكني   ستعمالاإل   ذات   بالعقارات   الخاصة   الشروط 
   :  المبنية   بالملكيات   الملحقة   األراضي  -   ج 

  المبنية   للملكيات   ملحقات   تشكل   التي   لألراضي   الجبائية   يجاريةاإل   القيمة   تحدد :   261   المادة
  (3) : يأتي   كما   المساحة   من   مربع   متر   لكل 
   :  عمرانية   قطاعات   في   الموجودة   المبنية   الملكيات  اتملحق  -   1 

  4 المنطقة  3    المنطقة  2    المنطقة  1    لمنطقةا
44  36  26  14  

   
  :  للتعمير   قابلة   قطاعات   في   الموجودة   المبنية   الملكيات   اتملحق - 2 

 

  4 المنطقة  3    المنطقة  2    المنطقة  1    لمنطقةا
32  26  20  12  

 

 . 256   المادة  المذكورة في   هي   الفرعية،   والمناطق   المناطق   إن

  الملكيات   ملحقات   تشكل   التي   للضريبة   الخاضعة   األراضي   مساحة   تحدد  :أ  - 261   المادة 
  أو   المباني   رقعتها   على   تمتد   التي   والمساحة   للملكية   العقارية   المساحة   بين   بالفارق   المبنية 
   . عليها   شيدت   التي   البنايات 

  
 

 الخامس   القسم

 الرسم   حساب

  الخاضع   األساس   على   أدناه   المبينين   المعدلين   بتطبيق   الرسم   بسيح  : ب  - 261   المادة
 :  للضريبة 

 . % 3: تم معنى الكلمةأالملكيات المبنية ب - 

                       
  .2015لسنة  ت.م.من ق 10بموجب المادة  ةمعدل:  260 ةالماد  (2)
  .2015ت لسنة .م.من ق 11و  2002لسنة . م.من ق 9تين بموجب الماد ةمعدل:  261 ةالماد  (3)
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شخاص ستعمال السكني المملوكة من طرف األنه بالنسبة للملكيات المبنية ذات اإلأغير 
الطبيعين والواقعة في المناطق المحددة عن طريق التنظيم وغير مشغولة سواء بصفة 

  %.10وعن طريق الكراء، تخضع لمعدل مضاعف قدره أشخصية وعائلية 
  تطبيق   وكيفيات   شروط   وكذلك   وموقعها   السابقة   الفقرة   في   ليهاإ   المشار   األمالك   صنف   يوضح

  . التنظيم   طريق   عن   راءاإلج   هذا 

 :  المبنية   للملكيات   تملحقا   تشكل   التي   األراضي -

 ؛ 2 م   500   تساوي   وأ  ساحتهام   تقل   عندما  ،  %  5  *  

 ؛2م   1 . 000   تساوي   وأ  وتقل   2  م   500   مساحتها   تفوق   عندما ،   %  7  * 

 .2 م   1 . 000   مساحتها   تفوق   عندما  ،  %  10  *

 السادس   القسم

 خاصة   تخفيضات

 (1) .ملغاة :ج    -261         المادة

 الثاني   الفصل 

 المبنية   غير   الملكيات   على   العقاري   الرسم

 األول   القسم

 للضريبة   الخاضعة   الملكيات

  أنواعها،   بجميع   المبنية   غير   الملكيات   على   سنوي   عقاري   رسم   يؤسس  :د -261   المادة
 . الضريبة   من   صراحة   المعفية   تلك   باستثناء 

 : على ،  الخصوص   على   ،وتستحق 

  قيد  األراضي  فيها  ا، بمللتعمير   القابلة   وأ   العمرانية   القطاعات   في   الكائنة   األراضي  ) 1 

 (2)؛بنيةالم للملكيات العقاري للرسم اآلن لحد  الخاضعة غير التعمير

 ؛الطلق   الهواء   في   والمناجم   الرمل   استخراج   ومواقع   المحاجر   ) 2 

 ؛والسبخات   الملح   مناجم   ) 3

  .الفالحية   األراضي   ) 4

 الثاني   القسم

 عفاءاتاإل

                       
  .2015ت لسنة .م.من ق 12ة بموجب الماد لغاةم: ج- 261 ةالماد  (1)
(2)
  .2015ت لسنة .م.من ق 13ة بموجب الماد ةمعدل: د- 261 ةالماد  



 الضرائب المباشرة  و الرسوم المماثلة  قانون

112 

 

 :  المبنية   غير   الملكيات   على   العقاري   الرسم   من   تعفى  :ه -261   المادة

  أو   العلمية   أو العمومية   والمؤسسات   والبلديات   والواليات   للدولة   التابعة   الملكيات  - ) 1 
  مدرة   وغير  ، عامة   منفعة   يذ   لنشاط   مخصصة   تكون   عندما   اإلسعافية   أو   التعليمية 
  . ألرباح 

  التي   والبلديات   والواليات   الدولة   لهيئات   التابعة   الملكيات   على   اإلعفاء   هذا   يطبقال
 . تجاريا   أو   صناعيا   طابعا   تكتسي 

 . الحديدية   السكك   تشغلها   التي   األراضي  -  ) 2 

 . مبنية   غير   ملكيات   من   والمتكونة   العمومية   لألوقاف   التابعة   األمالك  -  ) 3 

  . المبنية   الملكيات   على   العقاري   للرسم   الخاضعة   األرضية   والقطع   األراضي  -  ) 4 

 الثالث   القسم

 الضريبة   فرض   أساس

  للملكيات   الجبائية   اإليجارية   القيمة   حاصل   من   يالضريب   األساس   ينتج   :و -  261   المادة
  للمساحة   تبعا   الحالة،   حسب، الواحد   الهكتار   أو   المربع   بالمتر   عنها   المعبر   المبنية   غير 
 :  للضريبة   الخاضعة 

 (*) :عمرانية   قطاعات   في   الموجودة   األراضي ) 1 

  التعمير   وقطاع   المتوسط   المدى   في   للتعمير   معدة   قطاعات   في   الموجودة   األراضي ) 2 

    : المستقبلي 

                       
 . 2015ت لسنة .م.من ق 14و  2002    لسنة .  م .  ق   من    10و 9 اد والم   بموجب   معدلة  : و  -  261   المادة (*)

  المنطقة  المنطقة الفرعية
1  

  المنطقة
2  

  المنطقة
3  

  المنطقة
4  

  
    للبناء   معدة   أراضي 

  
300  

  
240  

  
180  
  

  
100  
  

أراضي أخرى مستعملة كأراض 
مWعب h و للنزھة وحدائق للترفيه

  .المبنيةتشكل ملحقات للملكيات 

  
54  

  
44  

  
32  

  
18  

  المنطقة  المنطقة الفرعية
1  

  المنطقة
2  

  المنطقة
3  

  المنطقة
4  

  34  66  88  110    للبناء   معدة   أراضي 
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 :والسبخات   الملح   ومنـاجـم الطلق    الهـواء   في   والمناجم   مواقع استخراج الرملو    المحاجر ) 3

   4   منطقة   3  منطقة   2  منطقة      1   منطقة

110  88  66  34  
   

 :  الفالحيـة   األراضي  ) 4

    :ىأتي   كما   المنطقة   وحسب   الهكتار   حسب   الجبائية   اإليجارية   القيمة   تحدد 
  

  اليــابســة  المسقيــة      ةالمنـطـق

  2.500  15.000   أ

  1.874  11.250    ب

  994  5.962  ج

     750  د

  في   المؤرخ   33  -  88   رقم   القانون   من   81   المادة   في   عليها   المنصوص   تلك   بالمناطق   يراد
  (*). 1989   لسنة   المالية   قانون   والمتضمن   1988   ديسمبر   31 

  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   لألراضي   بالنسبة 
  .أو تساويها  2م   500   من   أقل   األراضي   مساحة   تكون   عندما  ،  % 5  -  
  . 2م   1.000 تساوي   أو   وتقل  2 م  500   األراضي   مساحة   تفوق   عندما  ،  % 7  -  
  .2م1.000  راضياأل   مساحة   تفوق   عندما  ،  % 10  -  
  . الفالحية   راضيلأل   بالنسبة  ،  % 3  -  

 أو الواجب تعميرهاة في المناطق العمرانية جدوامتال ات غير المبنيةيملكإال أنه بالنسبة لل 
 رخصة على  الحصول تاريخ من بتداء ا ،سنوات) 03(ثالث منذنايات والتي لم تنشأ عليها ب

                       
  .2015ت لسنة .م.من ق 14و  2002    لسنة .  م .  ق   من    10و 9 اد والم   بموجب   معدلة : و   - 261   المادة (*)

أراضي أخرى مستعملة كأراض للنزھة 
مWعب h تشكل و وحدائق للترفيه
  .المبنيةملحقات للملكيات 

  
44  

  
34  

  
26  

  
14  
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 4إلى ترفع  الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاريأو صدور رخصة التجزئة، فإن  البناء
  (1) .أضعاف

  الخامس   القسم

  خاصة   تخفيضات
  (2)  . ملغاة :   ح -  261   المادة

  الثالث   الفصل 
  تركةــمش   مـاأحك

  األول   القسم

 بةــبالضري   نونــالمدي

  والقائمة   لها   الخاضعة   المساحة   على   كاملة   لسنة   سم العقاريالر    ستحقي  :ط -  261   المادة
  المبنية   غير  أو   المبنية اثلمم حق أو الملكية   حق   صاحب   من   السنة،   من   يناير   أول   تاريخ   عند 
 لكيةالمشاغل   لىع ينيتع  فإنه  ،اثلمم حق أو  ملكية حق أي غياب وفي  . التاريخ   هذا   عند 

 .  العقاري الرسم لدفع السعي

 من  ستفيدالم  يسدد ،للدولة  العامة األمالك  لشغل  امتياز  حق  أو  رخصة  وجود  حالة  في

 .  ستحقالم الرسم االمتياز حق صاحب أو الترخيص

 . ستحقالم الرسم السكن من ستفيدالم يسدد  ،باإليجار  البيع  بصيغة  للسكنات  بالنسبة

 الثابت  بلغالم  ستأجرالم  يسدد ،العام  للقطاع التابعة  اإليجارية  العمومية  للسكنات  بالنسبة

 . القانون هذا من  252  ادةالم  وجببم عليه نصوصالم  العقاري للرسم 

 . ستحقالم  الرسم  ستأجرالم قرضالم يسدد، اليالم  اإليجاري القرض  لعقود  بالنسبة

  كلفالم  للوزير  منشور  طريق عن ،الحاجة  عند ،ادةالم  هذه  تطبيق  كيفيات  تحدد

  ". (3)اليةالمب
يجار إعندما يكون العقار مثقال بحق االنتفاع، أو مؤجرا عن طريق : ي- 261المادة 

نتفاع أو يجار للبناء، يؤسس الرسم العقاري باسم المستفيد بحق اإلإحكري، أو عن طريق 
  .مستأجر للبناءالمستأجر بالحكر أو 

                       
. م.من ق 5و  2015لسنة . ت.م.من ق 15و  2002م لسنة .ق   من   10و   1998   لسنة .  م .  ق   من   16   وادالم   بموجب   معدلة :   ز  - 261   المادة (1)

     .. 2016لسنة 
  ). الجبائية   اhجراءات     قانون   إلى   اhحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م .  ق   من   200   المادة   بموجب   ملغاة :   ح   261   المادة (2)
(3)
  .2015ت لسنة .م.من ق 16ة بموجب الماد ةمعدل: ط -261 ةالماد  
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  الرسم   يؤسس   المشتركة،   بالملكيات   المتعقلة   العقارية   الهيئات   يخص   فيما  : ك -261   المادة
  في   عضو   لكل   تعود   التي    للحصة   بالنسبة   الهيئة،   أعضاء   من   واحد   كل   باسم   العقارى 
   . االجتماعية   العقارات 

  انيالث   القسم
  الضريبة   فرض   مكان

  في   المبنية   غير   الملكيات و  المبنية   الملكيات   على   العقاري   الرسم   يؤسس  :ل - 261   المادة
 . للضريبة   الخاضعة   مالكاأل   بها   توجد   التي   البلدية 

  الثالث   القسم 
  الملكيات   نقل

  . المعنيون   المالك  ، الملكيات   نقل   بعمليات  ، دارةاإل   يعلم  -   )1  :م - 261   المادة
ومن أجل معاينة نقل الملكيات في جداول الرسم العقاري، ينبغي للموثقين أن يودعوا  -  )2 

في مكتب التسجيل في الوقت الذي يقدمون فيه أصل العقود المبرمة أمامهم لعملية التسجيل، 
  .مستخرجا موجزا من هذه العقود التي تحمل نقل أو منح ملكية عقارية، بأية صفة كانت

  العقود   نوع   نفس   من   القضائية   العقود   يخص   فيما   الضبط،   كتاب   على   لتزامإلا   نفس   ويطبق
  . السابقة   الفقرة   في   إليها   المشار 
   . مجانا   دارةاإل   تقدمها   أوراق   في   المذكورة   المستخرجات   عدادإ  يتم 

  تتم،   لم   النقل   ةينمعا   مادامت   الضرائب   جدولل   خاضعا   القديم   المالك   يبقى  :ض - 261   المادة
  ضد   الطعن   حالة   عدا   ما   العقاري،   الرسم   دفع   على   نيالقانوني   ورثته   أو   هو   إرغامه   ويمكن 
   . الجديد   المالك 

  مكلف   باسم   للضريبة   خاضعا   ،مبني   غير   أو   مبنيا   عقارال   يكون   عندما  :ف - 261   المادة
  فرض   سنة   من   يناير   أول   ةيغا   لىإ   العقار   هذا   يملك   كان   الذي   المكلف   غير   بالضريبة 
  المنصوص    الشروط   ضمن   تلقائيا   ماإ   يتقرر،   أن   يمكن   الضريبة   حصة   نقل  نإف   الضريبة، 
  أو   المالك   من   شكوى   على   بناء   ماإ و    ،الجبائية  ا1جراءات  قانون  من 95  المادة   في   عليها 
  (*). الملكية   على   الضريبة   حصة   ،خطأ   ،باسمه   تخصص   الذي   الشخص 
  الرسم   تخفيض   أو   المخالصة   لطلبات   بالنسبة   الحال   هو   كما   فيها   ويبت   ويحقق   الشكوى   وتقدم 
  . العقاري 

                       
(*)
  .2015ت لسنة .م.من ق 17ة بموجب الماد ةمعدل: ف -261 ةالماد  
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  المدنيــــــة   المحــــــاكم   أمــــــام   األطــــــراف   حالــــــةإ  فتــــــتم   الملكيــــــة،   حــــــق   فــــــي   منازعــــــة   وقعــــــت   وٕاذا 
  فــــــي   حقهــــــمب   الخـــــاص   النهــــــائي   الحكـــــم   يصــــــدر   أن   لـــــىإ  الضــــــريبة   حصـــــة   قرارنقــــــل   ويؤجـــــل 
  . الملكية 
  الحصة   نقل   باقتراحات   المعنية   األطراف   للوالية،   الضرائب   مدير   يشعر  :ن - 261   المادة 
  نقضاءإ   وبعد   يوما، )  30 (  ثالثين   أجل   في   مالحظاتهم   تقديم   منهم   ويطلب   تلقائيا،   الضريبية 
  .األمر   في   يرالمد   يبت   ،األجل   هذا 

  والمالحظات   دارةاإل   قتراحاتإ  بين   اختالف   وجد   إذا   األمر   في   البت   يمكن   ال   ،أنه   غير
  . المعنيين   من   المقدمة 
دارية يسري مفعول قرارات مديري الضرائب للواليات، وأحكام الغرف اإل :ش –261المادة  

التابعة للمجالس القضائية، التي تصدر نقل الحصة الضريبة، سواء بالنسبة للسنة التي تتعلق 
  .لى أن تتم التصحيحات الضرورية في جدول الضرائبإبها، أو بالنسبة للسنوات التي تليها، 

  الرابع   القسم
  الجديدة   بالبنايات   الخاصة   التصريحات

 التخصيص   أو   هيكلال   في   التغييرات   وكذا

  في   التغييرات   وكذا   و إعادة البناءات الجديدة   بالبنايات   التصريح   يتم  - : ص  - 261 :   المادة
  الضرائب   مصالح   لىإ   المالك   من   المبنية،   وغير   المبنية   الملكيات   تخصيص   أو   هيكل 
  . النهائي   إنجازها   بعد   شهرين   خالل   قليميا،إ  المختصة   المباشرة 

  خالل  تصريح يمتقد  الكالم  على  ينيتع،  البناء  قيد  لكياتلم الجزئي  اإلشغال  حالة  في

  (*) .لكياتالم  لهذه  اإلشغال من  شهرين

  من   األولى   السنة   خالل   تصريح   كتتابإ   بالضريبة،   المكلفين   على   يجب  :ق  -  261   المادة 
  المختصة   الضريبة   مصالح   الى   ليرسلوه   منه،   نموذجا   االدارة   لهم   وتقدم   العقاري،   الرسم   تطبيق 
   . إقليميا 

كل مكلف بالضريبة عند  ،دج 50.000يخضع لعقوبة مالية مقدرة بـ  :ع – 261المادة 
 لكوذ ،ق أعاله -261ص و - 261المادتين حات المنصوص عليها في يعدم تقديمه للتصر 

  (1) .بغض النظر عن العقوبات الواردة في هذا القانون

  . ملغاة :   262   المادة

                       
(*)
  .2015ت لسنة .م.من ق 18ة بموجب الماد ةمعدل: ص -261 ةالماد  
(1)
  .2015ت لسنة .م.من ق 19ة بموجب الماد ةمعدل: ع -261 ةالماد  
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   الخامس  القسم  

    البلديات  ومصالح  الجبائية  صالحلما ينب  التعاون   
 بالعمران  كلفةالم البلديات مصالح على يجب ،سنة كل من فبراير أول قبل: مكرر 262 ادةالم

 الجديدة( البناء تراخيص فيه تبّين كشفا إقليميا تصةلمخا الجبائية صالحالم إلى ترسل أن

 . اضيةالم السنة خالل الصادرة) عدلةالمأو 

  أي ،الجبائية صالحالم من طلب على بناء أو تلقائيا ترسل أن البلديات مصالح على يجب

 . العقاري الرسم يخص  فيما ،الضريبية القوائم إلعداد الزمة أووثيقة معلومة

  اليةلمبا كلفالم للوزير منشور طريق عن ،الحاجة عند، ادةالم هذه تطبيق كيفيات تحدد

 (2) .المحلية بالجماعات كلفالم والوزير

  ينأم  عن  صادرا  ،مصفى الضرائب جدول من مستخرج يمتقد إن1: مكرر 262 ادةالم

 تتضمن  لعقود بالنسبة وكذا العقارات تراخيص على للحصول سيما ال ،ضروري البلدية خزينة

 .  بانيالم مطابقة 

، الحاجة  عند ،صفىالم الضرائب جدول من مستخرج إلصدار الضرورية الوثائق قائمة تحدد
  )2(.المحلية بالجماعات كلفالم والوزير اليةلمبا كلفالم الوزير بقرارمن

   
  الثاني   الفرعي   الباب

  التطهير   رسم

  األول القسم
  المنزلية   القمامات   رفع   رسم

  رسم   المنزلية   القمامات   رفع   مصلحة   فيها   تشتغل   التي   البلديات   لفائدة   يؤسس :   263   المادة 
  . المبنية   الملكيات   كل   على   وذلك   المنزلية   القمامات   لرفع   سنوي 

  . 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  -

  ؛شابهه   ما   أو   حرفي   أو   تجاري   أو   مهني   استعمال   ذي   محل   كل   على .  دج  12.000و   دج   3.000   بين   ما  -  
  ؛والمقطورات   للتخييم   مهيأة   أرض   كل   على .  دج  23.000و   دج   8.000   بين   ما  - 

                       
(2)
  .2015ت لسنة .م.من ق 20ة بموجب الماد حدث م: )1مكرر  262مكرر و  262تان الماد(الخامس  القسم  
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  أو   تجاري   أو   صناعي   استعمال   ذي   محل   كل   على .  دج  130.000و   دج  20.000   بين   ما  - 
 . أعاله   المذكورة   صنافاأل   تفوق   النفايات   من   كمية   ينتج   شابهه،   ما   أو   حرفي 

  مداولة   على   بناء   البلدي،   الشعبي   المجلس   رئيس   من   بقرار   بلدية   كل   في   المطبقة   الرسوم   تحدد
  (1) .الوصية   السلطة   رأي   استطالع   وبعد   البلدي    الشعبي   المجلس 

المجالس الشعبية البلدية في  بغض النظر عن كل حكم مخالف، تكلف: 3مكرر 263المادة  
، بعملية التصفية والتحصيل 2002سنوات إبتداء من أول يناير سنة ) 3(أجل أقصاه ثالث 

  .والمنازعات المتعلقة برسم رفع القمامات المنزلية
  (2)   .التنظيم   طريق   عن   المادة   هذه   أحكام   تطبيق   كيفيات   تحدد

من  %15يتم تعويض البلديات التي تمارس عملية الفرز في حدود  : 4مكرر  263المادة   
من  2مكرر 263مبلغ الرسم المطبق على رفع القمامات المنزلية المنصوص عليه في المادة 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالنسبة لكل منزل يقوم بتسليم قمامات التسميد و 
  . المعالجة   لمنشأة   أو القابلة لالسترجاع/
  (3) .مشترك   وزاري   قرار   بموجب   األحكام   هذه   تطبيق   كيفيات   تحدد 

  . ملغاة  :  264   المادة 

  .ملغاة  : مكرر   264   المادة  

  .ملغاة  : 2   مكرر   264   المادة

  
  الثاني   القسم 

  تاعفاءاإل

  تستفيد   ال   التي   المبنية   الملكيات   المنزلية   القمامات   رفع   على   رسمال   من   تعفى :   265   المادة
  .  المنزلية   القمامات   رفع   خدمات   من 

  الثالث   القسم

  ىالشكاو 

                       
من  21و  2002 م لسنة .من ق 11و  2000م لسنة .من ق 15و  1997م لسنة .من ق 28معدلة بموجب المواد :  2مكرر  263المادة  (1)
  .2015لسنة . ت.م.ق

  2002م لسنة .من ق 12موجب المادة محدثة ب:  3مكرر  263المادة (2)
   2003من ق م لسنة  25بموجب المادة  محدثة :  4مكرر  263المادة  (3)
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  الرسم   مجال   في   عليها   المنصوص   واآلجال   شكالاأل   في   ىالشكاو    تقدم :   266   المادة
  . العقاري 

  السادس   الباب
  المباشرة   الضرائب   حاصل   توزيع

  المحلية

  في   عليها   المنصوص    المباشرة   الضرائب   المحلية،   الجماعات   لفائدة   تحصل :   267   المادة
  .الجزء   ا   هذ 

  والصندوق   والوالية   البلدية   بين   الضرائب   هذه   حاصل   توزيع   المالية   قانون   بموجب   يحدد
   (*). المحلية   للجماعات   المشترك 

  .ملغاة :   268   المادة  

  .ملغاة :   269   المادة

  .ملغاة :   270   المادة

  .ملغاة :   271   المادة

  .ملغاة :   272   المادة

  .ملغاة :   273   المادة

  
  

  
  
  
  
  
  

                       
  . 2011م لسنة .من ق 15و  1996من ق م لسنة  24معدلة بموجب المادتين :  267المادة   (*)
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  الثالث   جزءال

  ذات   والرسوم   الضرائب   مختلف
  الخاص   صيصالتخ

  



 الضرائب المباشرة  و الرسوم المماثلة  قانون

121 

 

  األول   الباب

  (*) األمالك   على   الضريبة
  لواأل    القسم

  التطبيق   مجال
  :  األمالك   على   للضريبة   يخضع :   274   المادة

  الموجودة   ألمالكهم   بالنسبة   بالجزائر،   الجبائي   مقرهم   يوجد   الذين   الطبيعيون   األشخاص  -)  1 
  . الجزائر   أوخارج   بالجزائر 
  الموجودة   ألمالكهم   بالنسبة   بالجزائر،   جبائي   مقر   لهم   ليس   الذين   الطبيعيون   األشخاص  -)  2 
  . بالجزائر 

  . سنة   كل   من   يناير   أول   في   للضريبة   الخضوع   شروط   تقدر
  الثاني   القسم 

  الضريبة   وعاء
  من   يناير   أول   في   الصافية،   القيمة   من   مالكاأل   على   الضريبة   وعاء   يتشكل :   275   المادة

  في   المذكورون   شخاصاأل   يمتلكها   التي   للضريبة   الخاضعة   والقيم   والحقوق   مالكاأل   لمجموع   سنة،   كل 
    . أعاله   274   المادة 
  التي   والقيم   والحقوق   مالكاأل   مجموع   على   منفردة   بصفة   للضريبة   المتزوجة   المرأة   تخضع 
  . أمالكها   منها   تتشكل 
  : التالية   األمالك   عناصر   لتصريح،ا   إلجراءات  تخضع   ) 1 :  276   المادة 

  ؛ المبنية   وغير   المبنية   العقارية   األمالك  - 
  ؛العقارية   العينية   الحقوق  -   

  : مثل   المنقولة   موالاأل - 
غاز (  3سم 2200و ) بنزين(  3  سم   2000    التي تفوق سعة أسطوانتها  الخاصة   السيارات  *  

     ؛ )أويل
  ؛ 3   سم   250  فوقي  سعة محرك  ذات   النارية   الدراجات *
  ؛ النزهة   وسفن   تو خالي    *  
  ؛النزهة   طائرات    *  
  ؛ السباق   خيول    *  

 (*) ؛دج 500.000ها و اللوحات الفنية التي تفوق قيمتالتحف    *

                       
   .1993لسنة . م.من ق 31محدث بموجب المادة ) 15مكرر  281إلى  274المواد من (الضريبة على ا(مWك : عنوان الباب ا(ول(*)
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  : التالية   مالكاأل   عناصر   يحللتصر    جبارياإ   التخضع   ) 2 
  ؛للتأثيث   خصصةالم   المنقوالت  -  
 ؛ الثمينة   والمعادن   والذهب   الكريمة   واألحجار   المجوهرات  - 

    : منها   السيما   خرىاأل   المادية   المنقوالت  -
    ؛والكفاالت   والودائع   الديون  *  
    ؛ الوفاة   حالة   في   التأمين   عقود*  
   . العمرية   الريوع  *  

  بحق   أو   السكن   بحق   أو   نتفاعاإل   بحق   المثقلة   الحقوق   أو   مالكاأل   تدرج :   277   المادة
  صاحب   أو   نتفاعاإل   في   الحق   صاحب   مالكأ  ضمن   شخصية،   بصفة   الممنوح   ستعمالاإل 
  . الملكية   كاملة   لقيمتها   سبةنبال   الحق 
  على  ،تدرج   السكن   بحق   أو   ستعمالاإل   بحق   أو   نتفاعاإل   بحق   المثقلة   مالكألا   أن   غير 
  حكامأل   طبقا   وذلك   الرقبة   ملكية   وصاحب   نتفاعاإل   في   الحق   صاحب   أمالك   ضمن   ،التوالي 
  : بشرط   التسجيل   قانون   من   53   المادة 
   ؛نتفاعاإل   بحق   احتفظ   قد   بائعه   يكون   ملك   بيع   عن   ناتجا   نتفاعاإل   حق   تكوين   يكون   أن )   1 

  بحق   أو   نتفاعاإل   بحق   احتفظ   قد   بائعه   يكون   ملك   بيع   عن   ناتجة   الملكية   تجزئة   تكون   أن )   2
  المادة   في   المذكورين   شخاصاأل   حدأ   من    المشتري   يكون ال   نأو    السكن   بحق   أو   ستعمالاإل 
  ؛ التسجيل   قانون   من   44 
ستعمال أو حق السكن قد احتفظ به واهب لملك كان نتفاع أو حق اإلن يكون حق اإلأ) 3 

وللمؤسسات العمومية ذات الطابع أوللبلديات أوللواليات أموضوع هبة أو وصية للدولة 
  .وللجمعيات الخيرية ستشفائية اإلوالمؤسسات أداري اإل

  الثالث   القسم
 الضريبة   من   المعفاة   مالكاأل

هيئات  ىطار نشاط مهني لدإإن قيمة رسملة الريوع العمرية، التي تكونت في :  278المادة 
سنة ) 15(عشر  ةية، والمقسطة بصفة منتظمة لمدة خمسدور تأسيسية مقابل دفع عالوات 

المهني الذي تم بسببه دفع نهاء النشاط إنتفاع بها قل والتي يشترط في بدء اإلعلى األ
 . الضريبة   ساسأ   تكوين   العالوات، التدخل في

                                                 
  .2006م لسنة .من ق 15معدلة بموجب المادة : 1- 276المادة  (*)
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  ضمن   التدخل   المادية   ضرارلأل   تعويضا   المحصلة   التعويضات   أو   الريوع   نإ:   279   ةالماد
   . المستفيدين   شخاصاأل   مالكأ 

  .الضريبة   ساسأ   تكوين   في   المهنية   مالكاأل   التدخل  :  280   المادة
  : مهنية   كأمالك   تعتبر   
   ؛حر   نشاط   أو   فالحي   أو   حرفي   أو أوتجاري    صناعي نشاط    لتأدية   الضرورية   األمالك  -  

   . الشركات   وأسهم   حصص  -
  األساسي   نشاطها   يكون   التي   الشركات   وأسهم   حصص   مهنية   كأمالك   تعتبر   ال :  281   المادة

  . بها   الخاصة   العقارية   أو   المنقولة   مالكاأل   تسيير 
  الرابع   القسم 

  األمالك   تقييم
 الحقيقية  التجارية   قيمتها   حسب   طبيعتها   كانت   مهما   العقارات   تقدر :         مكرر         281         المادة

  كلفةالم  الوزارة مصالح ثليمم من  تتكون  مشتركة  وزارية  لجنة  طرف من  المحددة

  . بالسكن كلفةالم والوزارة اليةبالم كلفةالم الوزارة و المحلية الجماعات و بالداخلية
  (1).مشترك  وزاري قرار وجببم وسيرها وتشكيلتها شتركةالم الوزارية اللجنة إنشاء يحدد 

  التصريح   عن   الناتج    األساس   هو   المنقولة   األموال  تقدير   ساسأ  نإ :  2 مكرر   281   المادة
   . التسجيل   قانون   من   32   المادة   حكامأل   طبقا   طرافلأل   والتقديري   المفصل 

مالك الخاضعة للضريبة، األفي حالة وجود اعتراض على تقدير : 3مكرر 281المادة 
 .ابرأيهإلدالء ا مكرر، 281المنصوص عليها في المادة  شتركةالم الوزارية اللجنة من لتمسي

(2)  
  الخامس   القسم

  للحسم   القابلة   الديون
  ساسأ   لتحديد   للضريبة   الخاضعين   أمالك   ثقلتأ  التي   الديون   تحسم  :4 مكرر   281   المادة

  . الضريبة 
تكون قابلة للحسم فيما يتعلق باألمالك العقارية، على الخصوص  :5مكرر 281المادة  

مالك القروض المبرمة لدى المؤسسات المالية من أجل البناء أو للحصول على تلك األ
العقارية، في حدود مبلغ يساوي رأس المال الباقي الواجب دفعه في أول يناير من سنة 

  هذا   لىإ  السارية   والفوائد   تدفع   لم   والتي   مستحقةال   الفوائد   ليهإ  ضافت   الخضوع للضريبة،
  . التاريخ 

                       
  . 2015ت لسنة .م.من ق 22و  2000م لسنة .من ق 3 تينمعدلة بموجب الماد: مكرر   281المادة  (1)
(2)
  .2015ت لسنة .م.من ق 22ة بموجب الماد ةمعدل: 3مكرر  281 ةالماد  
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  المنصوص   تلك   باستثناء   العقاري   الرهن   ديون   للحسم   قابلة   يضاأ  تكون   ذلك،   إلى   إضافة 
  . التسجيل   قانون   من   42   المادة   في   عليها 
  المذكورة   الديون   للحسم   القابلة   الديون   تكون   المنقولة،   مالكلأل   بالنسبة :  6   مكرر   281   المادة 
   . الوفاة   طريق   عن   الملكية   بنقل   والمتعلقة   التسجيل   قانون   من   46   الى   36   من   المواد   في 

  الذي   التصريح   في   وتفصل   قانونا   للحسم   القابلة   الديون   تثبت   أن   يجب :  7  مكرر   281   المادة
    . مالكاأل   على   الضريبة   طارإ   في   يكتتب 

  السادس   القسم
  الضريبة   حساب

   (1) : يأتي   كما   األمالك   على   الضريبة   نسبة   تحدد  :8 مكرر   281   المادة
    )%  (  النسبة  بالدينار     للضريبة         الخاضعة         األمالك         من         الصافية         لقيمةا         قسط

   دج   100 . 000 . 000     عن   يقل  -

  دج   150   000 . 000   لىإ   100 . 000 . 00   من  -

  دج  250 . 000 . 000  لى إ   150 . 000 . 001   من  -  

 دج  350 . 000 .  000  لى إ      250 . 000 . 001   من  -

 دج   450 . 000 . 000  لى إ     350 . 000 . 001   من  -

   دج  450. 000 . 000  يفوق  -

0 % 

 0.5 % 

 0.75 % 
 1 % 

    25, 1 % 

1.75 %  

مالك الموجودة خارج الجزائر، يمكن للمدينين بالضريبة، بالنظر لأل: 9مكرر 281المادة 
الضريبة من تلك الواجبة الدفع مالك، خصم هذه الذين دفعوا ضريبة معادلة للضريبة على األ

  .مالكفي الجزائر بالنسبة لنفس األ
  السابع   القسم

 بالضريبة   ننيالمدي   لتزاماتإ
  

  حتى   سنوات )  4 (  أربع   كل   يكتتبوا   أن   للضريبة،   الخاضعين   على   يجب :  10   مكرر   281   المادة
  مقر   يتبعها   التي   الضرائب   مفتشية   لدى   بأمالكهم   تصريحا   أجل،   كآخر   الرابعة   السنة   من   مارس   31 
  (2). سكناهم 
  للمرة   السابقة   المادة   في   عليه   المنصوص   التصريح   يكتتب   نأ   يجب :  11   مكرر   281   المادة 
    :  قصىأ  كحد   مايو،   31   في   ولىاأل 

                       
. ت.م.من ق 22و  2013لسنة . م.من ق  5و  2006لسنة . م.من ق 14و   2003م لسنة .من ق 26اد والم   بموجب   معدلة  : 8مكرر   281   المادة (1)

      .2015لسنة 
    .  1996لسنة . م.من ق 25  المادة   بموجب   معدلة :  10مكرر   281   المادة  (2)
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  باستثناء   ألمالكهم   الصافية   القيمة    تكن   مهما   بالضريبة   للمكلفين   بالنسبة   ،1995   لسنة  -
  قانون   يحدد . فقط   األجور   عن   ناتجة   مداخيل   على   إال   يتوفرون   ال   الذين   بالضريبة   المكلفين 
 .للتصريح   أجرية   مداخيل   على   إال   يتوفرون   ال   الذين   بالضريبة   المكلفين   اكتتاب   تاريخ   المالية 

(*) 

  المنصوص   التصريح   تاريخ   يؤخر   بالضريبة،   المدين   وفاة   حالة   في :  12   مكرر   281   المادة 
  . الوفاة   تاريخ   من   بتداءإ   شهرأ  ستة   لىإ  السابقة   المادة   في   عليه 

  لديهم   يكون   نأ  دون   بالجزائر   مالكاأ   يملكون   الذين   لألشخاص   يمكن :  13   مكرر   281   المادة
  بلد   في   بمهام   المكلفين   وأ   وظائفهم،   يمارسون   الذين   الدولة   عوانأ  وكذا   ،بها   جبائي   مقر 
  تاريخ   من   بتداءإ   يوما   60   مدة   في   ين،يلتع   الجبائية   دارةاإل   قبل   من   يستدعوا   نأ   جنبي،أ
  المتعلقة   المعلومات   باستالم   مرخص   الجزائر   في   لهم الممث   ليهم،إ  الموجه   الطلب   استالم 
          . الضريبية   والمنازعات   والتحصيل  بالوعاء 

  الثامن   القسم

  العقوبات
  لىإ   يؤدي   مالكاأل   على   بالضريبة   المتعلق   التصريح   اكتتاب   عدم   نإ:  14   مكرر   281   المادة

  . تلقائي   ضريبي   خضاعإ 
ذا لــــــم يســــــوي الخاضــــــع للضــــــريبة إال إخضــــــاع الضــــــريبي التلقــــــائي جــــــراءات اإلإالتطبــــــق  

ـــــــغ اإل) 30(وضـــــــعيته فـــــــي أجـــــــل ثالثـــــــين  ـــــــر . ولعـــــــذار األيومـــــــا مـــــــن تبلي ن تـــــــاريخ أغي
مــــــالك الخاضــــــعة نتجــــــت األفــــــي حالــــــة مــــــا إذا  ،يومــــــا) 60(ســــــتين  لــــــىإية يمــــــدد التســــــو 

  .للضريبة عن ميراث
  التاسع   القسم

 مختلفة   حكامأ

  المتعلقة   الخاصة   حكاماأل   باستثناء   ،مالكاأل   على   الضريبة   تخضع :  15   مكرر   281   المادة
  في   المطبقة   حكاماأل   لنفس   والتقادم   والمنازعات   والتحصيل،   والعقوبات،   المراقبة،   بها،لقواعد 
  . المماثلة   والرسوم   المباشرة   الضرائب   ميدان 

    :  يلي   كما   مالكاأل   على   الضريبة   توزيع   يحدد :   282   المادة 
      ؛الدولة   ميزانية   لى، إ% 60  -
  ؛البلديات   ميزانية   لى، إ% 20  -

                       
   .1995من ق م لسنة  21 ةمعدلة بموجب الماد:11مكرر  281المادة (*)
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  الوطني   الصندوق "  بعنوان   302  -   050   رقم   الخاص   التخصيص   حساب   لىإ،  % 20  -  
    ." للسكن 

  (1)الباب الثاني

  الضريبة الجزافية الوحيدة

  القسم ا3ول
  أحكام عامة

اإلجمالي لضريبة على الدخل اتؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحل محل  :كررم 282 المادة
زيادة على الضريبة على الدخل اإلجمالي أو تغطي و. الضريبة على أرباح الشركاتو 

   .الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني ،الضريبة على أرباح الشركات
  القسم الثاني

  مجال تطبيق الضريبة

أو  الطبيعيون األشخاصالوحيدة خضع لنظام الضريبة الجزافية ي: 1مكرر 282المادة 
المعنويون و الشركات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو 

  دينار يون ملثالثين   السنوي  أعمالهم  رقم تجاوزي  ال مهنة غير تجارية ، الذين

   ) . دج 30.000.000(
ن ظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تأسيس الضريبة المستحقة بعنوايبقى ن

رقم األعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا سقف خاللها تجاوز تم السنة األولى التي 
  .ويتم تأسيس هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات. النظام

أو ينجزون  أنشطة يمارسون الذينالمستثمرون  ،الوحيدةلضريبة الجزافية ليخضع  كما
 أو "لدعم تشغيل الشباب الصندوق الوطني"دعم لالستفادة من  ونالمؤهل، و مشاريع

 على ينللتأم الوطني الصندوق" أو" صغرالم القرض لدعم الوطني الصندوق"

     (2). "ةالبطال

  القسم الثالث

  تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة

  الوحيدة  الجزافية  للضريبة  ينالخاضع بالضريبة  ينكلفالم  على  يجب :2مكرر  282المادة 

، الجبائية  اإلجراءات قانون من األولى ادةلما في عليه نصوصلما التصريح اكتتبوا الذين

                       
  .2007لسنة . م.من ق 2محدث بموجب المادة ) : 6مكرر 282مكرر إلى  282المواد من(الباب الثاني  (1)
من  3و  2011م لسنة  .من ق 16و  2010م لسنة .من ق 14 و 2008لسنة .  ت.م.من ق 12و  9معدلة بموجب المواد : 1مكرر 282لمادة ا(2)

   .2015لسنة . م.من ق 13و 2011ت لسنة .م.ق
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  الدورية حسب  الجبائية لإلدارة  تسديدها  وٕاعادة  ستحقةالم الضريبة  حساب في  الشروع

 . القانون  هذا من 365  ادةالم في  عليها نصوصالم

 من  يناير 30  و 15 ينب  تكميلي  تصريح اكتتاب ين،عنيلما بالضريبة  ينكلفالم على ينيتع

  الذي ذلك يتجاوز أعمال رقم تحقيق  حالة في ،بها تعلقةلما  الضريبة  ودفع، +1ن  السنة

  . ن السنة بعنوان به صرحوا
 في  ،شخصي  جدول  طريق  عن، بها صرحالم  األسس  تصحح  أن  الجبائية  لإلدارة  كنيم

  التصحيح هذا  إجراء  كنيم وال. مكتمل  غير  تصريح  عن تكشف عناصر  امتالك  حالة 

  وفي.  أعاله  ذكورالم  التصحيحي  التصريح الكتتاب  الضروري  األجل  انقضاء  بعد  إال

  حسب  طعنا  يوجه  أن بالضريبة  كلفالم  كن، يمعتمدةالم  األسس  في  التشكيك حالة

  (1) .الجبائية  اإلجراءات  قانون  من  يليها  وما  70 ادةلما  وجببم المحددة  الشروط

عندما يقوم مكلف بالضريبة في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في : 3مكرر  282المادة 
أو أماكن أخرى  عدة مؤسسات أو دكاكين أو متاجر أو ورشات باستغالل مناطق مختلفة

وتكون في  ،  تعتبر  كل واحدة منها بمثابة  مؤسسة مستغلة بصورة مغايرةلممارسة نشاط ما
كل الحاالت خاضعة للضريبة بصفة منفصلة ما دام رقم األعمال الكلي المحقق بعنوان مجموع 

  ).دج 30.000.000(األنشطة الممارسة ال يتجاوز سقف ثالثين مليون دينار 
حسب النظام الخضوع للضريبة  اختيار مكلف بالضريبة المعنيللحالة المخالفة، يمكن الفي 

 (2) .الحقيقي

  سم الرابعالق

  معد=ت الضريبة

  :يأتييحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة، كما : 4مكرر 282المادة 
  اإلنتاج وبيع السلع ؛بالنسبة ألنشطة  ،5% -
 (3) .األخرى ، بالنسبة لألنشطة% 12 -

 

  القسم الخامس

  توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة

                       
(1)
  .2015ت لسنة .م.من ق 23ة بموجب الماد ةمعدل: 2مكرر  282 ةالماد  
. م.من ق 13و 2013م لسنة .من ق 3و   2010 م لسنة .من ق 14و   2008ت لسنة  .م.من ق 12 وادمعدلة بموجب الم: 3مكرر 282 المادة(2)

 .2015لسنة 
 .2015لسنة . م.من ق 13و.2012م لسنة .من ق 12و  2008ت لسنة .م.من ق 10 واد  معدلة بموجب الم: 4مكرر 282 المادة(3)
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  :ي أتي الجزافية الوحيدة كمايوزع ناتج الضريبة  : 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 :ةالوالي -

  (*) .% 5:الصندوق المشترك للجماعات المحلية  -
  :لضريبة الجزافية الوحيدة ا تعفى من : 6مكرر  282المادة 

المؤسسات التابعة لجمعيات األشخاص المعوقين المعتمدة و كذا المصالح الملحقة   -
 بها؛

 مبالغ ا/يرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية ؛  -
المقيدين الحرفيون التقليديون وكذا اHشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا و   -

  .في دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طريق التنظيم

ذوو المشاريع االستثمارية أو األنشطة أو المشاريع،   الشباب يمارسهاتستفيد األنشطة التي 
 الوكالة الوطنية"أو "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" دعملالستفادة من  ونالمؤهل

من  املمن إعفاء ك "ةالبطال نع ينللتأم الوطني الصندوق" أو" صغرض المالقر   لدعم
  .هاسنوات ابتداء من تاريخ استغالل )3(ثالث لمدة الجزافية الوحيدة الضريبة 

، عندما تتواجد  االستغالل     تاريخ   من   بتداءسنوات ا )  06 (ست    إلى   مدةتمدد هذه ال
  . قائمتها عن طريق التنظيمترقيتها تحدد    يراد طقمنا   في  هذه األنشطة 

) 03(، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثالثة )02(تمدد هذه المدة بسنتين 
  .مستخدمين على األقل، لمدة غير محدودة

يترتـــــب علـــــى عـــــدم احتـــــرام االلتزامـــــات المرتبطـــــة بعـــــدد الوظـــــائف المحدثـــــة، ســـــحب 
  . يدهااالعتماد واسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسد

من المبلغ  50 %الموافق لنسبة  لضريبةلين بدفع  الحد األدنى دينيبقون م، المستثمرين غير أن
  (*) .مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 365المادة  بموجبالمنصوص عليه 

                       
من  13و  2009ت لسنة .م.من ق 12و   2009لسنة . م.من ق 19و  2008ت لسنة .م.من ق 11معدلة بموجب المواد : 5مكرر 282المادة  (*)

  .2015لسنة . م.ق
 .2015لسنة . م.من ق 14و  2008ت لسنة  .م.من ق 13 تيندمعدلة بموجب الما: 6مكرر 282 المادة(*)
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  الرابع   الجزء

  مختلفة   أحكام

  اجاتجإحت -  الضرائب   سجالت
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  األول   ابـــــلبا

  ةـــعام   امــكــأح
  األول   القسم

  المغفلة   الحقوق   على   الضريبة   فرض
  (*). ملغاة :   283   المادة

  في   زيادات   االقتضاء،   عند   ،288   المادة   بموجب   المؤسسة   الضرائب   تتحمل :   284   المادة 
   . تعنيها   التي   بالضريبة   المتعلقة   األحكام   ذلك   أقرت   كما   ضافية،إ   حقوقا   أو   الحقوق 

  الثاني   القسم
  العقارية   األمالك   أصحاب   تصريح

 لها   األساسيين   والمستأجرين

عداد سجالت الضرائب المباشرة، يتعين على أصحاب األمالك إقصد :  285المادة 
لى إيجار، أن يقدموا إلين للعقارات المبنية المخصصة بكاملها أو جزء منها لياألساسوالمستأجرين 

بين يو . يناير 31ب المباشرة للبلدية التي توجد بها العقارات، تصريحا قبل ئرئيس مفتشية الضرا
  :  تقديمه   التصريح يوم

  الكراء   أجور   مبلغ   وكذا   لهم،   المؤجرة   المحالت   وحجم   مستأجر   لكل   العاديين   سمواإل   اللقب  -  
  ؛التكاليف   ومبلغ   السابقة   السنة   خالل   واحد،   كل   دفعها   التي 
  ؛حجمها   وكذا   للمحالت   مجانية   بصفة   شاغل   للك   العاديين   سمواإل   اللقب  -   
  ؛نفسه   المصرح   يشغلها   التي   المحالت   حجم  - 
  . الشاغرة   المحالت   حجم  - 
  تلقائيا،   أعاله   المحدد   األجل   ضمن   تصريحه،   يقدم   لم   الذي   بالضريبة،   المكلف   خضاعإ  يتم 
   . 192   المادة   في   المقررة   الزيادة   تطبيق   مع 

  المادة   في   المقررة   الزيادات   تطبيق   ةلالمغف   الحقوق   على   يترتب   التصريح،   في   نقص   حالة   في
 193 .  

  
  

  
  

                       
  ).تنقل ھذه اhحكام إلى قانون اhجراءات الجبائية( 2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة : 283المادة  (*)
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  الثالث   القسم

   الجمعيات   على   الواقعة   الدمغ   لزاميةإ
 التبرعات   جمع   عمليات   تنظم   التي 

تلزم الجمعيات المشكلة، طبقا للقانون المتعلق بالجمعيات، التي تنظم عمليات  : 286المادة 
لى قابض الضرائب المختلفة للدائرة إجمع التبرعات والمرخص لها بذلك قانونا بتقديم، 

  .المعنية، دفاتر الوصول المستعملة في هذه العمليات من أجل دمغها
  . دج 5.000  اقدره   جبائية   غرامة   دفع   لتزام،اإل   هذاب   خاللإ   كل   على   يترتب

  الرابع   القسم 
  شهاراإل   إجراء  ـ    المهني   السر

   (1) .ملغاة :   287   المادة
    . ملغاة :   288   المادة
    . ملغاة :   289   المادة
    . ملغاة :   290   المادة

جمالي والضريبة على أرباح الشركات وكذا الدخل اإلعلى  ضريبةالبخصوص :  291لمادة ا
، يرخص 230و 217و 135و 1الرسم على النشاط المهني المنصوص عليهم في المواد 

للمكلفين بالضريبة الحصول على مستخرجات السجل الضريبي، وفق الشروط المقررة في 
  (2)  . فقط   الخاصة   اشتراكاتهم   حدود   ، في2 - 328المادة 
  مع   دارةاإل   أعوان   يتبادلها   معلومة   أو   رأي   كل   مغلق   رفظ   في   تبليغ   يجب :   292   المادة

  . أعاله   291   المادة   في   ليهاإ  المشار   الضرائب   بخصوص   لهم   يوجهونها   أو   بالضريبة   المكلفين 
  المماثلة   والرسوم   المباشرة   بالضرائب   المتعلقة   المصلحة   راسالتم   بريدي   عفاءإب   تنقل   أن   يمكن 
  . بالمراسلة   لهم   المرخص   فينظالمو    بين   المتبادلة 
  بموجب   تحدد   أو   بضروريتها   المعترف   عفاءإلبا  الخاصة   والنسب   البريدية   عفاءاتاإل   تمنح 
   . قانون 

تودع قائمة المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على الدخل والرسوم :  293المادة 
المباشرة المحلية من قبل مدير الضرائب للوالية، بمقر المجالس الشعبية البلدية والوحدات 

ها الضرائب وتوضع هذه القائمة تحت تصرف جميع المكلفين بالضريبة فيدارية التي تعد اإل
   . لصاقهاإب   تأمر   أن   دارةلإل   ويمكن .  يةدار اإل   التابعين للوحدة

                       
   ).الجبائية   اhجراءات   قانون   إلى   اhحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م .  ق   من   200   المادة   بموجب   ملغاة :   290إلى  287   المواد من     (1)
  2011من ق م لسنة  17معدلة بموجب المادة :  291المادة  (2)
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قامة، أو مؤسسات، أو إيمكن للمكلفين بالضريبة الذين يتوفرون على عدة محالت 
استغالالت، أن يطلبوا حين اكتتاب تصريحهم بتبليغ إلى مقر المجلس الشعبي البلدي التابع 

  .ستغالالتمؤسسات أو اإلقامة هذه أو الدارية التي تتبع لها محالت اإلللوحدة اإل
سم المكلف بالضريبة، وعنوانه ووضعه العائلي، وكذا مبلغ الدخل إويذكر في كل قائمة، 

شتراك الواجب دفعه، جمالي لإلجمالي الصافي ورقم األعمال الخاضع للضريبة، والمبلغ اإلاإل
يذكر فيها لكل مكلف بالضريبة  ،وعالوة على ذلك. نفة الذكربصدد الضريبة والرسوم اآل

  . منازعة   إثر   على   أو   تلقائيا   له   الممنوحة   للتخفيضات   السنوي   معني باألمر، المبلغ
  للطعن،   البلدية   اللجنة   تبديها   التي   واآلراء   المالحظات   سنة   كل   في   الضرائب،   مفتش   ويستجمع 
  . القوائم   هذه   بخصوص   ،300   المادة   في   عليها   المنصوص 
  عليها   المنصوص   الجزائية   العقوبات   تطبيق   القوائم،   لهذه   جزئي   أو   كلي   نشر   أي   عن   ويترتب 
  .303   المادة   في 

  الخامس  القسم
  أخرى  أحكام

  والرسوم،   الضرائب   قرارإب   المتعلقة   التنفيذية   التفاصيل   كل   القانون   يحدد :   294   المادة
  . ستغاللواإل   التسيير   نفقات   وكذا   القانون،   هذا   موضوع 
  احتجاجاتاإل   وتقدم   وتحصل،   ،197   المادة   في   ليهاإ  المشار   الرسوم   تقرر :   295   المادة 
   . المباشرة   الضرائب   مجال   في   بها،   المعمول   جراءاتلإل   وفقا   فيها،   ويبت   فيها   ويحقق 

  والبلديات،   الواليات   تصرف   تحت   الموضوعة   للرسوم   النموذجية   الجداول   تعد :   296   المادة
  مساعدةب   المباشرة   الضرائب   فتتشم  من  المهني،   النشاط   على   بالرسم   الخاصة   تلك   ماعدا 
  . باألمر   المعنية   البلدية   الشعبية   المجالس 

  . الداخلية   ووزير   بالمالية   المكلف   الوزير   بين   مشترك   بقرار   المادة،   هذه   تطبيق   كيفيات   تحدد
قرار أساس أحد إغفاالت الكلية أو الجزئية الملحوظة في يمكن أن تصحح اإل:  297المادة  

، وكذا األخطاء المرتكبة في تطبيق 295ليها في المادة إحدى الضرائب المشار إأو  الرسوم
  .2-326نقضاء األجل المنصوص عليه في المادة إالتعريفات، الى غاية 

  وكذا   للضريبة   الخاضعة   المادة   ثباتإ  نمط   خاصة،   تعليمات   بمقتضى   يحدد :   298   المادة
  الجماعات   لحساب   المحصلة   المباشرة،   الضرائب   أساس قرارإب   الخاصة   ذيةالتنفي   التفاصيل 
   . المحلية 
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  تلك   هي   الجزائر،   خارج   المحققة   المداخيل   على   للتطبيق   القابلة   المعدالت   إن :   299   المادة
  في   الواردة   األحكام   عدا   ما   الجزائر،   في   العمل   به   الجاري   التشريع   في   عليها   المنصوص 
  . الدولية   الجبائية   تفاقياتاإل 

  السادس   القسم 
 لمضافةا   القيمة   على   والرسم المباشرة   الضرائب   لجان

  األول   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   الوالئية   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

  حاول   أو   تملص   من   كل   يعاقب  فضال عن العقوبات الجبائية المطبقة، -) 1 :  303   المادة
  له،   خاضع   رسم   أو   حق   أو   ضريبة   يأ  وعاء   قرارإ   في   تدليسية   إلى أعمال   اللجوءب   التملص 
    :  يأتي   بما   جزئيا،   أو   كليا   أوتصفيته، 

  المتملص  الحقوق  مبلغ  يفوق   ال   عندما   ج،  د   100 . 000   إلى   ج د   50 . 000   من   ليةما   غرامة  -
  (2) ؛ج  د   100 . 000   امنه 
   من مالية  وغرامة أشهر )06(ستة  إلى )02(  شهرين من سالحب- 
مبلغ  يفوق عندما ،بإحدى هاتين العقوبتين أو دج، 500 .000إلى  جد 100.000 

    دج؛ 1 .000 .000  يتجاوز  وال  ج،د 100 .000 الحقوق المتملص منها

                       
  .2007م لسنة . من ق 23ملغاة بموجب المادة : 302إلى   300    المواد من(1)
  .  2012م لسنة .من ق 13و  2003من ق م لسنة  28معدلة بموجب المادتين :  303المادة (2)
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   500 .000  من مالية  وغرامة )02( سنتين إلى أشهر) 06( ستة  من  سالحب - 
مبلغ الحقوق  يفوق عندما  ،بإحدى هاتين العقوبتين أو دج 000.000.2  إلى دج 

    دج؛  000.000.5  يتجاوز  وال ج، د  000.000.1 المتملص منها
  إلى   ج  د  000.000.2   من   مالية   وغرامة   سنوات   )05(خمس   إلى  )2( سنتين   من   الحبس -

   يفوق  مبلغ الحقوق المتملص منھاعندما   ،بإحدى ھاتين العقوبتينأو   ج  د  000.000.5 
  ؛ج  د  10  . 000 . 000   يتجاوز   وال   ج، د  000.000.5 

  ج د  000.000.5   من   مالية   وغرامة   سنوات ) 10( عشر   إلى   سنوات )5(خمس   من   الحبس -
  المتملص الحقوق   مبلغ   يفوق   عندما ، بإحدى ھاتين العقوبتينأو   ج  د   10 . 000 . 000   إلى 
  (*)  .ج د   10 . 000 . 000  هامن 
  هذه   مرتكبي   على   المطبقة   العقوبات   نفس   المخالفات   مرتكبي   شركاء   على   تطبق  -)2 
  . أدناه   306   المادة   أحكام   مراعاة   مع   أنفسهم،   المخالفات 
  العقوبات،   قانون   من   2 - 42   المادة   بموجب   المحدد   والجنح   الجرائم   مرتكبي   شركاء   تعريف   إن 
  على   ويعتبر .  السابقة   الفقرة   في   مليهإ   المشار   المخالفات   مرتكبي   شركاء   على   يطبق 
    :  األشخاص  ، كشركاء   الخصوص 

  ؛ الخارج   في   قسائم   تحصيل   أو   المنقولة   القيم   في   تجارلإل   قانونية   غير   بصفة   يتدخلون   الذين  -
  ؛الغير   يملكها   قسائم   باسمهم   قبضوا   الذين  -  
مضاعفة العقوبات، سواء  ،إن العود في أجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون -)3 

خالل ولية، وذلك دون اإلأكانت جبائية أم جزائية، المنصوص عليها بخصوص المخالفات األ
المنع من ممارسة المهنة والعزل ( ىبالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في نصوص أخر 

  .) الخ ....  من الوظيفة وغلق المؤسسة 
  6   المقطـــــع   فـــــي   المحـــــددة   الشـــــروط   ضـــــمن   بهمـــــا،   يـــــؤمر   ونشـــــره   الحكـــــم   عـــــالنإ  لصـــــق   نإ  
  . المقطع   هذا   في   عليها   المنصوص   الحاالت   جميع   في   وذلك   أدناه، 
  العقوبات   على   العقوبات   قانون   من   53   المادة   أحكام   األحوال،   من   حال   أي   في   تطبق   ال  -) 4 
  . الجبائية   مادةال   في   عليها   المنصوص 
  الفقرة   في   عليها   المنصوص   العقوبات   باستثناء   الجزائية،   العقوبات   يخص   فيما   تطبيقها   ويمكن 
  . أدناه   6   والمقطع   أعاله   3   المقطع   من   الثانية 
  مهما   ية،ئالجبا   مادةال   في   المخالفات   قمع   أجل   من   عليها،   المنصوص   العقوبات   تجمع  -) 5 
  . نوعها   كان 

                       
  .  2012م لسنة .من ق 13و  2003من ق م لسنة  28معدلة بموجب المادتين :  303المادة  (*)
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  تعينها   التي   الجرائد   في   باختصار   أو   بتمامه   الحكم   بنشر   تأمر   أن   للمحكمة   يمكن  -) 6 
  . عليه   المحكوم   نفقة   على   والكل   تحددها   التي   األماكن   في   وبتعليقه 
  بالتضامن،   يدفعوا   أن   ينبغي   المخالفة   لنفس   عليهم   المحكوم   والشركات   األشخاص   نإ -) 7 
  . حقهم   في   الصادرة   المالية   العقوبات 
  وما   597   المادة   حكامأ  تطبيق و كلما اقتضت الحاجة لذلك،  المالية،   العقوبات   عن   ينتج  -) 8 
  . البدني   كراهباإل   المتعلقة   الجزائية،   اإلجراءات   قانون   من   يليها 
 134مــــا للمـــــادتين أعــــاله، وإ  2و 1عنــــدما تصــــدر هــــذه العقوبـــــات تطبيقــــا، إمــــا للمقطعـــــين  

ـــــتم تنون، امـــــن هـــــذا القـــــ 303و ـــــطبي ـــــدني، فيمـــــا يخـــــص تحصـــــيل الضـــــرائب ق اإلي كـــــراه الب
ـــــي عاقبـــــت  ـــــة الت ـــــادات والغرامـــــات الجبائي ـــــات والزي ـــــد ســـــبب المالحق ـــــي يكـــــون وعاؤهـــــا ق الت

  .المخالفات
  برسم   المستحقة   المبالغ   مجموع   يخص   فيما   البدني   كراهاإل   مدة   يحدد   الحكم   قرار   أو   الحكم   نإ
  . أعاله   ليهاإ   المشار   الجبائية   والديون   الجزائية   العقوبات 
  ،   الخاص   للقانون   تابع   آخر   معنوي   شخص   وأ   شركة   قبل   من   المخالفة   ترتكب   عندما  -) 9 
  ممثلينال  أو   المتصرفين   ضد   الملحقة   وبالعقوبات   المستحقة   الحبس   بعقوبات   الحكم   يصدر 
   . للمجموعة   القانونيين   أو   الشرعيين 

  الممثلين   أو   المتصرفين   ضد في نفس الوقت   المستحقة   الجزائية   بالغرامات   الحكم   ويصدر
  األخير،   هذا   يخص   فيما   خاللاإل   دون   المعنوي   الشخص   وضد   القانونيين،   أو   الشرعين 
 . تطبيقها   على   المنصوص   الجبائية   بالغرامات 

  المؤهلين   األعوان   على   يتعذر   بحيث   كانت   طريقة   بأي   يتصرف   شخص   كل :   304   المادة 
 10 . 000   من   تبلغ   جبائية   بغرامة   يعاقب   بمهامهم،   القيام   الضرائب،   تشريع   مخالفات   لمعاينة 
   . دج 30 . 000   لىإ

دج عندما يتم التأكد خالل المعاينة أن المحل مغلق ألسباب  50.000تحدد هذه الغرامة بـ
  .الجبائية من إجراء الرقابةتهدف إلى منع المصالح 

  .مرات ) 3(في حالة إجراء معاينتين متتاليتين ، يضاعف مبلغ الغرامة بثالث 
  بها   الجاري   النصوص   في   الواردة   األخرى   العقوبات   تطبيق   عن   مستقلة     الغرامة  هذهتكون  
  . التدليس   أهمية   تقدير   تسنى   كلما   وذلك   العمل، 
)  6 (  ستة   من   مدتها   حبس   بعقوبة   ذلك   عن   فضال   تقضي   أن   للمحكمة   يجوز   العود،   حالة   وفي 
   . أشهر )  6 (  ستة   الى   أيام 
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  خالللإل   القامعة   العقوبات   تطبق،  الضريبة   أساس   قرارإ  على   جماعي   اعتراض   حصل   وٕاذا
   . العقوبات   قانون   من   418   المادة   في   عليها   المنصوص   الوطني   قتصاداإل   سير   بحسن 

ت من أجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في تابعاتباشر الم:  305المادة 
لشروط المنصوص عليها ل امن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وفق 303 المادة 

   (*) .ات الجبائيةمن قانون اإلجراء 104في المادة 
عداد أو استعمال وثائق أو معلومات يثبت عدم إيعاقب على المشاركة في  )1: 306المادة 

عمال أو خبير وبصفة أعم من قبل كل شخص أو شركة تتمثل أصحتها، من قبل وكيل 
بغرامة جبائية مهنتها في مسك السجالت الحسابية أو في المساعدة على مسكها لعدة زبائن، 

  :قدرها 
  ؛عليه   المثبتة   األولى   المخالفة   عن   ،دج   1 . 000 -
  ؛الثانية  المخالفة  عن   ،دج   2 . 000-
لى مبلغ الغرامة عن إدج  1.000ضافة إهكذا دواليك بو عن المخالفة الثالثة  ،دج 3.000 -

فات لدى مكلف واحد لارتكبت المخاكل مخالفة جديدة دون أن يستوجب ذلك التمييز فيما إذا 
  .عدة مكلفين إما بالتعاقب وٕاما بالتزامن بالضريبة أو لدى

  . بالتضامن   الغرامة   بدفع   وزبونه   المخالف   من   كل     ويلزم
عداد حسابات ختامية، وجرود وحسابات إعندما يثبت أن المخالفين أعدوا أو ساعدوا على )2

ها من تلك التي يستظهر بها لتحديد أسس الضرائب تكانت طبيعيا أ ،ووثائق غير صحيحة
بات المنصوص أن يعاقبوا بالعقو  ؛يمكن فضال عن ذلك ؛والرسوم المستحقة على زبائنهم

  .304عليها في المادة 
به  ىوفي حالة العود أو تعدد الجنح المثبتة بحكم أو عدة أحكام، فإن الحكم الذي يقض)3

عمال أو مستشار أالمنع من ممارسة مهنة وكيل  ،قانونا ،ينتج عنه 2بمقتضى المقطع 
 .يغلق المحل ،جبائي أو خبير أو محاسب ولو مستخدم، وعند االقتضاء

وكل مخالفة لمنع ممارسة مهنة وكيل اعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب ولو 
عداد أو المساعدة دانتهم باإلإص الذين تثبت بصفة مسير أو مستخدم المفروض على األشخا

من  طبيعتها يا كانتأعداد حسابات ختامية وجرود وحسابات ووثائق غير صحيحة إعلى 
  عليها   يعاقب   زبائنهم،   على   المستحقة   والرسوم   ديد أسس الضرائبحتلك التي يستظهر بها لت

  . دج   3 . 000   لىإ   300   من   مبلغها   جزائية   بغرامة 

                       
  .2012ة م لسن.من ق 14و  2008لسنة   .م.من ق 13و 1998من ق م لسنة  20معدلة بموجب المواد :  305لمادة ا (*)
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  إدارة   من   شكوى   أساس   على   القضائية،   السلطة   قبل   من   تحقيق   فتح   حالة   في :   307   المادة 
  . مدنياً    طرفاً    نفسها  ؤسست   أن   دارةاإل   لهذه   يجوز   المباشرة،   الضرائب 
عوان المؤهلون الذين يتعرضون ر األلى وسائل العنف، يحر إفي حالة اللجوء :  308المادة  

لهذا العنف محضرا، وتطبق على مرتكبي هذه األعمال، العقوبات المنصوص عليها في 
لعنف على ممارسة الوظائف باترضون عقانون العقوبات في شأن األشخاص الذين ي

  .العمومية

  الثامن   القسم
  االطالع   حق

   :  العمومية   االدارات   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

  مراقبي   قبل   من   المباشرة   الضرائب   لمفتشي   المسندة   الصالحيات   تمارس   أن   يمكن  - ) 1 :   317   المادة
  . المفتشون   بها   يتمتع   التي   السلطات   بنفس   بالضرائب   المكلفين   زاءإ   يتمتعون   الذين   المباشرة   الضرائب 
التي سنتها النصوص الجاري بها العمل الى موظفي  ،يمكن أن تمارس الصالحيات -)2 

مالك الدولة أدارة الضرائب المختلفة وٕادارة التسجيل والطابع وٕادارة إ إدارة الضرائب المباشرة و 
من قبل الموظفين التابعين للواحدة أواألخرى من هذه  ،والتنظيم العقاري وٕادارة الجمارك

  للنصوص   وفقاً    بالمالية،   المكلف   الوزير   من   قرار   بموجب   المحددة   الشروط   دارات، ضمناإل
  . اختصاصه   حدود   وفي  العمل  بها   الجاري 

                       
  .  ) الجبائية   اhجراءات   قانون   إلى   اhحكام   ھذه   تنقل (  2002   لسنة .  م . ق   من   200   المادة   بموجب   ملغاة :   316   إلى   309 من  المواد   (*)
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  من   ولهم   المهني   السر   مجال   في   وخاصة   لتزاماتاإل   لنفس   الموظفون   هؤالء   ويخضع 
 . مهامهم   يمارسون   هم   الذين   للموظفين   ما   بالضرائب   المكلفين   إزاء   السلطات 

يؤهل أعوان إدارة الضرائب، الذين لهم على األقل رتبة مراقب للقيام، وفقا :  318المادة  
في مجال األسعار وٕانعدام إظهار وٕانعدام ة المخالفات نا، بمعايمللتشريع والتنظيم المعمول به

  .تقديم فاتورات الشراء وذلك بواسطة محاضر
  المتعلقة   المحاضر   في   النظر   واألسعار،   بالمنافسة   والمكلفة   ميايإقل   المختصة   المصالح   تتولى

  . باألسعار   الخاصة   بالمخالفات 
  كاقتطاعات   بها   المرخص   التجاري   الربح   حدود   على   عالوة   كشفها   يتم   التي   تعتبرالزيادات 
 (*). للضريبة   تلقائيا   تخضعها   الجبائية   دارةاإل   فإن   الباب،   هذا   ومن   حق،   بغير   حصلت   جبائية 

في حالة التحقيق المتزامن في الرسوم على رقم االعمال أوالرسوم المماثلة أو  : 319المادة 
الضريبة على الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، تخصم حسب كل حالة، 
الحقوق البسيطة الناتجة عن التحقيق، من الترفيعات الموقعة على أساس فرض الضرائب، 

 .بالضرائب وذلك من غير طلب مسبق من المكلف

  :ويجري هذا الخصم بالكيفيات التالية 
يخصم المزيد في الرسوم على رقم األعمال والرسوم المماثلة، المتعلق بالعمليات المجراة  -)1

اثناء سنة مالية معينة، بالنسبة لتأسيس وعاء الضريبة على الدخل اإلجمالي أوالضريبة على 
  .ية ذاتهاأرباح الشركات، من نتائج هذه السنة المال

في حالة ما إذا تم في وقت الحق، منح تخفيضات أو ارجاعات من مبلغ الرسوم  -)2
من هذه المادة، تلحق، عند  1والضرائب التي كانت محل الخصم المشار اليه في المقطع 

االقتضاء، هذه التخفيضات أو االرجاعات، ضمن شروط القانون العام، باألرباح أو 
  .السنة المالية الجارية في تاريخ األمر بالصرف المداخيل المحققة خالل

من هذه المادة، ضمن نفس الشروط، في حالة  2و  1تطبق أحكام المقطعين  -)3
التحقيقات المنفصلة في الرسوم على رقم األعمال والرسوم المماثلة أو في الضريبة على 

  .الدخل اإلجمالي أو في الضريية على أرباح الشركات
المنصوص عليه فيما يخص الرسوم على رقم األعمال والرسوم المماثلة ال غير أن الخصم 

يتم، اال إذا سبق انهاء التحقيق في أسس هذه الرسوم  قبل التحقيق في أساس الضريبة على 
 .الدخل اإلجمالي و على أرباح الشركات

                       
   .1997  لسنة .  م . ق   من   33   المادة   بموجب   معدلة :   318   المادة  (*)
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د فيه أنه تخول يعد باطل كل اقتراح ترفيع يقدم بمناسبة مراقبة جبائية، مالم ير :  320المادة 
للمكلف بالضريبة االستعانة بمستشار من اختياره، من أجل مناقشة هذا االقتراح أو الرد 

  .عليه
لكل مكلف بالضريبة أن يستعين أثناء التحقيق في محاسبته بمستشار من اختياره، ويجب أن 

  .يشعر بهذا الحق تحت طائلة بطالن االجراءات
إذا تعذر القيام بالمراقبة الجبائية بفعل المكلف بالضريبة أو الغير، يتم فورا :  321المادة 

  .تقدير أسس فرض الضريبة
بعد  224و 151و  99عندما يتم إيداع التصريحات المشار إليها في المواد :  322المادة 

ن لتاريخ إنقضاء اآلجال المحددة في نفس المواد المذكورة، وٕانما في غضون الشهرين الموالي
، على عدم التصريح المنصوص عليه % 25إنقضاء هذه اآلجال، تنزل نسبة الزيادة بقدر 

  .، عند خالف ذلك% 20، إذا لم تتعد مدة التأخير شهرا، وٕالى % 10إلى   192في المادة 
والتصريحات التي "  الشيء"يترتب على اإليداع المتأخر للتصريحات التي تحمل عبارة 

المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاء جبائي أو الذين يتحصلون تكتتب من طرف 
  :على نتائج عاجزة، تطبيق الغرامات اآلتية

  .دج، عندما تكون مدة التأخر شهرا واحدا 2.500  -
  .دج، عندما يتجاوز التأخر شهرا واحدا ويقل عن شهرين 5.000 -
  (*). دج، عندما يتجاوز التأخر شهرين 10.000 -
، في 224و 151و 99يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد :  323مادة ال

  .غضون اآلجال المحددة في المواد المذكورة
تحرر جميع التصريحات على اإلستمارات التي تعدها وتوفرها اإلدارة الجبائية ويجب أن توقع 

  . ن  قانونا لذلكالتصريحات من قبل المكلفين بالضرائب أو من قبل األشخاص المؤهلي
ويشعر المكلف بالضريبة باالستالم بواسطة وصل على الشكل النظامي يلحقه بتصريحه، 
بعدما يكتب عليه لقبه وٕاسمه وعنوانه الصحيح، ثم يرسل إليه الوصل بعد دمغه بخاتم 

  .اإلدارة
  الباب الثاني

  جداول الضرائب واإلنذارات 
  القسم األول

  وضع الجداول وٕاجراء التحصيل

                       
  .2001م لسنة . من ق 13و . 1996لسنة . م.من ق 29 تينالمادمعدلة بموجب : 322ة الماد (*)
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ما لم ينص على أحكام خاصة في هذا القانون، تجبر المبالغ التي تعتمد  -)1 : 324المادة 
) 10(لتأسيس وعاء الضرائب والرسوم المماثلة إلى الدينار األدنى، إذا لم تصل إلى عشرة 

  .دنانير وٕالى العشرة األدنى من الدنانير، في حالة ما يكون خالف ذلك
  .تمد لحساب الحقوق المستحقة برسم الضرائب المباشرة المحليةيحدد القانون النسب التي تع

تجبر األداءات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى العشرة األقرب من 
سنتيمات، وتحسب الكسور ) 05(السنتيمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس 

واألمر سواء بالنسبة . سنتيمات) 10( سنتيمات بمثابة عشرة) 05(التي تساوي أو تفوق خمس
  .لمبلغ الحقوق الزائدة و الزيادات والتنزيالت والتخفيضات

وعندما يكون المبلغ اإلجمالي لألداءات المتضمنة في مادة من جدول الضرائب اليتجاوز 
  .دنانير، فإنه ال يتم تحصيل األداءات المذكورة) 10(العشرة 

لمنصوص عليها في التشريع، تقدر أداءات الضرائب مع مراعاة الحاالت الخاصة ا -)2
المباشرة والرسوم المماثلة حسب ما تكون عليه الوضعية في أول يناير من سنة فرض 

  .الضريبة المعنية وطبقا للتشريع الجاري به العمل في ذلك التاريخ
، إعتباًرا ويسري مفعول التعديالت التي يدرجها القانون تحت مادة من الجدول، عند االقتضاء

من أول يناير من السنة التي تفتتح فيها السنة المالية، وهذا ما لم ينص القانون على ما 
  .يخالف ذلك

   (*) .ملغاة:  325المادة 
، يحدد 327مع مراعاة األحكام الخاصة المنصوص عيلها في المادة  -)1 :326المادة 

جداول الضريبة التي يقتضيها  سنوات للقيام بتحصيل) 4(األجل الممنوح لإلدارة بأربع 
استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبيق 

  .العقوبات الجبائية المترتبة عن تأسيس الضرائب المعنية
وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبدأ أجل التقادم 

، إعتباًرا من اليوم األخير من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تم فيها السالف الذكر
  .فرض الرسوم على المداخيل

وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، يبدأ أجل التقادم، إعتباًرا من اليوم 
  .األخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة المعنية

جوز، في أي حال من األحوال، أن يقل هذا األجل عن األجل المتاح لإلدارة غير أنه، ال ي
  . لقيامها بتأسيس الحقوق التي كانت محل المخالفة المعنية

                       
   )تنقل ھذه ا(حكام إلى قانون ا1جراءات الجبائية( 2002من ق م لسنة  200ملغاة بموجب المادة :  325المادة   (*)



 الضرائب المباشرة  و الرسوم المماثلة  قانون

142 

 

، إذا ما قامت اإلدارة، بعد إثباتها أن )2(يمدد أجل التقادم المنصوص عليه أعاله، بسنتين 
  .قضائية ضدهالمكلف  بالضريبة عمد إلى طرق تدليسية، برفع دعوى 

يمنح نفس األجل لإلدارة لكي تدرج في التحصيل الجداول اإلضافية الموضوعة في  -)2
مجال الرسوم المحصلة لفائدة المجموعات المحلية وبعض المؤسسات، على أن يبتدئ سريان 

  .هذا األجل في هذه الحالة، إعتباًرا من أول يناير من السنة التي تفرض الضريبة برسمها
، يجــــــوز إســــــتدراك 326دون اإلخــــــالل باألجــــــل المحــــــدد فــــــي المــــــادة  -)1:  327المــــــادة 

كــــل خطــــأ يرتكــــب ســــواء فــــي نــــوع الضــــريبة أو فــــي مكــــان فرضــــها، بالنســــبة ألي كــــان مــــن 
الضــــرائب والرســــوم المؤسســــة عــــن طريــــق الجــــداول، وذلــــك إلــــى غايــــة إنتهــــاء الســــنة الثانيــــة 

  .إلعفاء من الضريبة األولىالتي تلي السنة التي يصدر فيها القرار القاضي با
كل إغفال أو نقص في الضريبة يتم إكتشافه إما بدعوى أمام المحاكم الجزائية، أو على  -)2

إثر افتتاح تركة المكلف بالضريبة أو تركة زوجه، ودون اإلخالل باآلجال المحددة في المادة 
قرار الذي أنهى الدعوى ، يمكن تداركه إلى غاية إنقضاء السنة الثانية التي تلي سنة ال326

    (*).أو التي تم فيها التصريح بالتركة
تشكل الضرائب التي يتم تأسيسها بعد وفاة المكلف بالضريبة، بمقتضى هذه المادة وكذا 
جميع الضرائب األخرى المستحقة على الورثة من تبعة الوارث دينا يخصم من أصول التركة 

  .الوفاة بالنسبة لتحصيل حقوق التحويل الناتج عن
وال يجوز خصم هذه الضرائب من دخل الورثة بالنسبة لتأسيس ما يفرض على هؤالء من 

  .الضريبة على الدخل اإلجمالي
  القسم الثاني

  اإلنذار والمستخلص من جدول الضرائب

  (*). ملغاة:  328المادة 
  الباب الثالث

  الشكاية والتخفيض
  القسم األول

  المنازعات الضريبية
  : الشكايات - )أ

  .ملغاة:  329المادة 

                       
  .2002لسنة . م.من ق 200معدلة بموجب المادة :    327المادة  (*)

  ).تنقل ھذه اhحكام إلى قانون اhجراءات الجبائية(  2002لسنة . م. من ق 200ملغااة بموجب المادة  :339إلى  328 المواد من  (*)
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  .ملغاة:  330المادة 
  .ملغاة:  331المادة 
  .ملغاة:  332المادة 
  .ملغاة:  333المادة 
  .ملغاة:  334المادة 

  اإلجراءات أمام لجان الطعن - ب

  .ملغاة:  335المادة 
  .ملغاة:  336المادة 

  اإلجراءات أمام الغرفة اإلدارية التابعة للمجلس القضائي - ج

  .ملغاة:  337المادة 
  .ملغاة:  338المادة 
  .ملغاة:  339المادة 
  (1) .ملغاة:  340المادة 
  .ملغاة:  341المادة 
   .ملغاة:  342المادة 
  .ملغاة:  343المادة 

  طرق الطعن في قرارات الغرف اإلدارية التابعة للمجالس القضائية -د
  (2) .ملغاة:  344المادة 

  القسم الثاني
  الطعن الوالئي

  طلبات المكلفين بالضريبة - أ
  .ملغاة:  345المادة 

  طلبات قابضي الضرائب - ب

   .ملغاة:  346المادة 

                       
  .)تنقل ھذه اhحكام إلى قانون اhجراءات الجبائية(  2002لسنة . م. من ق 200ملغاة بموجب المادة :  343إلى  340المواد من   (1)
  .)تنقل ھذه اhحكام إلى قانون اhجراءات الجبائية(  2002لسنة . م. من ق 200ملغاة بموجب المادة  : 353إلى  344المواد من   (2)
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  القسم الثالث 

  القرارات التي تتخذها اإلدارة 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 
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  الجزء الخامس

  تحصيل الضرائب والرسوم
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  البـاب األول

 وجوب تحصيل الضرائب وأداؤها

 القسم األول

 الضرائب والرسوم الصادرة عن طريق الجداول الضريبية

تفرض الضرائب المباشرة والعوائد والرسوم المماثلة المذكورة في هذا القانون، :  354المادة ا
 . في اليوم األول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه الجدول للتحصيل

الحاالت حيث يتحدد وجوب تحصيل الضريبة، بموجب أحكام ال تطبق هذه األحكام في جميع 
  .خاصة

وفضال عن ذلك، عندما تطبق جداول أولية للضريبة الواحدة على سنتين متتاليتين، ال يجوز 
  .أشهر بعد اآلخر) 06(إصدار الواحد منها قبل ستة 

بلدية وعن ينتج عن الرحيل من النطاق اإلقليمي لقباضة الضرائب المختلفة أو القباضة ال
البيع الطوعي أو اإلضطراري، وجوب التحصيل الفوري لمجموع الضريبة، بمجرد إدراج 

 .الجدول في التحصيل، إال إذا قام المكلف بتعريف مسند لموطنه الجديد

غير أن اإلصدار التكميلي أو اإلضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يصبح 
غير أن . بعد تاريخ إدراجه في التحصيل) 30(ليوم الثالثين واجب التحصيل، إعتبارا من ا

اإلصدارات التكميلية واإلضافية الناتجة عن التصريحات الناقصة أو عن عدمها، تكون 
 .يوما من تاريخ التبليغ) 15(واجبة التحصيل بعد خمسة عشر 

غير تجارية، وفي حالة التنازل أو توقف المؤسسة أو االستغالل أو الكف عن ممارسة مهنة 
أو وفاة المستغل أو المكلف بالضريبة، يصبح كل من الضريبة على الدخل اإلجمالي و 
الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، المؤسسين ضمن الشروط 

 .واجب التحصيل على الفور وبالتمام -2 229و 195و 132المنصوص عليها في المواد 

، 74إلى  60و 54و  33والكلي للحقوق المشار إليها في المواد  كما يجب التحصيل الفوري
وكذا الغرامات الجبائية المسلطة على مخالفة التنظيم المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم 

  (*) .المماثلة
 

  
 

  القسم الثاني
  نظام التسبيقات على الحساب

                       
   .2003لسنة . م.من ق 30، 1996لسنة . م.من ق 31معدلة بموجب المادتين : 354المادة   (*)
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الذين قيدوا في جدول السنة فيما يخص المكلفين بالضريبة غير األجراء  -)1 :355المادة 
، يتم أداء الضريبة على الدخل، )دج 500.1(السابقة بمبلغ يفوق ألف وخمسمائة دينار 

 20مارس، ومن  20فبراير إلى  20، من )02(، بدفع تسبيقين 354حكام المادة ألإستثناء 
المعتمدة األرباح أو المداخيل  فيهايونيو من السنة التي تلي السنة التي حققت  20مايو إلى 

   .أعاله حساب الضريبة المذكورةل كأساس
يجب على األشخاص الطبيعيين و الملحقين بهم الحديثي العهد بالنشاط و الذين لم يتم 
إدراجهم في الجداول، أن يقوموا  من تلقاء أنفسهم بأداء التسبيقات الوقتية، على أساس 

طلب منهم أثناء السنة الضريبية األخيرة، لو فرضت الحصص التي كان من المفروض أن ت
عليهم الضريبة على األرباح أو المداخيل المماثلة لتلك المحققة خالل سنتهم األولى من 

  .النشاط
، من الحصص الضريبية المفروضة على المكلف بالضريبة % 30يساوي مبلغ كل تسبيقة  

  .وجبت عليه الضريبة برسمهاعن طريق الجداول المتعلقة بالسنة األخيرة التي 
 طرف من تصلمخا الضرائب لقابض مسبق إخطار بدون الوقتية األقساط وتدفع تحسب 

 .القانون هذا من 26 و مكرر 20  ينادتالم في عليهم نصوصالم بالضريبةين كلفالم

 مختتمة مالية سنة آخر في المحقق بالربح تعلقةالم الضريبة من  30% قسط كل مبلغ يساوي

 ختم أي يحدث لم إذا األخير الضريبي اإلخضاع فترة في المحقق الربح أو استحقاقها تاريخ عند

 .السنة خالل مالية لسنة

 للضريبة بالنسبة ، 2010 المالية للسنة انتقالية بصورة ،بالضريبة ينكلفالم هؤالء على ينيتع

  .2010 نوفمبر 15 إلى 2010 أكتوبر 15 من واحد قسط دفع اإلجمالي الدخل على

 نسبي معدل الضريبي اإلخضاع بفترة تعلقالم الربح آخر على بتطبيق القسط هذا مبلغ يحدد

  .2010  اليةالم السنة لنفس بالنسبة تسديدها المحتمل األقساط تخفيض مع   20% قدره

 ينكلفالم هؤالء طرف من الضريبة من تبقىالم تصفية تتم  ،أدناه 3 الفقرة أحكام عن استثناء

 دفوعةالم التسبيقات خصم بعد مسبق إخطار بدون كذلك به تصلالم بلغالم ويدفعون بالضريبة

 مكرر  20 ينادتالم في عليها نصوصالم التصريحات تسليم يوم األكثر على وذلك ،قبل من

 (*) .القانون هذا من 28 و1

 السنوي التصريح طريق عن ،بالضريبة ينكلفالم هؤالء نفس طرف من التصفية متبقى دفع يتم

  .بالدفع إشعار جدول ظهره يشكل الذي
                       
 

 
(*)
  .2011م لسنة .من ق 18و  2010ت لسنة  .م.من ق 10و  1995لسنة . م.من ق 23الموادمعدلة بموجب :  355لمادة ا
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إذا لم يحصل أداء طوعي، يتم تحصيل التسبيقات الواجب تحصيلها، ويواصل ذلك  -2
  .ضمن نفس الشروط المحددة في هذا القانون
مارس و ال  15قات المشار إليها أعاله، ال في يو في حالة ما إذا لم يتم األداء الكلي للتسب

،  على المبالغ غير المؤّداة، وعند % 10يونيو المطابق، تطبق زيادة بنسبة  15في 
  .االقتضاء، تقتطع تلقائًيا، عالوة على األداءات المتأخرة عن موعدها

يحصل المتبقى من الضريبة كما هو ناتج عن التصفية التي تتم على يد مصلحة  -3
  .أعاله 354الضرائب المباشرة، عن طريق الجداول ضمن الشروط المحددة في المادة 

أعاله، يجب التحصيل الكّلي للضريبة  354غير أّنه، إستثناء من القواعد المحددة في المادة 
و الزيادة المتبقى أداؤها بمجرد إدراج الجداول في التحصيل، إذا لم يتم أداء تسبيقة كليا أو 

  .يونيو المطابق 15فبراير و ال في  15 في جزئّيا، ال
يجوز للمكلف بالضريبة الذي يعتبر أّن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤها برسم سنة مالية  -4

يساوي أو يفوق الحصص الضريبية التي ستكون في النهاية على ذمته، أن يعفي نفسه من 
ليم تصريح مؤرخ وموقع لقابض القيام بأداء تسبيقات جديدة مقررة لتلك السنة، وذلك بتس

الضرائب المختلفة، المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة في مكان فرض الضريبة خمسة 
  .يوًما قبل موعد وجوب تحصيل األداء الّالحق ) 15(عشرة 

و إذا ثبت بعد إدراج الجداول في التحصيل، أن التصريح الموجه إلى قابض الضرائب 
ى المكّلف بالضريبة العقوبات المنصوص عليها في المقطع المختلفة غير صحيح، تطّبق عل

  .من هذه المادة 2
تعّدل عند الحاجة، تواريخ وجوب التحصيل و فترات أداء التسبيقات على الحساب،  -5

    (*).بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
ات األسهم يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات المطّبقة على شرك -)1: 356المادة 

و ما يماثلها، و كذا شركات األشخاص التي اختارت النظام الجبائي الخاص  بشركات 
رؤوس األموال، وفًقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ما عدا االقتطاعات من 

  .156و 155و  154المصدر المنصوص عليها في المواد 
الضريبة على أرباح الشركات أداء ثالثة ، يترتب عن 354إستثناًء ألحكام المادة  -)2

أكتوبر إلى  20يونيو، ومن  20مايو إلى  20مارس، و من  20فبراير إلى  20تسبيقات من

                       
  .2010ت لسنة .م.من ق 10و  1995لسنة . م.من ق 23معدلة بموجب المادتين :  355لمادة ا (*)
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نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي حققت فيها األرباح المعتمدة كأساس لحساب  20
       (*).الضريبة المذكورة أعاله

إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفين يتم حساب األقساط الوقتية و دفعها 
 . بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق

عندما يغير المكلف بالضريبة مؤسسته بعد إستحقاق التسبيقة األولى لسنة مالية معينة، -)3
حصيل يجب عليه دفع التسبيقات الالحقة إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة المؤهل لت

  .التسبيقة األولى
من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر السنة المالية  % 30يساوي مبلغ كل تسبيقة 

المختتمة عند تاريخ استحقاقها، أو بالربح المحقق في الفترة األخيرة لفرض الضريبة إذا لم 
 .يحصل ختم ألي سنة مالية

تفوقها، تحسب التسبيقات على أساس األرباح غير أنه، إذا تعلق األمر بفترة تقل عن سنة أو 
 .شهرا) 12(المقدرة بالتناسب مع فترة مدتها إثنا عشر 

إستثناء من الفقرة الثانية أعاله، تحسب التسبيقة التي يكون استحقاقها بين تاريخ ختم سنة 
س ، على أسا151مالية أو نهاية فترة فرض الضريبة ونهاية أجل التصريح المحدد في المادة 

األرباح المتعلقة بالسنة المالية أو بفترة فرض الضريبة السابقة التي انقضى أجل التصريح 
ويسوى مبلغ هذه التسبيقة على أساس نتائج آخر سنة مالية أو آخر فترة فرض الضريبة . بها

 .عند دفع أقرب تسبيقة الحقة

 .ويجبر مبلغ التسبيقات إلى الدينار األدنى

من  %30ت المذكورة آنفا، الحديثة اإلنشاء، تساوي كل تسبيقة فيما يخص المؤسسا -)4
  .رأسمال اإلجتماعي المسخرالمن  %5الضريبة المحسوبة على الحاصل المقدر بنسبة 

عندما يفترض أن السنة المالية المختتمة األخيرة غير خاضعة للضريبة في حين أن السنة  - )5
يجوز للمكلف بالضريبة أن يطلب من قابض  المالية السابقة لها قد خضعت لفرض الضريبة،

الضرائب المختلفة إعفاءه من آداء التسبيقة األولى المحسوبة على أساس نتائج السنة المالية ما 
  .قبل األخيرة

وٕاذا لم يطلب اإلستفادة من هذا اإلجراء، يمكنه فيما بعد أن يتحصل على تسديد التسبيقة 
ة التي ينتمي إليها حساب التسبيقات الموالية، أي فرض األولى إذا لم ينتج عن السنة المالي

 .للضريبة

                       
 2003لسنة . م.من ق 31و 2002لسنة . م.من ق 14و 2000لسنة . م.من ق 17و 1999لسنة . م.من ق 24معدلة بموجب المواد : 356المادة  (*)

 .2011م لسنة .من ق 18و  2009م لسنة .من ق 20ومتممة بموجب المادة 
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فضال عن ذلك ، يمكن للمكلف بالضريبة الذي يعتبر مبلغ التسبيقات التي تم أداؤها بعنوان 
سنة مالية يساوي أو يفوق الضريبة التي ستكون في النهاية على عاتقه بالنسبة لهذه السنة 

القيام بأداء تسبيقات جديدة بتسليم تصريح مؤرخ وموقع لقابض المالية، أن يعفي نفسه من 
 .يوما قبل تاريخ وجوب أداء التسبيقة الالحقة) 15(الضرائب المختلفة، خمسة عشرة 

، المذكورة في المادة %10وٕاذ ثبت، فيما بعد، أن هذا التصريح غير صحيح، تطبق زيادة 
 .المحددة ، على المبالغ التي لم يتم دفعها في األجال355

المتبقى من الضريبة من طرف هؤالء المكلفين بالضريبة ويجبر المبلغ الرصيد يتم تصفية ) 6
إلى الدينار األدنى، كما يتم دفعه من طرفهم دون إخطار مسبق أيضا، بعد خصم األقساط  

من قانون  151المدفوعة في أجل أقصاه يوم إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 
 .المباشرة و الرسوم المماثلة  الضرائب

  .(1)المتبقى من الضريبة عن طريق جدول إشعار بالدفع الرصيد يدفع
 المالية، للسنة المستحقة الشركات أرباح على الضريبة مبلغ المدفوعة التسبيقات تجاوزت إذا

  .بالتسبيقات الخاصة المقبلة األقساط من خصمه يمكن الدفع في الفرق فائض عن ينتج
عندما تستفيد المؤسسة من تمديد أجل إيداع التصريح السنوي المذكور أعاله والمنصوص 

  .، يمدد كذلك أجل تسوية متبقى التصفية 2-151عليه في المادة 
في حالة غياب الدفع الطوعي، يتم ضمان تحصيل التسبيقات المستحقة ومتابعتها حسب ) 7

 .الرسوم المماثلة الشروط المحددة في قانون الضرائب المباشرة و

 151يكـــــون فـــــرض الضـــــريبة النـــــاتج عـــــن التصـــــريح المنصـــــوص عليـــــه فـــــي المـــــادة  -)8
محــــل جــــدول للتســــوية يبــــين المبلــــغ اإلجمــــالي للضــــريبة المــــتملص منهــــا بمــــا فيــــه الغرامــــات 
المحتملـــــة لعـــــدم دفـــــع كـــــل أو جـــــزء مـــــن القســـــط، وتقـــــديم مـــــؤخر أو عـــــدم كفايـــــة التصـــــريح  

  (2).المفروضة على عدم دفع المبالغ المستحقة% 10وكذا الزيادة  بنسبة 

  
  القسم الثاني مكرر

 نظام االقساط المطبق على المؤسسات االجنبية

تخضع المؤسسات األجنبية التي تقوم مؤقتا في الجزائر، في إطار  :مكرر 356المادة 
الصفقات، بنشاط يخضع للضريبة وفقا للنظام العام بمقتضى التشريع الجبائي الجزائري أو 

                       
   ..2016لسنة . م.من ق 6و 2013لسنة  . م.من ق 4و  2009ة لسن. م.من ق 20 وادمعدلة بموجب الم:  6-  356المادة   (1)
. 2009ة لسن. م.من ق 20 ةمعدلة بموجب الماد:  8- 356المادة (2)
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بموجب األحكام اإلتفاقية، إلى دفع قسط من الضريبة على أرباح الشركات أو قسط من 
 .من المبلغ اإلجمالي للصفقة % 0,5يقدر بـ الضريبة على الدخل اإلجمالي، حسب الحالة،

يعفي تسديد هذا القسط المؤسسة من دفع األقساط المؤقتة في النظام العام ويمنح الحق في 
قرض جبائي مقتطع من اإلخضاع النهائي للسنة المالية المعتبرة أو إذا تعذر ذلك السنوات 

  .المالية الموالية أو التسديد من قبل الخزينة العمومية
يوما األولى من كل شهر لدى مصلحة الضرائب المختصة ) 20(يدفع القسط خالل العشرين 

 (1) .في مجال التحصيل، بعنوان التسديدات المدفوعة خالل الشهر السابق

   (2) 3القسم  الثاني مكرر

  مؤسسات العروضنظام األقساط المؤقتة المطبق على 
مكرر، تخضع  356و  4-356بغض النظر عن أحكام المادتين  : 1مكرر 356المادة 

المؤسسات التي تنظم عروضا بصفة منتظمة أو متناوبة للتسديد لدى قباضة الضرائب التي 
يتبع لها مكان تنظيم العرض في إطار أول ممارسة لنشاطها وفي أجل يوم بعد إنتهاء 

و يخصم هذا القسط من . لمحققةمن مبلغ اإليرادات ا%  20العرض  لقـسط مؤونة يساوي 
  .الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل اإلجمالي حسب الحالة

  (3)القسم الثالث 

 نظام دفع الرسم على النشاط المهني

 القسم الفرعي األول

 الدفع الشهري أو الفصلي للرسم

يجب على المكلفين بالضريبة الذين فاق رقم أعمالهم الخاضع للضريبة  - )1: 357المادة 
دج أو  80.000المحقق في السنة المالية السابقة والذي يسقط إحتماال على السنة مبلغ 

دج بالنسبة لإليرادات المهنية الخام، أن يؤدوا  15.000دج، حسب الحالة، أو  50.000
أدناه، مع مراعاة أحكام المادة  359و 358ادتين الرسم، حسب الشروط المحددة في الم

  .221، وباستثناء المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 362
يلزم المكلفون بالضريبة الذين يباشرون نشاطهم أثناء السنة بنفس  اإللتزامات الواردة  2)

دج،  50.000دج أو  80.000أعاله، عندما يفوق رقم أعمالهم الخاضع للضريبة المحقق 
 .دج بالنسبة لإليرادات المهنية الخام 15.000حسب الحالة، أو 

                       
   .2003لسنة . م.من ق 33محدثة بموجب المادة  :مكرر 356المادة  (1)
 .2008ت لسنة .م.من ق 14محدث بموجب المادة ): 1مكرر 356المادة ( 3القسم الثاني مكرر (2)
   .1996من ق م لسنة  32بموجب المادة  معدل) : 365إلى  357المواد (القسم الثالث  (3)
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يحسب مبلغ الدفع على أساس قسط رقم األعمال الخاضع للرسم أو  -)1: 358لمادة ا
اإليرادات المهنية  الخام، شهريا أو فصليا، حسب دورية الدفوعات، ويحدد وفقا للمواد من 

  (1) .ل بها، مع تطبيق النسبة المعمو 220إلى  218
، يتم الدفع األول 357من المادة  2فيما يخص المكلفين بالضريبة المذكورين في المقطع ) 2

يوما األولى من الشهر الذي يلي الفترة التي فاق خاللها رقم األعمال ) 20(خالل العشرين 
دج  15.000دج، حسب الحالة، أو  50.000دج أو  80.000الخاضع للضريبة مبلغ 

يرادات المهنية الخام، ويحسب على أساس مجموع رقم األعمال الخاضع للرسم أو بالنسبة لإل
وتجرى عمليات الدفع الموالية حسب . اإليرادات المهنية الخام المحققة خالل هذه الفترة

 (2) .أدناه  359الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 

قابض الضرائب لمكان فرض الضريبة، كما يجب أداء الحقوق لصندوق  -1: 359المادة 
يوما األولى من الشهر الذي يلي ) 20(، وذلك خالل العشرين 223هو محدد في المادة 

  .الشهر الذي تحقق خالله رقم األعمال أو اإليرادات المهنية
غير أنه ، يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب النظام 

، واألشخاص الخاضعين 3مكرر 20مكرر إلى  20وص عليه في المواد من المبسط المنص
، 22لنظام التصريح المراقب والذين يتحصلون على األرباح غير التجارية المذكورة في المادة 

يوما األولى من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي ) 20(تسديد الرسم خالل العشرين 
 (3) .دات المهنية الخامتحقق خالله رقم األعمال أو اإليرا

، تتم عمليات الدفع 357من المادة  2وفيما يخص المكلفين بالضريبة المذكورين في المقطع 
حسب الشروط المحددة في هذه المادة، حالما يكون رقم أعمالهم المسقط على السنة يتراوح 

الحالة، دج أو يفوق هذا الحد، حسب  240.000دج و  50.000دج أو  80.000بين 
وتطبق نفس القواعد على المكلفين بالضريبة المذكورين أعاله، حالما تكون إيرادلتهم  المهنية 

  . دج أو تفوق هذا الحد 30.000دج و 15.000المسقطة على السنة تتراوح بين 
يرخص لوحدات مؤسسات البناء واألشغال العمومية، ووحدات مؤسسات النقل أيا كان رقم 

يوما األولى من الشهر الذي ) 20(م بالدفوعات المستحقة خالل العشرين أعمالها، أن تقو 
  .يلي الفصل المدني الذي حصل أو حقق خالله رقم األعمال

                       
 .2009م لسنة .من ق 21معدلة بموجب المادة : 1- 358المادة  (1)
  .1996من ق م لسنة  27معدلة بموجب المادة :  2- 358المادة  (2)

  .2002من ق م لسنة  4معدلة بموجب المادة :  359المادة  (3)
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يرفق كل دفع بجدول إشعار بالدفع يؤرخه ويوقعه القائم بالدفع، ويجب أن يتضمن ) 2
  :البيانات اآلتية

  اإليرادات المهنية،الفترة التي تحقق خاللها رقم األعمال أو  -
اإلسم واللقب وٕاسم الشركة، والعنوان وطبيعة النشاط الممارس أو المهنة الممارسة؛ ورقم  -

  تعريف المادة الرئيسية للضريبة المباشرة؛
  رقم التعريف الجبائي؛ -
 طبيعة العمليات؛ -

مالي المبلغ اإلجمالي لرقم األعمال المحقق خالل الشهر أو الفصل أو المبلغ اإلج -
  لإليرادات المهنية الخاضعة للضريبة؛

  مبلغ رقم األعمال المستفيد من التخفيض؛ -
  النسبة المعتمدة لحساب الدفع؛ -
  .مبلغ الدفع -
» ال شيء«حتى في حالة عدم حصول الدفع، يجب إيداع جدول إشعاري يتضمن عبارة ) 3

لمقطع األول من وبيان أسباب عدم حصول الدفع، حسب الشروط المنصوص عليها في ا
  .هذه المادة

على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة   %10تطبق غرامة نسبتها :  360المادة 
، الذين لم يودعوا الجدول اإلشعاري بدفع الرسم ولم يدفعوا الحقوق المطابقة في اآلجال 357

  .المحددة
را برسالة موصي عليها مع بعد أن ترسل إليهم اإلدارة إعذا % 25ترفع العقوبة إلى نسبة 

  .وصل إستالم لتسوية وضعيتهم في أجل شهر واحد
من  3يمكن أن يترتب عن عدم إيداع الجدول اإلشعاري في اآلجال المقررة في المقطع 

  (*). دج 500تطبيق عقوبة قدرها  359المادة 
، الذين 357يطبق الرسم تلقائيا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة :  361المادة 

لم يودعوا جدول اإلشعار بدفع الرسم، بعد أن يوجه إليهم اإلعذار المنصوص عليه في 
 .المادة السابقة

يترتب عن فرض الضريبة تلقائيا إصدار سجل واجب األداء فورا يتضمن، زيادة على الحقوق 
  (*) .360والمشار إليها في الفقرة الثانية من المادة  %25، العقوبة المقدرة نسبتها الرئيسية

                       
  . 1990من ق م لسنة  24معدلة بموجب المادة : 360المادة  (*)
  .1990من ق م لسنة  25معدلة بموجب المادة : 361المادة  (*)
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  القسم الفرعي الثاني

  التسبيقات على الحساب
، الذين 357يجوز الترخيص للمكلفين بالضريبة المذكورين في المادة :  362المادة 

ل اإلجمالي في يمارسون منذ سنة على األقل نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخ
صنف األرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك بأن يؤدوا الرسم 

  .بطلب منهم وفقا لنظام التسبيقات على الحساب
يجب أن يقدم الطلب الموجه إلى مفتش الضرائب لمكان فرض الضريبة، قبل أول فبراير من 

تفتتح فيه السنة المالية، عندما تكون هذه األخيرة السنة المعنية أو قبل نهاية الشهر الذي 
 .غير متطابقة مع السنة المدنية

يصح هذا اإلختيار، بالنسبة لمجمل السنة المالية، إال إذا حصل تنازل أو توقف، وٕاذا لم 
يبادر بنقض هذا اإلختيار صراحة، في ظرف اآلجال المذكورة في الفقرة السابقة، فيجدد 

 .بالتمديد الضمني

فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين أختاروا نظام التسبيقات على  - 1: 363المادة 
الحساب، يكون كل مدفوع من المدفوعات الشهرية أو الفصلية المنصوص عليها في المادة 

مبلغ الرسم المتعلق ) 1/4(، مساويا حسب الحالة، الجزء من إثني عشر أو ربع 358
نة المالية األخيرة التي انقضى فيها إيداع التصريح بالنشاط الخاضع للضريبة في الس

 .224المنصوص عليه في المادة 

غير أنه، إذا تعلق األمر بسنة مالية تقل مدتها عن سنة أو تفوقها، تحسب التسبيقات على 
شهرا ويجبر مبلغ كل ) 12(أساس النشاط الخاضع للضريبة المسقط على فترة إثني عشر 

 .دنىتسبيقة إلى الدينار األ

يبلغ مفتش الضرائب كل سنة المكلف بالضريبة الذي مارس االختيار المنصوص عليه ) 2
من هذه المادة، المتعلق بالمدفوعات  1، المبلغ المحدد طبقا ألحكام المقطع 362في المادة 

 .الشهرية أو الفصلية المطلوب أداؤها حتى التبليغ الموالي

من اليوم األول من السنة المالية التي تمت غير أنه، فيما يخص الفترة التي تمتد 
بخصوصها المبادرة باختيار أول في اليوم األخير من الشهر أو الفصل السابق لتاريخ التبليغ 
المذكور في الفقرة أعاله، يحدد المكلف بالضريبة بنفسه مبلغ التسبيقات التي يدفعها حسب 
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مالية األخيرة التي فرضت عليها رقم األعمال الخاضع للضريبة المحقق خالل السنة ال
 .الضريبة

، بالجدول اإلشعاري المنصوص عليه في 1-359يرفق كل دفع يتم ضمن شروط المادة ) 3
 .»إختيار نظام التسبيقات على الحساب«: يحمل عبارة  2-359المادة 

وتشمل البيانات المتعلقة بالحساب، إما بيان الفترة المرجعية التي كانت أساسا لحساب 
التسبيقات والمبلغ اإلجمالي للرسم المتعلق بها، وكذا القسط الواجب تحصيله المحدد في 

 .، وٕاما بيان التاريخ والعناصر الواردة في التبليغ الصادر عن المفتش1المقطع 

يجوز للمكلف الذي يعتبر أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤها بعنوان سنة مالية يساوي ) 4
جمالي للرسم الذي سيكون في النهاية على ذمته عن هذه السنة، أن يعفي أو يفوق المبلغ اإل

نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع للمفتش والقابض 
 .المختصين قبل موعد وجوب تحصيل األداء الالحق

ة فعال بقدر يفوق وٕاذا ثبت فيما بعد، أن مبلغ هذا التصريح يقل عن مبلغ التسبيقات المستحق
، حسب نفس الشروط 361و 360العشر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 

 .على المبالغ التي لم يتم دفعها في المواعيد المحددة

في  2و  1إذا لم يتم الدفع الكلي إلحدى التسبيقات المنصوص عليها في المقطعين ) 5
 .، على المبالغ غير المسددة361و  360دتين المواعيد، تطبق العقوبات الواردة في الما

يصفي المكلف بالضريبة الرسم، وتدفع الحقوق المطابقة له، بعد خصم  -1: 364لمادة ا
 .التسبيقات المسددة، وذلك من دون سابق إنذار وفي أجل شهر بعد ختم السنة المالية

يوم الموالية ) 20(شرين بالنسبة لنشاطات النقل والبنوك والتامينات، يصفى الرسم في أجل ع
 . 151ألجل اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 

غير أنه، في حالة التنازل أو توقف المؤسسة، يكون األجل المتاح إلجراء هذه التصفية هو 
 .229من المادة  2األجل المحدد في المقطع 

الذي  2-359يرفق دفع باقي التصفية بالجدول اإلشعاري المنصوص عليه في المادة 
يتضمن بيانا جليا لمبلغ التسبيقات الشهرية أو الفصلية، المدفوعة بعنوان السنة أو السنة 

 .المالية

وٕاذا لم يتم الدفع الكلي لهذا الرصيد الباقي في األجل المذكور أعاله، تطبق العقوبات الواردة 
 .على المبالغ التي لم يتم دفعها 361و  360في المادتين 

ند التصفية أن مبلغ التسبيقات المدفوعة يفوق مبلغ الرسم المستحق فعال، يخصم وٕاذا نتج ع
 .الفائض المعاين على األداءات الالحقة أو يتم إرجاعه
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تتم تسوية الحقوق المستحقة بعنوان الرسم كل سنة حسب الشروط المحددة في المواد ) 2
 (1).  223إلى  219

  (2) .ملغاة : مكرر 364المادة 

  الفرعي الثالثالقسم 
  نظام الضريبة الجزافية الوحيدة

بغض النظر عن كل األحكام المخالفة يسدد المكلفون بالضريبة الخاضعون : 365المادة 
لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة لدى قابض الضرائب الذي يتبع له مكان ممارسة أنشطتهم 

  :الخاضعة للضريبة ضمن الشروط اآلتية
 282و  1مكرر 282حسب األحكام الواردة في المادتين فية الوحيدة تعد الضريبة الجزا -

  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 2مكرر 
أشهر، قبل آخر يوم من كل ) 3(كل ثالثة ) 1/4(تدفع الضريبة الجزافية الوحيدة بالربع  -

  .فصل مدني
  .ل يوم عمل يليهندما ينقضي الفصل في يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع ألو ع

يمكن للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، اختيار الدفع السنوي 
في هذه الحالة، يمكنهم تسديد المبلغ اإلجمالي السنوي، ابتداء من األول من شهر و . للضريبة

   (3) .من نفس الشهر 30 اليوم سبتمبر وٕالى غاية
أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة على األشخاص الطبيعيين ال يمكن : مكرر 365المادة 

 (4) .دج 10.000الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة عن 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،  2مكرر 282بغض النظر عن أحكام المادة 
  . يخصص مجموع ناتج الحد األدنى من الضريبة الوحيدة المفروضة لفائدة البلدية

  (2).ملغاة : 366المادة 
  .ملغاة:  367المادة 
 .ملغاة:  368المادة 

  .ملغاة:  369المادة 
  القسم الرابع

  أداء الضريبة

                       
  . 2002لسنة . م.من ق 13معدلة بموجب المادة :  364المادة   (1)
 . 1996لسنة . م. من ق 32وملغاة بموجب المادة  1995لسنة . م.من ق 25محدثة بموجب المادة : مكرر  364المادة  (2)
 .2015لسنة . ت.م.من ق 24و  2015لسنة  . م.من ق 15و  2007لسنة . م.من ق 20تين معدلة بموجب الماد:365المادة  (3)

  .2015لسنة . م.من ق 16و معدلة بموجب المادة  2007لسنة . م.من ق 21 ادةمحدثة بموجب الم:مكرر 365المادة (4)
  .1996من ق م لسنة  32ملغاة بموجب المادة  :369إلى  366المواد من (2)
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تؤدى الضرائب والرسوم المذكورة في هذا القانون، نقدا، لدى صندوق القابض :  370المادة 
القائم على جدول الضرائب أو حسب طرق الدفع األخرى بما فيها اإلقتطاع البنكي أو 

  (3) .التحويل والدفع اآللي
ينتج عن كل دفع ضريبي تسليم وصل مقطوع من سجل قانوني ذي  -)1:  371المادة 
وفضًال عن ذلك، يجب على القابضين، أن يقيدوا األداءات في جداولهم توالًيا مع أرومة، 
  .حصولها

يسلم مجانا تصريح بالدفع للمكلف بالضريبة، من قبل القابض، إثباتا للدليل على أدائه  -)2
 .لضرائبه

  القسم الخامس
 الدفع في كل ثالثة أشهر للضرائب والرسوم المدفوعة

 تطاع من المصدرفورا أو عن طريق اإلق

 1-359و  2–358و 1-129بغـض النظـر عن أحكـام المـواد :  مكرر 371المادة 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتعّين على المكلفين بالضريبة ) 3و 2الفقرتان(

 20الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب النظام المبسط المنصوص عليه في المواد من 
و األشخاص الخاضعين لنظام التصريح المراقب الذين يتحصلون  2مكرر 20مكرر إلى 

، تسديد الرسم خالل العشرين يوًما األولى 22على األرباح غير التجارية المذكورة في المادة 
من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي تحقق خالله رقم األعمال أو اإليرادات المهنية 

 (3) .الخام

  القسم السادس

 أحكام خاصة

بغض النظر عن األحكام المخالفة، تترتب على إيجار القاعات أو :  2مكرر  371المادة 
المساحات الحياء الحفالت أو لتنظيم اللقاءات والملتقيات والتجمعات، ماعدا تلك الواقعة في 
المؤسسات ذات الطابع السياحي أو في الفنادق، دفع تسبيق لحساب مبلغ الضريبة على 

  .االجمالي أو للضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة الدخل
٪ على المبلغ االجمالي من االيرادات المحققة 10يتم حساب هذا التسبيق بتطبيق معدل 

يدفع هذا التسبيق لدى قباضة الضرائب لمكان تواجد القاعة أو المساحة خالل . خالل الشهر
  .لشهر الذي تم فيه تحقيق اإليراداتيوما االولى من الشهر الذي يلي ا) 20(العشرين 

                       
  .2016لسنة . م.من ق 7و 2008لسنة . ت.م.من ق 15 تينمعدلة بموجب الماد:  370المادة (3)

  2009م لسنة .من ق 22معدلة بموجب المادة : مكرر 371المادة  (3)
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   (1). وتخضع أيضا لدفع التسبيق المذكور في الفقرات السابقة عمليات تنظيم االعياد السوقية
من قانون  359و 358و 129بغض النظر عن أحكام المواد : 3مكرر  371المادة 

ن لمراكز الضرائب الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يجب على المكلفين بالضريبة التابعي
الذين يقل مبلغ الحقوق المدفوعة من قبلهم خالل السنة المنصرمة مائة و خمسين ألف دينار 

إكتتاب تصريحاتهم بالنسبة للسنة الموالية و القيام بتسديد، كل ثالثة أشهر، ) دج 150.000(
  (2).لفصلأيام األولى من الشهر الموالي ل) 10(الحقوق والرسوم المستحقة خالل العشرة 

 الباب الثاني

  إلتزامات الغير وٕامتيازات الخزينة
  في مجال الضرائب المباشرة

ينفذ الجدول المدرج قانوًنا في التحصيل وجوًبا  في حق المكلف المقيد فيه، :  372المادة 
وكذلك  في حق ممثليه أو من شاركه في المصلحة، وفي حق كل شخص مستفيد من وكالة 

  (3). أو إنابة تسمح له بممارسة عمل أو عدة أعمال تجارية
للضريبة، المسؤلية يجوز تحميل المتنازل له عن محل تجاري خاضع  : 373المادة 

 132بالتضامن مع المتنازل أو مع ذوي حقوقه، على الحصص المشار إليها في المادتين 
واألمر سواء . ، والمؤسسة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين229و

بالنسبة لوارث مكلف بالضريبة يمارس مهنة غير تجارية، ضمن الشروط المنصوص عليها 
  .238و 132ين في المادت
يتحمل مالك المحل التجاري، المسؤولية بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن :  374المادة 

  .الضرائب المباشرة المترتبة على استغالل هذا المحل التجاري
غير أنه، ال تقحم مسؤولية مالك المحل التجاري، عندما يتبين أنه لم يحصل تواطؤ مصلحي 

ري أو عندما يقدم هذا المالك لإلدارة الجبائية جميع المعلومات بينه وبين مستغل المحل التجا
  .المفيدة الصالحة للبحث عن المستغل المتبوع ومالحقته

تتحمل المسؤولية المؤسسات واألجهزة العمومية وغيرها من الهيئات العمومية المسند لها 
ت أو المساحات امتياز من أمالك الدولة، بالتضامن مع المستغلين أو الشاغلين للمحال

الواقعة في ملك الدولة المسند لها، عن الضرائب المباشرة المترتبة على اإلستغالل الصناعي 
  .أو التجاري أو المهني لهذه المحالت أو المساحات

                       
  2002لسنةم .من ق 15محدثة بموجب المادة :  2مكرر 371المادة  (1)
  .2007م لسنة .من ق 25و معدلة بموجب المادة  2003من ق م لسنة  32بموجب المادة  محدثة: 3مكرر  371المادة  (2)
   .2001من ق م ت لسنة  8معدلة بموجب المادة : 372المادة  (3)
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بمناسبة تأجير ما أسند لها من محالت تجارية ذات اإلستعمال أو الطابع السياحي بصفة 
ت صاحبة اإلمتياز، أن تدرج في دفتر الشروط المؤسس التسيير الحر، يتعين على البلديا

بموجب التنظيم الجاري به العمل شرًطا يلزم المستأجرين القائمين على التسيير بدفع وديعة 
ضمان تساوي إيجار ثالثة أشهرضماًنا لدفع الضرائب والرسوم التي يمكن أن تترتب على 

  .النشاط الممارس في المحالت المسندة للتسيير الحر
، على جميع الضرائب والحقوق والرسوم 374و 373تطبق أحكام المادتين :  375لمادة ا

والحواصل بجميع أنواعها، المستحقة عن النشاط الممارس في المحل التجاري المعني 
  .والمحصلة من قبل قابض الضرائب المختلفة

في البيت الواحد  يتحمل المسؤولية بالتضامن، كال الزوجين إن تعاشرا - )1 : 376المادة 
وكذا أوالدهما القصر على أساس األموال والمداخيل التي تؤول له بعد الزواج عن الضرائب 

  .المؤسسة باسم الضريبة على الدخل
يتابع تحصيل الضريبة على الدخل اإلجمالي المؤسسة باسم رب األسرة، على أساس  -)2

يستوفون الشروط المطلوبة في المادة مداخيله الشخصية ومداخيل أوالده الذين يسكنون معه و 
، لكي يعتبرون في كفالته، بصفة صحيحة لدى كل واحد من أوالده، ولكن في حدود 6-1

النسبة المطبقة لنسبة مداخيل كل منهم من مجموع المداخيل الخاضعة للضريبة باسم رب 
 .األسرة

م أحد الزوجين، من أجل تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باس:  377المادة 
يجوز ممارسة المتابعات بما فيها أعمال الحجز والبيع على األموال المكتسبة عن طريق 

ذلك ألنه يفترض أن هذه األموال تم تملكها . الشراء من قبل الزوج اآلخر منذ حصول الزواج
 .ت العكسبأموال الزوج أو أموال الزوجة المدينة بالضريبة إال إذا بادر الزوج المقحم بما يثب

تطبق أحكام الفقرة السابقة، إن استوجب األمر ذلك، على األمالك المكتسبة بالشراء من قبل 
 .األوالد القصر للزوجين، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعاله

ال تمارس المتابعات، بالخصوص، على األمالك من هذا النوع إذا حقق الزوج أو األوالد 
ية خاضعة للضريبة، يتم عادة التصريح بها وغير مختلة التناسب المعنيون مداخيل شخص

 .مع قيمة هذه األمالك

 .398و 397وفي حالة صدور شكاية تتعلق بالمتابعات الممارسة، تطبق أحكام المادتين 

ال مانع للحصص المتعلقة بالضريبة على الدخل اإلجمالي وبالرسم على : 378المادة 
الجداول الضريبية على ذمة الشركاء باإلسم الجماعي طبقا  النشاط المهني والمقيدة في

 .في أن تشكل ديوًنا على ذمة الشركة 233و 7ألحكام المادتين 
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 (*) .ملغاة :379لمادة ا

يمارس امتياز الخزينة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل : 380المادة 
التي تحسب، في جميع األحوال، إعتباًرا من إدراج شيء طيلة كل المدة القانونية للتحصيل، 

الجدول في التحصيل، وذلك على المنقوالت واألثاث التي يملكها المدينون بالضريبة أينما 
ويمارس هذا اإلمتياز عندما ال توجد رهون اتفاقية على جميع العتاد المسخر . وجدت

من  683، تطبيًقا ألحكام المادة الستغالل مؤسسة تجارية حتى لو اعتبر هذا العتاد عقاًرا
 .القانون المدني

يمارس االمتياز الذي خصت به الخزينة العمومية بمقتضى القوانين :  381لمادة ا
والتنظيمات الجاري بها العمل، بغض النظر عن جميع األحكام المخالفة، على جميع 

لجبائية المكلفة األمالك المنقولة والعقارية التي كانت محل حجز من قبل اإلدارات ا
 .بالتحصيل وخاصة من قبل إدارة الضرائب المختلفة

اليجوز أن يرخص قابض الضرائب المختلفة المباشر بمتابعة إستعمال أو استغالل األمالك 
المنقولة أو العقارية المرتهنة قصد اتخاذها رهينة أو ضمانة للخزينة صاحبة االمتياز، إال إذا 

 .ا رفعا قانونًيارفع هذا المحاسب الحجز عنه

يتوقف رفع الحجز على دفع أو على معاودة تحمل الدين الجبائي من قبل أصحاب تلك 
األمالك المقصرين ويجوز لقابض الضرائب المختلفة أن يبيعوا األملك المحجوزة ويقتطعوا 

 .من ثمنها الضريبة المستحقة، ما عدا إذا طبقت األحكام الخاصة الواردة في هذا القانون

صل قانونا مكوث الراسي عليه مزاد المحل التجاري المباع باستظهار نسخة محضر البيع يح
 .المسلم من قبل القابض المباشر للمتابعة وكذا وصل اإليراد المثبت أداء الثمن

وٕاذا لم يغطي هذا الثمن المبلغ اإلجمالي للدين الجبائي الذي تباشر المتابعات من أجل 
كراء المحل التجاري المذكور إلى غاية تحصيل المستحق إلى تحصيله، يدفع مبلغ أجرة 

القابض تسديًدا للضرائب والحقوق والرسوم الواقعة على المحل التجاري على عهدة المالك أو 
 .المستغل المقصر

. يتابع ويعاقب مختلس األشياء المحجوزة وشركاؤهم طبًقا للتشريع الجنائي الجاري به العمل
المحجوزة أوتخصيص المحالت الموضوعة تحت يد العدالة نتيجة ويمنع سحب األشياء 

إدارة الضرائب المختلفة المباشرة (للحجز من دون الموافقة المسبقة للخزينة العمومية 
 ).المتابعة

                       
  ).لجبائيةتنقل ھذه اhحكام إلى قانون اhجراءات ا( 2002لسنة . م.من ق 200ملغاة بموجب المادة :  379المادة  (*)
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ــــدرة مــــن  ــــا قيمــــة األمــــالك المســــحوبة أو المخصصــــة والمق ــــك، تقتطــــع وجوًب وفضــــال عــــن ذل
ــــــا للقواعــــــد المألوفــــــة مــــــن إعتمــــــادات  قبــــــل مصــــــلحة أمــــــالك الدولــــــة إن لــــــم يــــــتم الــــــدفع وفًق

ــــــة مــــــا إذا اســــــتفادت هــــــذه  ــــــي حال ــــــك ف ــــــة وذل ــــــاد المخصصــــــة للســــــلطة اإلداري ــــــة العت ميزاني
الســـــلطة اإلداريـــــة مـــــن األمـــــالك المحجـــــوزة أو كانـــــت مســـــؤولة عـــــن الضـــــرر الـــــذي لحـــــق 

 .الخزينة

تنفيذ مدير ويشكل قانونا سند القباضة الذي يصدره القابض المكلف بالتحصيل ويدرجه في ال
 .الضرائب بالوالية أمًرا بالصرف من هذه االعتمادات

غير أنه ال يدرج سند القباضة في التنفيذ إال في حالة عدم إرجاع األمالك المذكورة في 
 .اآلجال المحددة في اإلنذار الموجه إلى حائزي األمالك المعنية أو من خصوا بها

ها في مجال البيع بالمزاد العلني وبترخيص إستثناء من القواعد اإلجرائية المنصوص علي
مكتوب من المديرية العامة للضرائب، يجوز لقابضي الضرائب المختلفة أن يضعوا األمالك 
المحجوزة تحت تصرف اإلدارات واألجهزة والهيئات العمومية والمؤسسات واإلستغالالت 

 .المسيرة ذاتًيا قصد استعمالها مباشرة، وذلك مقابل دفع ثمنها

 .يحدد سعر البيع بالرجوع إلى األثمان المعمول بها في تجارة األمالك المماثلة

ويتم الدفع نقًدا ما لم يرفع طلب مهلة معلل إلى إدارة الضرائب المختلفة التي تحدد كيفيات 
 .التسديد المتدرج التي يقرها المشتري في شكل تعهد

الغ التي يتم أداؤها والقيام تلقائيا ينتج عن التأخر في الدفع وجوب التحصيل الفوري للمب
باقتطاع المبلغ اإلجمالي الحاصل من ثمن البيع، بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة 
من األموال المودعة في الحساب الجاري البريدي أو في أي حساب آخر سواء مفتوح باسم 

ص منها لذاته أو المشتري المقصر ومما يملك من جميع الموارد األخرى أو الدخل المخص
 .لغيره

وٕان كان المشتري إدارة أو مؤسسة عمومية تفرض لها اعتمادات ميزانية فيتم اقتطاع  المبالغ 
ويشكل قانونا سند القباضة الذي يصدره . المستحقة تلقائيا من هذه االعتمادات المالية

لصرف من القابض المكلف بالتحصيل ويدرجه في التنفيذ مديرالضرائب للوالية أمرا با
  .االعتمادات

المتعلقة  391و 388و 385و 384و 383و 380تطبق أحكام المواد :  382المادة  
بامتياز الخزينة وممارسته في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على اإليجارات 
واألتاوى الخاصة بالتزود بالمياه، وعلى الغرامات والعقوبات المالية وعلى الديون غير 

ستحقة للضريبة وأمالك الدولة، وكذا بصفة عامة على جميع حواصل التحصيل لفائدة الم
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الدولة والمجموعات العمومية والمؤسسات العمومية، المنصوص عليه مثلما هو الشأن في 
 .مجال الضرائب المباشرة والمسند قانوًنا إلدارة الضرائب المختلفة

المخالفات لقانون المرور إعالم المخالفين،  غير أنه، يجب على األعوان المؤهلين لمعاينة
أنه بإمكانهم أن يدفعوا بصفة إرادية الغرامات المسلطة عليهم خالل أجل قانوني محدد 

 .يوًما تحت طائلة المتابعات الجزائية طبًقا للتشريع المعمول به) 30(بثالثين 

ار إليها في المادة تحدد رتبة كل من االمتيازات التي تقع على الحواصل والديون المش 
 :كمايلي

  إمتياز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛1)-
  إمتياز ديون الدولة غير المستحقة للضريبة وأمالك الدولة؛)-2
الجبائية المستحقة للجماعات المحلية والمؤسسات  إمتياز الحواصل والديون غير)-3

  العمومية؛
  (*) .إمتياز الغرامات والعقوبات المالية)-4

ال يجوز ألعوان التنفيذ التابعين لكتابة الضبط والموثقين واألعوان المكلفين :  383المادة 
بالحراسة القضائية وجميع المستأمنين العموميين على األموال أن يسلموا للورثة والدائنين 
وغيرهم من األشخاص الذين لهم الحق في قبض المبالغ المحجوزة المودعة، إال بعد إثبات 

الضرائب المباشرة والرسوم على القيمة المضافة المستحقة على األشخاص الذين أداء 
 .حصلت المبالغ المذكورة على عهدتهم

غير أنه يرخص لألعوان والمستأمنين المذكورين، كلما اقتضت الحاجة لذلك، الدفع المباشر 
حسابها وصالت للضرائب التي قد تكون مستحقة، قبل الشروع في تسليم األموال وتدرج في 

  .اإليراد من الضرائب
  .وتطبق أيضا أحكام هذه المادة على القائمين بتصفية الشركات المحلة

يتعين على جميع المستأجرين والقابضين والمقتصدين وغيرهم من  -)1:  384لمادة ا
المستأمنين على أموال صادرة من المدينين بالضرائب والخاضعين المتياز الخزينة العمومية، 

ن يدفعوا بناء على طلب ذلك منهم، لقابض الضرائب المختلفة كتسديد عن المدينين أ
المذكورين، من مبلغ األموال التي هم مدينون بها أو التي هي بين أيديهم أو ستكون إلى 

 .غاية اقتطاع كل الضرائب المستحقة على هؤالء المدينين أو جزء منها

لم تسمح بسداد كل ما للخزينة، صحيحة طيلة أجل  تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتي -)2
مدته سنة ويبقى المستأمنون والحائزون، حتى في حساب جاري، على األموال المشار إليها 

                       
  .2001من ق م لسنة  16معدلة بموجب المادة : 382المادة  (*)
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أعاله، والمدينون بها ملزمين طيلة نفس األجل إعتبارا من الطلب بالقيام بدفع األموال 
  .الصادرة عن المدينين بالضرائب تباعا الستالمها

أيضا أحكام هذه المادة على المسيرين والمتصرفين والمدراء العامين والمدراء والقائمين  تطبق
بتصفية الشركات بالنسبة للضرائب المستحقة عليها، وكذا على األعوان المحاسبين أو أمناء 
مال الشركات الفالحية لالحتياط وجميع هيئات القرض الفالحي أو غير الفالحي والتعاونيات 

  .ات المهنيةوالتجمع
عندما يكون المدين بالضريبة شخصا معنويا، يحدد أجل إلزام المستأمنين والحائزين  -)3

  .سنوات) 4(بمدة أربع 
ويسلم وصل من قبل قابض الضرائب . تخصم المدفوعات المؤداة من المبالغ المستحقة -)4

  .المختلفة للمستأمن أو الحائز الذي قام بالدفع
االمتياز المرتبط بالضريبة المباشرة بالحقوق األخرى التي تجوز  ال يخول:  385لمادة ا

  .ممارستها للخزينة، على غرار كل دائن، على أموال المكلفين بالضريبة
على الرسوم المحصلة لفائدة  385و 384و 383و 380تطبق أحكام المواد :  386المادة 

رتبة اإلمتياز المتعلق بالرسوم الواليات والبلديات، الملحقة بالضرائب المباشرة، غير أن 
المحصلة لفائدة الواليات تأتي مباشرة بعد رتبة امتياز الخزينة وتأتي رتبة اإلمتياز الخاص 

  .بالرسوم البلدية مباشرة بعد رتبة اإلمتياز بالرسوم المحصلة لفائدة الواليات
قد تمت  386و 380يعتبر أن ممارسة اإلمتياز المنصوص عليه في المادتين :  387المادة 

على الضمانة ويحتفظ به أيا كانت فترة تحقيقه بمجرد ما يتم مسك الضمانة عن طريق 
  .الحجز

والمصاغ على  384وينتج نفس األثر على الضمانة من طلب الدفع المشار إليه في المادة 
ديون ويمتد هذا األثر أيًضا إلى الديون المشروطة أو بالقسط، وٕالى جميع ال. النحو القانوني

األخرى التي نشأت أو ستنشأ بعد الطلب والتي يحوزها المكلف بالضريبة أو سيحوزها على 
  .ذمة الغير المدين أيا كان التاريخ الذي تصبح فيه هذه الديون واجبة التحصيل فعال

ال يدفع ضد الخزينة وهي الدائنة صاحبة اإلمتياز، بالتنازل عن األجور والمرتبات الخاصة 
ة ورواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين وتملك تمام الحصة القابلة للحجز أو العمومي

 .أو التنازل عنها

والعمومية ورواتب وأجور أتحدد النسب التي تقع في حدودها األجور والمرتبات الخاصة 
تحت حجز الخزينة، لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها  ،الموظفين المدنيين والعسكريين

  :أتيالحواصل الواقعة تحت اإلمتياز، كما يمن 
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يقل عن قيمة األجر الوطني األدنى يساوي أو  الصافيإذا كان المرتب  ،10% -
  المضمون؛

 إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة األجر الوطني األدنى المضمون و يساوي ،15% -
  ؛ضعف قيمتهقل عن يأو 
و  األجر الوطني األدنى المضمون كان المرتب الصافي يفوق ضعف إذا ،20% -

  ؛مرات عن قيمته) 03(يساوي أو يقل بثالث 
مرات قيمة األجر الوطني األدنى ) 03(، إذا كان المرتب الصافي يفوق ثالث 25% -

  مرات عن قيمته؛) 04(المضمون و يساوي أو يقل بأربع 
الوطني األدنى مرات قيمة األجر ) 04(إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع  ،30% -

  مرات عن قيمته؛) 05(المضمون و يساوي أو يقل بخمس 
مرات قيمة األجر الوطني األدنى ) 05(خمس، إذا كان المرتب الصافي يفوق 40% -

  مرات عن قيمته؛) 06( تالمضمون و يساوي أو يقل بس
مرات قيمة األجر الوطني األدنى ) 06( بست، إذا كان المرتب الصافي يفوق 50% -
   .مضمونال

أعاله، و ال يجوز الحجز  ة عند حساب الدخل الصافي المذكورتستثنى المنح العائلي
  (1).عليها

تدفع المبالغ المقتطعة وجوًبا للمحاسب المباشر للمتابعة تباعا مع حصول االقتطاعات ودون 
انتظار أن يقوم صاحب العمل أو محاسبه القائم بالدفع باقتطاع كامل مبلغ الدين المستحق 

ويمكن تسليم المعني، بناء على طلبه، تصريحا بدفع . للخزينة على ذمة المستفيد من األجر
 . المقتطعةالمبالغ 

للخزينة العمومية رهن قانوني على جميع األمالك العقارية للمدينين بالضريبة :  388المادة 
  .المذكورة في هذا القانون الجبائية والغرامات أنواعها بمختلف الضرائب بالنسبة لتحصيل وذلك
تسجيله في المحافظة العقارية، حيث ال يمكن   تاريخ من اعتبارا تلقائيا رتبة الرهن هذا ويأخذ

تسجيله إال ابتداء من  التاريخ الذي فرضت فيه على المكلف بالضريبة زيادة أو غرامة لعدم 
  (2) .إتمام الدفع

و يحظر على المحافظ العقاري القيام بتسجيل بغرض اإللتزام بمبلغ ما لم يستظهر له 
  .االقتضاء، جدول الدفع بالتقسيط باسم المدينمستخرج من جدول الضرائب مصفى، أو عند 

                       
  .2012م لسنة .من ق 15معدلة بموجب المادة : 387 المادة  (1)
 .2016لسنة .  م.من ق8و 2012م لسنة .من ق 16و  2006 م لسنة .من ق 17 دوامعدلة بموجب الم: 388المادة   (2)
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  الباب الثالث

  المـالحـــقات
تجوز مالحقة المكلف بالضريبة الذي لم يدفع الحصة الواجب تحصيلها من :  389المادة 

  .ضرائبه في موعد االستحقاق المحدد بمقتضى القانون
  (3). ملغاة : 390المادة 
  .ملغاة : 391المادة 
  .ملغاة:  392المادة 

  .ملغاة : 393المادة 
  (1) .ملغاة:  394المادة 

  .ملغاة:  395المادة 
  .ملغاة:  396لمادة ا

  .ملغاة:  397المادة 
  .ملغاة:  398المادة 
 .ملغاة : 399المادة 

  (2) .ملغاة: 400المادة 
ينتج اإلعتراض على األموال الصادرة من كسب المدين، في مجال الضرائب :  401المادة 

، الذي يكتسي مبدئيا شكل إشعار أو 384اإلمتيازية، من الطلب المنصوص عليه في المادة 
  .إنذار للغير الحائز

يترتب قانونا عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم التي تحصل عن  )1:  402المادة 
طريق الجداول، عمال باألحكام المنصوص عليها في مختلف القوانين الجبائية، تطبيق عقوبة 

  .يوما ابتداء من تاريخ االستحقاق) 15(عندما يتم الدفع بعد  أجل خمسة عشرة % 10قدرها 

يوًما الموالية لألجل المحدد في الفقرة السابقة، ) 30(ين في حالة عدم التسديد في أجل ثالث
عن كل شهر تأخير أو جزء منه ، دون أن تتجـاوز هذه % 3تطبق غرامة تهديدية قدرها 

 %. 25المذكورة أعاله، نسبة % 10الغرامـة زائد العقوبة الجبائية بنسبة 

  (3) .الجزافية الوحيدة و تطبق هذه العقوبة على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة

                       
  ).تنقل ھذه اhحكام إلى قانون اhجراءات الجبائية( 2002لسنة . م.من ق 200بموجب المادة ملغاة : 393إلى  390المواد  (3)
  ).تنقل ھذه اhحكام إلى قانون اhجراءات الجبائية( 2002لسنة . م.من ق 200ملغاة بموجب المادة : 399إلى  394المواد من  (1)
تنقل ھذه اhحكام إلى قانون ( 2002لسنة . م.من ق 200غاة بموجب المادة و مل 1996لسنة   37معدلة بموجب المادة : : 400 مادةال (2)

  ).اhجراءات الجبائية
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يـــــــنجم عـــــــن التـــــــأخير فـــــــي دفـــــــع الضـــــــرائب والرســـــــوم المدفوعـــــــة فـــــــورا أو عـــــــن طريـــــــق ) 2
االقتطــــــاع مــــــن المصــــــدر التــــــي تقــــــوم اإلدارة الجبائيــــــة بتحصــــــيلها، تطبيــــــق زيــــــادة قــــــدرها 

عــــن كــــل شــــهر أو جــــزء مــــن شــــهر التــــأخير، % 3وتطبــــق غرامــــة تهديديــــة قــــدرها %. 10
هر الــــذي يلــــي آخــــر أجــــل إليــــداع جــــداول اإلشــــعار بالتســــديد ابتــــداء مــــن اليــــوم األول للشــــ

 124و 123و 121و 119و 110ودفـــــــــــع الحقـــــــــــوق الموافقـــــــــــة، المحـــــــــــددة فـــــــــــي المـــــــــــواد 
ـــــــــــــــــــــوق هـــــــــــــــــــــذه 1-367و 1-359و 2-358و 245و 212و 1-129و ـــــــــــــــــــــدون أن تف ، ب

  %.25المذكورة أعاله، نسبة % 10الغرامة التهديدية زائد العقوبة الجبائية بنسبة 

مع عقوبة الدفع المتأخر للتصريح، يحدد المبلغ  %10عقوبة التحصيل بنسبة  عندما تجمع
بشرط أن يتم إيداع التصريح ودفع الضريبة في آخر يوم  %15اإلجمالي للعقوبتين بنسبة 

  .من شهر االستحقاق كأخر أجل

األولى و اإللزام المنصوص عليه في الفقرة % 10يجوز استثناء أن تكون العقوبة بنسبة ) 3
  .أعاله محل إعفاء من قبل اإلدارة

  :تخول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضريبة 
للمدير الجهوي للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض على المستوى  - 

  .دج 250.000الجهوي، عندما تفوق العقوبة أو تعويض التأخير مبلغ 
المحدثة لهذا الغرض على مستوى الوالية،  لمدير الضرائب للوالية بعد أخذ رأي اللجنة - 

 .دج  أو تساويه  250.000عندما تقل العقوبة أو تعويض التأخير عن مبلغ 

  .يحدد إحداث اللجان المذكورة و تكوينها و عملها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب
  . مختص إقليمياقرارات مدير الضرائب للوالية قابلة للطعن أمام المدير الجهوي للضرائب ال

  (1) .ملغى) 4
تحصل العقوبات و تعويضات التأخير المذكورة في الفقرات السابقة و يحقق و يبت في ) 5

الشكاوي النزاعية المتعلقة بتطبيقها حسب القواعد الخاصة بتحصيل الحقوق الرئيسية المتعلقة 
  .بها

      (2)1 .ملغاة: 403 المادة

                                                 
من ق م لسنة  38و  2000لسنة . م.من ق 18و  1999لسنة . م.من ق 26و 1996لسنة . م.من ق 38معدلة بموجب المواد :  402لمادة ا  (3)

  .2007من ق م لسنة  22و  2003من ق م لسنة  34و  2002لسنة. م.من ق  200و  2001
  . 2002لسنة .  م.من ق 200ملغى بموجب المادة :    4-402لمادة ا (1)
   .1995لسنة . م.من ق 31ملغاة بموجب المادة : 403المادة  (2)
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ينتجن، قانونا، عن إلغاء أو تنزيل الضريبة المتنازع فيها منح كلي أو نسبي :  404المادة 
في حكم عديم القيمة لمبلغ العقوبات وتعويضات التأخير الملقاة على عاتق المشتكي، وكذا 

  .المصاريف المترتبة عن المتابعات في حالة ما إذا منح اإللغاء التام للضريبة المفروضة
  (3) .ملغاة: 405المادة 
القابضون مسؤولون عن الضرائب والرسوم المباشرة التي تكفلوا بجداولها :  406المادة 

ويتعين عليهم تقديم البرهان على تمام تحقيقها ضمن الشروط المحددة في التشريع الجاري به 
  .العمل في مجال التحصيل

 قانون  من 80  و 74  تينادالمفي   سيما  ال  عليها  نصوصالم  األحكام  عن  النظر بغض

  مهنية  منشأة  على  تتوفر  ال  التي  األجنبية  للمؤسسات وبالنسبة  ،الجبائية  اإلجراءات 

  يطلب  أن يتعين ،التنفيذ نهاية  في  بعقد  الجبائي  الدين  يتعلق  وعندما  بالجزائر  دائمة

  عاتق  على  الواقعة  بالغالم  مجموع  ،الفوري  الدفع  قتضياتلم وفقا  الضرائب قابض

  كلفونالم  هؤالء  قّدم  إذا  ما  حالة  في  عدا  ما  ستقرينالم  غير  بالضريبةين كلفالم

  .(*) ستحقةالم  للمبالغ  الالحق  التحصيل بضمان  كفيلة  ،غيرها  أو  بنكية  ،ضمانات
  

، على المكلفين 304و 303تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين  : 407المادة 
بالضريبة الذين تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئي للضرائب 

  .أو الرسوم الواقعة على ذمتهم
بة لتطبيق األحكام السابقة، تعتبر، على وجه الخصوص، طرقا تدليسية قيام المكلف بالضري

بتنظيم إعساره أو وضع عراقيل من خالل اللجوء إلى طرق أخرى، تحول دون تحصيل أية 
  .ضريبة أو رسم مدين به

يعاقب كل من يقوم، على أي نحو، كان بتنظيم أو يحاول تنظيم الرفض :  408المادة 
من قانون العقوبات  418الجماعي ألداء الضريبة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

  .لتي تقمع أنواع المس بحسن سير اإلقتصاد الوطنيا
على كل من حرض الجمهور  303وتطبق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 

  .على رفض أداء الضرائب أو على تأخيره

                       
تنقل ھذه اhحكام إلى قانون ( 2002لسنة . م.من ق 200وملغاة بموجب المادة  1996لسنة . م.من ق 39معدلة بموجب المادة : 405المادة  (3)

   .)اhجراءات الجبائية
  .2011من ق م لسنة  19معدلة بموجب المادة :  406المادة  (*)
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  األحكام الجبائية غير المقننة
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  غير المقننة الجبائيةفهرس األحكام 
  

 
 الصفحة

 
 موضوع الحكم

 المراجع
قانون المالية 

 سنة
 المواد

 

ديسمبر  18المؤرخ في  25- 91قانون رقم  
  .1992المتضمن لقانون المالية لسنة  1991

  
بر أكتو 11المؤرخ في  04- 92قانون رقم 

لسنة التكميلي المتضمن لقانون المالية  1992
1992.  

 19المؤرخ في  01- 93رقم  مرسوم تشريعي
المتضمن لقانون المالية لسنة  1993يناير 
1993.  

 29المؤرخ في  18- 93مرسوم تشريعي  رقم 
المتضمن لقانون المالية لسنة  1993 ديسمبر
1994.  

 26المؤرخ في  08- 94مرسوم تشريعي رقم 
تكميلي لالمتضمن لقانون المالية ا 1994 مايو

  .1994لسنة 
 1994 ديسمبر 31المؤرخ في  03- 94رقم  أمر

  .1995المتضمن لقانون المالية لسنة 
  

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

  
ديسمبر  31المؤرخ في  02- 97رقم  قانون

  .1998المتضمن لقانون المالية لسنة  1997
  

 1998ديسمبر  31المؤرخ في  98رقم  قانون 
  .1999المتضمن لقانون المالية لسنة 

  
سمبر دي 23المؤرخ في  99- 11رقم  قانون 
  .2000المتضمن لقانون المالية لسنة  1999

  
ديسمبر  23المؤرخ في  06- 2000رقمقانون 
  .2001المتضمن لقانون المالية لسنة  2000

  
 2001جويلية  19المؤرخ في  12- 01أمر رقم 

 .2001لسنة ميلي التك لمتضمن لقانون الماليةا

 1992/ق م
 
 
  1992/ت.م.ق
  
  
 1993/م.ق
 
 
 1994/م.ق
 
 
 1994/ت.م.ق
  
 
 1995/م.ق
 
 
 1996/م.ق
 
 
 1998/م.ق
  
 
 1999/م.ق
 
 
 2000./م.ق
 
 
 2001/م.ق
 
 
 2001/ت.م.ق

109 -117 
 
 

54 -55 -56  
58 -60 

 
83 -88 -89 

 
 

93 -100 
 
 

14  
  
  

74 
 
 

22 -33 -34  
35 -106 -107 

 
41 -44 -47 

  
 

11 -16 -48  
49 -51 -52  
53 
6 
 
 

36 -37 -38 
 
 

17 -19 -20  
21 
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ديسمبر  22المؤرخ في  21- 01قانون رقم
  .2002المتضمن لقانون المالية لسنة  2001

  
ديسمبر  24المؤرخ في  11- 02قانون رقم

  .2003المتضمن لقانون المالية لسنة  2002
  

ديسمبر  28المؤرخ في  22- 03قانون رقم
  .2004المتضمن لقانون المالية لسنة  2003

  
ديسمبر  29المؤرخ في   21- 04قانون رقم

  2005المتضمن لقانون المالية لسنة  2004
  

ديسمبر  31المؤرخ في  16- 05 قانون رقم
  .2006المتضمن لقانون المالية لسنة  2005

  
 يوليو 15المؤرخ في  04- 06 قانون رقم

لسنة  التكميلي المتضمن لقانون المالية 2006
2006.  

  
ديسمبر  26المؤرخ في  24- 06قانون رقم

 .2007المتضمن لقانون المالية لسنة  2006
 

جويلية  24المؤرخ في  02- 08 رقم أمر
لسنة التكميلي المتضمن لقانون المالية  2008
2008.  

  
ديسمبر  30المؤرخ في  21- 08 قانون رقم

  .2009المتضمن لقانون المالية لسنة  2008
  

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

 
ديسمبر  30المؤرخ في  09- 09 قانون رقم

 .2010المتضمن لقانون المالية لسنة  2009

  

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

  شعبان 16  في  مؤرخ  11-11 رقم  قانون

 2002/م.ق
 
 
 2003/م.ق
 
 
 2004./م.ق
 
 
 2005/م.ق
 
 
 2006/م.ق
 
 
 2006/ت.م.ق
 
 
 
 2007/م.ق
 
 
 2008/ت.م.ق
 
 
 
 2009/م.ق
 
 
 2009/ت.م.ق
 
 
 
  2010/م.ق
  
  
  
  
  2010/ت.م.ق
  
  
  2011/ت.م.ق

4 -32 -33  
34 -35 -36  
37 -38 -39 
63 -65 -67  
71 

 
08 -26 -29  
31 -32 -33 

 
16 -41 -42  
45 

 
18 -44 -45  
46 -47 -48 
52 
4 -13 -14 - 17 
 
 
 

54 -55 -56 
 
 

26 -44 -45  
 
 
 

45 -46 -47  
48 -49 

 
22 -25 -27  
28 -31 -33  
36 -41 -43  
57 -65 -70 
15 -28 -32  
33 -34 -44  
45 -46 -48  

  
22 -23 -25 -
26 -27 -29 -
30 -31 -49 -
51  
12 -13  
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،2011سنة  يوليو  18  وافقالم  1432  عام
.2011لسنة  التكميلي  المالية  قانون  يتضمن 
 

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

  
  صفر  12في  مؤرخ 12-12  رقم  قانون
سنة   ديسمبر 30  الموافق  1434عام 

2013لسنة  المالية  قانون  يتضمن    ،2012
  

  27مؤرخ  في    13 -  08قانون  رقم  
ديسمبر    30الموافق     1435صفر  عام  

،  يتضمن  قانون  المالية  لسنة  2013سنة 
2014. 

  
ربيع    8مؤرخ  10 - 14قانون رقم  

 30الموافق   1436ا((ول  عام  
، يتضمن قانون 2014ديسمبر سنة 

  .2015المالية لسنة 
  

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

 
ديسمبر    30مؤرخ في  15- 16قانون رقم 

المالية  لسنة يتضمن  قانون  2015سنة 
2016  

 

  
  
 
  2012/م.ق
 
 
 
 
 2013/م.ق
 
 
 
 
 2014/م.ق
 
 
 
  2015/م.ق
  
  
  
  
 2015/ت.م.ق
 
 
 
 2016./م.ق

  
  
  

51 -53 -62 
 
 
 
 

21 -36 -38 -
39 

 
 
 

32 -33 -34 -
44 -53 -58 -
66 -67 -74 

 
17 -52 -73 -
74 -75 -79 -
80  

  
  

40 -41 -43 -
49 -72 -73 -
74 

 
35 -36 -37 -
51 
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  غير مقننة حكام جبائيةأ
ديسمبر سنة  18الموافق  1412جمادى الثانية عام  11المؤرخ في 25 - 91قانون رقم 

  1992يتضمن قانون المالية لسنة   1991

  

إستقرارية اKعفاءات الممنوحة في إطار التشريع الجبائي الذي أدرجه قانون المالية لسنة 
1991  

تبقى ا1عفاءات الوقتية الممنوحة في إطار التشريع الجبائي، الذي سبق :  109المادة 
و التي بدأت تعطي نتائجھا، سارية المفعول 1991التشريع ، الذي أدرجه قانون المالية لسنة 

  .د نھايتھا و ذلك في مجال الضرائب المماثلة الواردة ضمن التشريع الجبائي الجديد إلى ح

  تأسيس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة  على البيئة

  .يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة  على البيئة:  117المادة 

  .يحدد تعريف ھذه النشاطات عن طريق التنظيم

  :ا(ساسي للرسم السنوي كما يلييحدد المعدل 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و التي لھا نشاط واحد على ا(قل خاضع 1جراء  3000* 
 1988يوليو سنة  26المؤرخ في  19 – 88التصريح، كما ھو محدد بموجب المرسوم رقم 
  .و المتعلق بالمنشآت المصنفة و المحددة لقائمتھا

المصنفة و التي لھا نشاط واحد على ا(قل خاضع 1جراء دج بالنسبة للمنشآت  30000* 
 1988يوليو سنة  26المؤرخ في  19 – 88الترخيص، كما ھو محدد بموجب المرسوم رقم 
  .و المتعلق بالمنشآت المصنفة و المحددة لقائمتھا

دج  750و بخصوص المنشآت التي h تشغل أكثر من شخصين،يخفض المعدل ا(ساسي إلى 
دج بالنسبة للمنشآت المصنفة  6000لمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح و إلى بالنسبة ل

  .الخاضعةللترخيص

على كل نشاط من ھذه النشاطات حسب  6و  1يطبق المعامل المضاعف المتراوح بين 
  .طبيعتھا و أھميتھا

يكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نشاط من ھذه ا(نشطة الملوثة أو الخطيرة، عن 
  .ريق التنظيمط

من يستعمل المنشأة، الذي h يقدم على  ،تطبق غرامة تحدد نسبتھا بضعف مبلغ الرسم
المعلومات الضرورية أو يعطي معلومات حاطئة و ذلك من أجل تحديد نسبة الرسم و 

  .تحصيلھا

يحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للوhية، على أساس تعداد المنشآت المعنية 
  .تقدمھا المصالح المكلفة بحماية البيئةالتي 

   .ذا لم يتم تسديد  المبالغ المطابقة في اOجال المحددة  %10تضاعف نسبة الرسم بـ 
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  1992سنة  أكتوبر 11الموافق  1413ربيع الثاني عام  14المؤرخ في 04 - 92قانون رقم 
  1992لسنة  التكميلي يتضمن قانون المالية

  

  1991من قانون المالية لسنة 38 إدراج احكام المادة

و الخاصة  1991من قانون المالية لسنة  38إن ا(حكام المدرجة في المادة :  54المادة 
بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المحصلة لصالح الدولة و الجماعات الداخلية ذات 

  " .ماثلةالضرائب المباشرة و الرسوم الم"التخصيص المحدد، تدرج في قانون يسمى 

  

  إخضاع المؤسسات الخاضعة للضريبة على مداخيل الترقية العقارية

  للضريبة فيما يخص العطل الناتج عن عمليات الترقية العقارية

  

المؤسسات الخاضعة للضريبة على مداخيل الترقية العقارية ، في إطار التشريع  : 55المادة 
، تظل خاضعة لھذه الضريبة فيما يخص الدخل 1991الجبائي المعمول به إلى غاية  سنة 

التاتج عن عمليات الترقية العقارية التي دخلت  حيز التنفيذ قبل صدور القانون الجبائي 
  .تھاء إنجاز ھذه العملياتالجديد، و ھذا إلى غاية إن

  

  الجبائي المقرر لفائدة النشاطات المعلن عن أولويتھااKعفاء 

  ضمن مخططات التنموية السنوية و المتعددة السنوات

  

إن ا1عفاء الجبائي المقرر لفائدة النشاطات المعلن عن أولويتھا ضمن مخططات :  56لمادة ا
 h  إذا تم إنشاء ھذه النشاطات و شرع بالعمل التنموية السنوية و المتعددة السنوات hيمنح إ

سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون المتضمن المخطط التنموي ) 05(فيھا خWل خمس 
  .السنوي و المتعدد السنوات

  

  تحرير السجل التجاري و بطاقة الحرفي

  

و تغييره إن تحرير السجل التجاري أو بطاقة الحرفي ، قصد إحداث نشاط أ : 58لمادة ا
  .مرتبط بتحرير شھادة تثبت الوضعية الجبائية لطالب السجل أو البطاقة

ا(شحاص الذين يمارسون نشاطا غير خاضع لتحرير السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، 
  .يجب عليھم اhمتثال لoلتزامات المنصوص عليھا في المقطع السابق 
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  الممنوحة فيما يخصقتة  إستمرارية تطبيق اKعفاءات المؤ 

  الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في ظل التشريع الجبائي الجديد

  

 1991ديسمبر سنة  18المؤرخ في  25- 91من القانون رقم  109تعدل المادة   :60المادة 
  :  ، و تصاغ كما يلي1992والمتعلق بقانون المالية لسنة 

ا1عفاءات الوقتية الممنوحة فيما يخص الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة :  109المادة "
و التي أنتجت مفعولھا ، تستمر في 1992التشريع الجبائي قبل أول ينايرسنة   في إطار

  " .التطبيق  إلى حين استخفاء مدتھا على  الضرائب التي تناسبھا في التشريع الجبائي الجديد

  

 1993يناير  19الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في   01-93مرسوم تشريعي رقم 
  1993المتضمن لقانون المالية لسنة 

  

  منح اKمتيازات الجبائية للمؤسسات التي تحقق مداخيل بالعملة الصعبة

  في إطار عمليات اKشعارات

للمؤسسات يمكن الدولة ، في إطار عمليات اhستثمارات ، منح إمتيازات جبائية :  83المادة 
  .التي تحقق مداخيل بالعملة الصعبة في شكل رؤوس أموال أو عينة

  

  تقييم الناتج اKجمالي للضرائب المباشرة المحصل لفائدة الدولة

يقيد الناتج ا1جمالي للضرائب المباشرة المحصل لفائدة الدولة نھائيا من طرف :  88المادة 
  .ابات موارد الميزانية الخاصةالمحاسبين العموميين المعنيين، مباشرة في حس

  

  يات التخفيض الجبائي بالنسبة لموارد الميزانيةتحديد عمل

  وتنفيذھا على الميزانية العامة للدولة

  

تحدد موارد الميزانيةعمليات التخفيض الجبائي وترخص و تنفيذ على الميزانية :  89المادة 
  .العامة للدولة

المجال، على اhتعتمادات التقديرية و الWزمة الدفع تقيد النفقات المأمورة بالصرف في ھذا 
  .في صندوق أمناء الخزينة للوhية المعينين لذلك

تحدد أحكام ھذه المادة عن طريق التنظيم، إذا اقتضى ا(مر ذلك وتصبح سارية المفعول 
  .1994ابتداء من أول يناير سنة 
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المتضمن لقانون المالية  1993ديسمبر  29المؤرخ في  18-93مرسوم تشريعي  رقم 
  1994لسنة 

  

  تأسيس قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  

 11المؤرخ في  04 -  92من المرسوم التشريعي رقم   54تعدل أحكام المادة : 93المادة 
  :، وتتم كما يأتي 1992يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة   1992أكتوبر سنة 

ديسمبر سنة  09المؤرخ في  101- 76ا(حكام الملحقة با(مر رقم وتحل ھذه ا(حكام محل "
 ."و المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتلغيھا 1976

 31المؤرخ في  36- 90من القانون رقم  38تمثل ا(حكام الواردة في المادة  : 54المادة "
الضرائب المباشرة نون ، قا1991والمتضمن قانون المالية لسنة  1990ديسمبر سنة 

  ."والرسوم المماثلة

  

  تطبيق ترتيب المناطق و المناطق الفرعية حسب ما نصت عليه

  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 256المادة 

  

من  256يطبق حتى تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة  :100لمادة ا
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ترتيب المناطق و المناطق الفرعية، الملحق في 

الرسم " الباب الخامس  الضرائب المحصلة لفائدة البلديلت دون سواھا، الباب الفرعي ا(ول 
  .ب المباشرة والرسوم المماثلة من قانون الضرائ" العقاري

  

  المتضمن 1994مايو  26المؤرخ في  08-94مسوم تشريعي رقم 

  .1994قانون المالية التكميلي لسنة 

  تسجيل فاائض القيمة الذي ينتج عنھا تقويم تثبيت المنقول قبل ا=ستھ`ك

  

 11المؤرخ في  04 -  92من المرسوم التشريعي رقم   70تعدل أحكام المادة  :14المادة 
  : كما يلي 1992يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة   1992أكتوبر سنة 

يسجل فاائض القيمة الذي ينتج عن إعادة تقويم تثبيت المنقول قبل اhستھWك : 70المادة "
في خصوم الحساب الضنوي في  1992السنة  قانون المالية من 165كما تسمح به المادة 

  .ا1حتياط با1عفاء من الضريبة وh يمكن توزيعه

  .ويوضح نص تنظيمي، عند اhقتضاء ، كيفيات تطبيق ھذه المادة
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الطبيعيون أو الشركات في و=يات إليزي، إستفادة النشاطات التي يمارسھا ا7شخاص 
من مبلغ الضريبة على الدخل اKجمالي   %50تندوف، أدرار وتمنراست من تخفيض قدره 

  سنوات) 05(أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس 

  

النشاطات التي يمارسھا ا(شخاص الطبيعيون أو تستفيد المداخيل العائدة من  :74المادة 
وhيات إليزي، تندوف، أدرار وتمنراست ، ولديھم مكتب جبائي في ھذه الشركات في 

من مبلغ الضريبة على الدخل   %50الوhيات يقيمون بھا بصفة دائمة ، تخفيض قدره 
سنوات ) 05(ا1جمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بضفة إنتقالية ولمدة خمس 

  . 1995إبتداءا من أول يناير سنة 

  

  1996المتضمن لقانون المالية لسنة  1995ديسمبر  30المؤرخ في  27- 95 رقم أمر

  

  تغيير مراجع مواد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

  

، 2- 234،  1- 233،234، 220،230،231مكرر ،  219تعوض مراجع المواد  : 22المادة 
، 220من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمواد  238و 237، 236، 3- 234
13 -1 ،138 -1 ،217 ،219 ،222 ،223 ،224 -1 ،224 -3 ،224 -4 ،225 -1 ،226 ،

  .من نفس القانون 229و 227

من قانون  368، 367،  366، 365مكرر،  364اد تعوض مراجع المو :33المادة 
 361و 360، 360، 359، 358، 357، 356لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمواد 

  .من نفس القانون 

  

  والتجاري و الرسم على النشاط المھنيتعويض عبارتي الرسم على النشاط الصناعي 

الصناعي والتجاري و الرسم على النشاط تعوض العبارتين الرسم على النشاط : 34المادة 
 .المھني بعبارة النشاط المھني 

  

  تطبيق إعفاءات الرسم على النشاط الصناعي والتجاري على النشاطات

  التي تخضع أرباحھا للضريبة على أرباح الشركات

  

تبقى إعفاءات الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الواردة في ا(حكام غير  :35المادة 
المقننة، سارية المفعول تحت النظام الجديد، فيما يخص  المكلفين بالضريبة الذين يمارسون 

  .نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على أرباح الشركات

أمر
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فيما يخص ا7جراء دج شھريا على الضريبة على الدخل اKجمالي 300ب تخفيض يقدر 
 العزاب و المتزوجون بدون أطفال

يستفيد ا(جراء العزاب و المتزوجون بدون أطفال، و الذين h يقل دخلھم  :106المادة 
) 15.000(عشر ألف دينار الشھري الخاضع لWقتطاع الضمان ا1جتماعي عن مبلغ خمسة 

دينار جزائري كل شھر في ) 300(أو يعادله، استثناء، من تخفيض إضافي يقدر ب ثWثمائة 
  .الضريبة على الدخل ا1جمالي

  إخضاع فوائض القيمة غير  المخصصة للضريبة

تخضع فوائض القيمة و الناتجة عن عمليات إعادة التقييم المسجلة في حصيلة : 107المادة 
 2ن للضريبة وفقا للكيفيات المنصوص عليھا في الفقرة 1995المؤسسات في أول يناير سنة 

قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وذلك على التكميلية غير من  186من المادة 
  .المطبقة حتى ھذا التاريخ 

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 الوhئية  - 
الواردة على للطعن في الضرائب المباشرة واللجان المركزية للطعن في الضرائب المباشرة 

التوالي في القسم السادس من القسم الفرعي ا(ول ومن القسم الفرعي الثاني ومن القسم 
  :الفرعي الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تعوض بـ 

لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة واللجنة الوhئية  - 
رائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة و اللجنة المركزية للطعن في للطعن في الض

  .الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة

ة شاطات إنجاز السكنات ا1جتماعيإن ا(رباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن ن: 44المادة 
ى الدخل ا1جمالي والترقوية وفق المقاييس المحدد في دفتر الشروط معفاة من الضريبة عل

  .والضريبة على أرباح الشركات

يحدد دفتر الشروط وكيفيات تطبيق ھذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين 
  .بالمالية والسكن

تعفى من الضريبة على الدخل ا1جمالي والضريبة على أرباح الشركات فوائض :  47لمادة ا
القيم الناجمة عن عمليات التنازل بمقابل عن القيم المنقولة المؤشر عليھا في البورصة، وذلك 

  .سنوات) 3(ولمدة ثWثة  1998إبتداء من أول يناير سنة 

تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسھا ا(شخاص الطبيعيون أو :  6لمادة اا
الشركات في وhية إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغاست ولديھم موطن جبائي في ھذه 

من مبلغ الضريبة على الدخل %  50الوhيات ويقيمون بھا بصفة دائمة، من تخفيض قدره 
سنوات إبتداء من ) 5(شركات وذلك بصفة إنتقالية ولمدة ا1جمالي أو الضريبة على أرباح ال

  .2000أول يناير سنة 

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

ديسمبر سنـة  31المؤرخ في  320ــ  65من ا(مر رقم  106تعدل احكام المـادة :  36المادة 
  :وتحـرر كما يلي  1966الية لسنــة المتضمن قانون الم 1965

يدفع مبلغ ھذا الرسم المثبت بواسطة سند قبض مسلم من طرف البلدية :  106المادة "
  للطرف الذي قام بالدفع نقدا وذلك  قبل بداية الحفل

  :تحدد التعريفة كمايلي  

  .اءدج عن كل يوم، عندما h تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مس800إلى  500من   - 

  .دج عن كل يوم، إذا إمتدت مدة الحفل إلى ما بعد السابعة لي1500Wإلى  1000من  - 

تحدد التعريفات بموجب قرار رئيس البلدية، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي  
  ."وموافقة السلطة الوصية

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  104بغض النظر عن احكام المادة :  37المادة  
 1998ديسمبر  31المؤرخ في  12 -  98من القانون رقم  52المما ثلة، تمتد احكام المادة 

إلى المداخيل الناتجة عن السندات وا(سھم اوحصص 1999والمتضمن قانون المالية سنـة 
  نقولةھيئات التوظيف الجماعي للقيم الم

 11- 99من قانون رقم  49، و48،  18،  11، 10، 9، 5تلغى احكام المواد :  38المادة 
، 134، المعدلة للمواد 2000والمتضمن قانون المالية لسنـة 1999ديسمبر  23المؤرخ في 

 115من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادتين  402، و215،  193، 192
  .رسوم على رقم ا(عمال من قانون ال 116و

 

  2002متضمن قانون المالية لسنة لوا 2001ديسمبر  22المؤرخ في  21-01قانون رقم 

" رقم بطاقة التعريف الجبائية"و" رقم التعريف الجبائي"تستبدل العباراتان :  4المادة 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  359و  212المنصوص عليھما في المادتين 

  ."رقم التعريف ا1حصائي" بعبارة 

ل يخضع ا(شخاص المعنويون المذكورون أدناه إجباريا hختصاص الھيك: 32المادة 
  :المكلف بتسيير المؤسسات الكبرى المنصوص عليھا بموجب نص تنظيمي

 19المؤرخ في  14 - 86الشركات العاملة في قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم  - 
  ، المعدل والمتمم،1986غشت سنة 

الشركات المقيمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبية  وكذا تلك التي h تتوفر على إقامة  -
من قانون الضرائب المباشرة  1 - 156مھنية دائمة بالجزائر، كما ھي مذكورة في المادة  

  والرسوم المماثلة،
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وس شركات رؤوس ا(موال وشركات ا(شخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤ - 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  136ا(موال كما ھو منصوص عليه في المادة 

  ج،.مليون د 100المماثلة والتي يفوق أو يساوي رقم أعمالھا السنوي 

مجمعات الشركات القانونية أو الفعلية عندما يفوق أو يساوي رقم ا(عمال السنوي 1حدى  -
  ج.مليون د 100الشركات العضوي 

يتعين على ا(شخاص المعنويين المنصوص عليھم في المادة أعWه، أداء كل :  33دة الما
واجباتھم الجبائية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، لدى مصالح الھيكل المذكور 

  .في المادة السابقة

يجب على ا(شخاص الطبيعيين والمعنويين المزاولين نشاطا صناعيا أو تجاريا :  34المادة 
ر حرا أو تقليديا، أن يشيروا إلى رقم التعريف ا1حصائي على كل الوثائق المتعلقة أ

  بنشاطاتھم

دون ا1خWل بالعقوبات المنصوص عليھا في التشريع الجبائي المعمول به، : 35 المادة
  :يترتب على عدم تقديم رقم التعريف ا1حصائي أو التصريح بمعلومات خاطئة تعليق 

  ادات ا1عفاء من الرسم على القيمة المضافة،تسليم مختلف شھ -

 219التخفيضات المنصوص عليھا في المادتين  -تسليم مستخرجات من جدول الضرائب،  -
  مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 219و  1 -

  منح تأجيWت قانونية عن دفع الحقوق والرسوم -

  .اكتتاب استحققات للدفع -

يؤسس رسم إضافي على المواد التبغية الموضوعة لoستھWك في الجزائر، :  36المادة 
  .ج عن كل رزمة أو علبة أو كيس.د 2.50يحدد مبلغه بـ 

يحصل الرسم ا1ضافي على المواد التبغية حسب نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلي 
  .على ا1ستھWك

ى الصندوق الخاص با1ستعجاhت ونشاطات يدفع ناتج الرسم المطبق على المواد التبغية إل
  .العWجات الطبية

  .تحدد كيفيات تطبيق ھذا الحكم، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم

يسترجع الرسم على القيمة المضافة المطبقة على عمليات الحفاظ على أمWك  : 37المادة 
، 1991إبريل سنة  27المؤرخ في  10 -  91الوقف وبنائھا، كما ھي محددة في القانون رقم 

تحدد شروط وكيفيات استرجاع ھذا الرسم عن طريق .والمتعلق با(وقاف، المعدل والمتمم
  .التنظيم

لكل لتر من البنزين  .دج) 1(م على الوقود تحدد تعريفته بدينار واحد يؤسس رس:  38المادة  
  بالرصاص" العادي"و" الممتاز"

يوزع ناتج .يقتطع الرسم على ويحصل كما ھو الحال بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولية
  :الرسم على الوقود كما يأتي 
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لصندوق الوطني للطرق ا"الذي عنوانه  100-302٪ لحساب التخصيص الخاص رقم 50 -
  والطرق السريعة

الصندوق الوطني للبيئة "الذي عنوانه  065-302٪ لحساب التخصيص الخاص رقم 50 -
 ."وإزالة التلوث

تعفى المؤسسة العمومية لoدماج اhجتماعي والمھني لNشخاص النعوقين من  : 39المادة 
 الضريبة على ا(رباح والرسم على النشاط المھني

 -  10 -  9 -  8 -  6(  15تلغي ا(حكام المتعلقة با1جراءات الجبائية في المواد :  200 االمادة
11  - 12( ،17  )3  - 4  - 5 ( ،27 -2 ،30 ،31 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،47 ،62 ،63 ،
، 289، 288، 287، 283ج، و191- ، 5- 190، 190، 187، 186مكرر،  131، 131، 84

290  ،309 ،310 ،311 ،312 ،313 ،314 ،315 ،316 ،325 ،327 -3 ،328 ،329 
، 400، 399، 398، 397، 396، 395، 394، 393، 392، 391، 390، 379، 353حتي 
وما  8- 95، 75، 74، 70من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  405و 4- 402
، 143، 142، 124، 123، 113مكرر،  111، 109) 4، 3، 2( 107- 108، 97، 96يليھا 
، 208، 38، 37، 36من قانون الرسوم على رقم اhعمال  160و 2- 154، 153، 147
مكرر من قانون  494و 494، 493، 490، 489، 293، 291، 228، 218، 210، 209

، 152، 151 ،150، 147، 143، 142، 141، 140، 139، 122الضرائب غير المباشرة، 
مكرر من قانون التسجيل  365و 365، 364، 362، 361، 360، 359، 205حتى  197
من قانون  50و 49، 48، 42، 41، 40، 39، 38، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 24

  الطابع وتحول إلى قانون اhجراءات الجبائي

 

  المتضمن 2002ديسمبر سنة  24المؤرخ في  11 - 02قانون رقم 

  .2003المالية لسنة قانون 

سنوات إبتداء من أول ) 5(تعفى من الضريبة على الدخل ا1جمالي لمدة خمس :  63المادة 
، مداخيل ا(سھم وا(وراق المماثلة لھا المسجلة في التسعيرة الرسمية 2003يناير سنة 

) 5(للبورصة أو مداخيل السندات وا(وراق المماثلة لھا ذات أقدمية تساوي أو تفوق خمس 
سنوات مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج ا(سھم 

  .أو حصص ھيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة

من الضريبة على الدخل ا1جمالي أو الضريبة على أرباح الشركات فوائض كذلك تعفى 
ت وا(وراق المماثلة لھا المسجلة في القيمة الناتجة عن عمليات التنازل بمقابل عن السندا

التسعيرة الرسمية للبورصة أو تلك الناتجة عن السندات وا(وراق المماثلة لھا ذات أقدمية 
سنوات مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو تم تداولھا في سوق ) 5(تساوي أو تفوق 

  .منظم

، العمليات 2003ل يناير سنة سنوات إبتداء من أو) 5(تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس 
  .المتعلقة بالقيم المكنقولة المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو المتداولة في سوق منظم

دون ا1خWل بالعقوبات المنصوص عليھا من جھة أخرى، يؤدي عدم الفوتورة :  65المادة 
  :أو عدم تقديمھا، إلى تطبيق غرامة تحدد مبالغھا كما يأتي 
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  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

الضرائب المؤھلين قانونا، والذين لھم على ا(قل رتبة مفتش، معاينة يمكن أيضا أعوان إدارة 
  .عدم الفوترة

 .تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم

يؤسس رسم سنوي على السكن يستحق على المحWت ذات الطابع السكني أو :  67المادة 
hيات الجزائر وعنابة المھني الواقعة في البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات و

  .وقسنطينة ووھران

  :يحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي 

  دج بالنسبلة للمحWت ذات الطابع السكني، 300*

  دج بالنسبلة للمحWت ذات الطابع المھني 1.200*

يحصل ھذا الرسم من مؤسسة سونلغاز، عن طريق فاتورة الكھرباء والغاز، حسب دورية 
  .الدفع

 .تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم.يدفع ناتج ھذا الرسم إلى البلديات

يمكن إعادة تقييم ا(موال الثابتة العينية القابلة لWھتWك وغير القابلة لWھتWك :  71المادة 
والتابعة للمؤسسات والھيئات  2002ديسمبر سنة  31الواردة في الميزانية المقفلة في 

للقانون التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم وفي أجل h  الخاضعة
  .2004ديسمبر سنة  31يتجاوز 

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 

oجراءات القانونية السارية المفعولل.  

 

  2003ديسمبر  28 المؤرخ في 22 - 03قانون رقم 

  2004المتضمن قانون المالية لسنة 

تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقامة والمنتجة في وhيات الجنوب :  8المادة 
والھضاب العليا والمستفيدة من الصندوق الخاص لتنمية وhيات الجنوب الكبير والصندوق 
الخاص بالتنمية ا1قتصادية للھضاب العليا، من تخفيض في مبلغ الضريبة علي أرباح 

المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى ھذه الشركات المستحقة على أنشطتھم 
لفائدة وhيات الجنوب، وذلك %  20لفائدة وhيات الھضاب العليا و %  15الوhيات، يقدر بـ 

  . 2004جانفي  1سنوات، إبتداءا من  )05(لمدة خمس 
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 .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 ا1جمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة  : 63المادة "
، حواصل وفوائض القيمة الناتجة عن 2003سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة ) 05(خمس 

عمليات التنازل عن ا(سھم وا(وراق المماثلة لھا المسعرة في البورصة وكذا حواصل 
 .ل الجماعية للقيم المنقولةا(سھم أو حصص ھيئات توظيف ا(موا

تعفى من الضريبة على الدخل ا1جمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، حواصل 
وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات وا(وراق المماثلة لھا المسعرة في 

رة سنوات وصاد) 05(البورصة أو التي تم تداولھا في سوق منظمة (جل أدنى مدته خمس 
يشمل ھذا ا1عفاء كامل مدة . 2003سنوات ابتداء من أول جانفي سنة ) 05(خWل مدة خمس 

 .صWحية السند الصادر خWل ھذه المدة

، 2003سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة ) 05(تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس 
  ".في سوق منظمة العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة

دون المساس با(حكام الواردة في نصوص أخرى، يمنع ا(شخاص الذين تمت :  29المادة 
إدانتھم بصفة نھائية بتھمة الغش الجبائي، من ممارسة النشاط التجاري، حسب مفھوم القانون 

  ، المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،1990أوت سنة  18، المؤرخ في 12 -  90رقم 

تحال الطعون المعلقة لدى اللجنة المركزية للطعون في الضرائب المباشرة :  31المادة 
والرسم على القيمة المضافة، والتي لم تكن محل بحث لدى لجان الطعن للوhية أو الدائرة، 
المختصة إقليميا، على ھذه اللجان، وذلك وفق نطاق اhختصاص الجديد المنصوص عليه 

  .أعWه

تحال الطعون المعلقة لدى لجان الطعن الوhئية التي لم يجر بحثھا، على لجان :  32المادة 
  .الطعن للدائرة المختصة إقليميا، وذلك وفق نطاق ا1ختصاص الجديد المنصوص عليه أعWه

تحدد تعريفة رسم التقييد من أجل الحصول على البطاقة المھنية للحرفي :  33المادة 
 1995ديسمبر سنة  30المؤرخ في 27 -  95من ا(مررقم  105المنصوص عليھا في المادة 
  دج بالنسبة للحرفيين 500بـ  1996المتضمن قانون المالية لسنة 

  

 2005المتضمن لقانون المالية لسنة  2004ديسمبر  29المؤرخ في   21-04قانون رقم

 1999ديسمبر  23المؤرخ في  99- 11من  القانون  رقم  6تعدل أحكام المادة :  16المادة 
  : وتحرر كما يأتي 2000المتضمن لقانون المالية لسنة 

تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسھا ا(شخاص الطبيعيون أو  : 6المادة "
وطن جبائي في ھذه الشركات في وhية إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغاست ولديھم م

من مبلغ الضريبة على الدخل %  50الوhيات ويقيمون بھا بصفة دائمة، من تخفيض قدره 
سنوات إبتداء من ) 5(ا1جمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة إنتقالية ولمدة 

 .2005أول يناير سنة 
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لة في قطاع المحروقات h تطبق ا(حكام السابقة على مداخيل ا(شخاص و الشركات العام
  .باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقھا 

  "تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم

 2002ديسمبر  24المؤرخ في  11- 02من  القانون  رقم  71تعدل أحكام المادة : 41المادة 
  : وتحرر كما يأتي 30المتضمن لقانون المالية لسنة 

يمكن إعادة تقييم ا(موال الثابتة العينية القابلة لWھتWك وغير القابلة لWھتWك :  71المادة "
والتابعة للمؤسسات والھيئات  2002ديسمبر سنة  31الواردة في الميزانية المقفلة في 

ي أجل h الخاضعة للقانون التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم وف
 .2006ديسمبر سنة  31يتجاوز 

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 

  ".لoجراءات القانونية السارية المفعول

إيرادات كراء قاعات الحفWت و حفWت ا(سواق و السيرك ، دفع يترتب على : 42المادة 
  .تلقائي بعنوان الضريبة على الدخل ا1جمالي

  .محررة من الضريبة % 15ب تحدد نسبة الدفع التلقائي 

من الشھر ) 20(بالدفع التلقائي إلى قابض الضرائب المختص إقليميا قبل العشرين ويقوم 
  .ءه تحصيل المبالغالموالي للشھر الذي تم أثنا

يجب على المكلقين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن شروط البيع بالجملة  :45المادة 
بما في ذلك المستوردين أن يقدموا عند كل طلب من ا1دارة الجبائية كشفا بقائمة زبائنھم يتم 

  .تحيينه شھريا

من قانون  1 - 224المادة يجب أن يشتمل كشف قائمة الزبائن المعلومات المذكورة في 
  .الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

دج  400.000دج إلى  30.000و يعاقب على عدم تقديم ھذا الكشف بغرامة جبائية قدرھا 
  .وفي حالة 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  16-05رقم قانون 

  

  أو فردي ( تأمين ا(شخاص  عقد  يكتتبون طواعية  الذين  ا(شخاص  يستفيد 18 :  الماّدة
على أن h يتجاوز  % 2  نسبته  تخفيض  من  سنوات،  (8)  ثماني  ، لمدة أدناھا)جماعي

على   الصافيةالسنوية الخاضعة للضريبة  مبلغ  المنحة  من.دج،   20.000  مبلغ التخفيض 
 .ا1جمالي  الدخل

ديسمبر لسنة   24المؤرخ في  11- 02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة :  44المادة 



 الضرائب المباشرة  و الرسوم المماثلة  قانون

186 

 

من القانون رقم  26، المعدلة بأحكام المادة 2003و المتضمن لقانون المالية لسنة  2002
و تتم  2004و المتضمن قانون المالية لسنة  2003ديسمبر سنة  28المؤرخ في  03- 22

 وتحرر كما يليك  

تعفى من الضريبة على الدخل ا1جمالي أو الضريبة على أرباخ الشركات  :  63المادة " 
، حواصل وفوائض القيمة  الناتجة 2003سنوات، إبتداء من أول يناير سنة ) 5(خمس  لمدة

عن عمليات التنازل عن ا(سھم وا(وراق المماثلة لھا المسعرة في البورصة وكذا حواصل 
  ا(سھم  أو حصص ھيئات التوظيف ا(موال الجماعية للقيم المنقولة

ضريبة على أرباح الشركات، حواصل تعفى من الضريبة على الدخل ا1جمالي أو ال
وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات وا(وراق المماثلة لھا المسعرة في 

سنوات وصادرة ) 5(ة (جل أدنى مدته خمس سوق منظمفي البورصة أو التي يتم  تداولھا 
، يشمل ھذا ا1عفاء مدة صWحية السند الصادر خWل ھذه 2003ابتداء من أول جانفي سنة 

  . الفترة

يجب على حاملي السندات و اhوراق المماثلة الذين يختارون التخصيل المسبق لسنداتھم قبل 
ا خWل التحصيل بدفع الضريبة على ان يقوموسنوات، ) 05(خمس باجل اhستخقاق المقدر 

خWل الفترة المنصرمة لحفظ ديونھم، و تضاف إليھا فائدة تحدد نسبتھا عن  التنائج المحققة 
  .طريق التنظيم

سنوات من ) 05(يستفيد حاملوا السندات و ا(وراق المماثلة التي يقل أجل دفعھا عن خمس
  .تسديد الضريبة المدفوعة من قبل

، 2003سنوات، ابتداء من أول جانفي من سنة ) 05(لتسجيل لمدة خمستعفى من حقوق ا
  ."العمليات المتعلقة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة

ديسمبر لسنة   29المؤرخ في   04- 21من القانون رقم  41تعدل أحكام المادة :  45المادة 
من القانون رقم  71حكام المادة ، المعدلة (2005و المتضمن لقانون المالية لسنة  2004

وتحرر  2003و المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر سنة  24المؤرخ في  02- 11
  :كما يلي

يمكن إعادة تقييم ا(موال الثابتة العينية القابلة لWھتWك وغير القابلة لWھتWك :  41المادة "
والتابعة للمؤسسات والھيئات  2005ديسمبر سنة  31الواردة في الميزانية المقفلة في 

 h الخاضعة للقانون التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم وفي أجل
 ." 2006ديسمبر سنة  31يتجاوز 

h يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق على ا(شخاص الطبعيين فيما يخص  : 46المادة 
ناعية و التجارية و أرباح المھن غير الضريبة على الدخل ا1جمالي صنف اhرباح الص

التجارية باستثناء أولئك الخاضعين للنظام الجزافي و كذا على الشركات فيما يخص الضريبة 
دج ،  5000على أرباح الشركات، بالنسبة لكل سنة مالية ، و مھما يكن الناتج المحقق، عن 

بة على الدحل الغجمالي و يجب تسديد ھذا المبلغ ا(دنى الجزافي المستحق بعنوان الضري
يوما ا(ولى من الشھر الموالي لشھر ) 20(خWل العشرين  الضريبة على أرباح الشركات

h جل القانوني 1يداع التصريح السنوي، سواء تم ھذا التصريح أمhتاريخ ا.  

ذي القعدة عام  4المؤرخ في  22- 03من القانون رقم  52تعدل أحكام المادة :  47المادة 
و تتم و تحرر 2004والمتضمن قانون المالية لسنة  2003ديسمبر سنة  28الموافق  1424

  :كما يلي
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تستفيد اhستثمارات المنجزة من طرف البطالين المرقمين الذين تتراوح   : 52المادة "
  :سنة من المزايا اOتية ) 50(و خمسين ) 35(أعمارھم بين خمسة و ثWثين

من الحقوق الجمركية على التجھيزات والخدمات الداخلة  % 5تطبيق المعدل المخفض  - 
  .مباشرة في إنجاز ا1ستثمار

ا1عفاء من الرسم على القيمة المضافة ، التجھيزات المستوردة و الداخلة مباشرة في إنجاز  - 
  .ا1ستثمار و الموجھة لNنشطة الخاضعة لھذا الرسم

(قتناءات العقارية المنجزة في إطار اhستثمار ا1عفاء من حقوق نقل الملكية بالنسبة لكل ا - 
  .المعني

 .إعفاء عقود إنشاء الشركات من حقوق التسجيل - 

   ".تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم

 1997ديسمبر  31المؤرخ في  02 -  97من القانون رقم  68تعدل أحكام المادة  :48المادة 
  :و تتمم وتحرر كما يلي 1998 بقانون المالية لسنة  ضمن المت

تؤسس تعريفة ھذا الرسم عن كل شخص وعن كل يوم إقامة ويجب أن h تقل  :63المادة "
دينارا دون ) 30(دينارا عن كل شخض وعن مل يوم، اأن h تفوق ثWثين ) 20(عن عشرين

  .دينارا عن كل عائلة ) 60(أن تتجاوز ستين 

كل يمو إقامة في المؤسسات المصنفة على  تحدد تعريفة ھذا الرسم عن كل شخص وعن
  النحو اOتي ك

  نجوم ؛ ) 03(دج، بالنسبة للفنادق ذات ثWث 50 - 

  نجوم ؛) 04(دج، بالنسبة للفنادق ذات أربع  150 -

  ."نجوم) 05(دج، بالنسبة للفنادق ذاتخمسة - 200

  

 قانون المالية التكميلي يتضمن 2006جويلية  15مؤرخ في  04- 06أمر رقم 

 2006لسنة 

  : يأتي  كما  وتحّرر  2006  الماليّة لسنة  قانون  من  18  الماّدة  أحكام  تعّدل  4 :  الماّدة

  فردي ( ين ا(شخاص  تأم  عقد  يكتتبون طواعية  الذين  ا(شخاص  يستفيد  18 :  الماّدة"
  ا1جمالي،  الدخلعلى   الضريبة  بعنوان  سنوات  (8)  ثماني  ، لمدة أدناھا)جماعي  أو

  حدود  في سنويا،   المدفوعة  الصافية  مبلغ  المنحة  من%  25  نسبته  تخفيض  من
 . دج  20.000

  . ليّةلمابا  كلّفلما  الوزير  من  بقرار،  الحاجة  عند ، الماّدة  ھذه  تطبيق    كيفيات  تحّدد

 الغش  أعمال  رتكبيلم وطنيّة  بطاقية للضرائب  العاّمة  ديريةلما  لدى  تؤسس : 13المادة 
  .والجمركية  والتجارية الجبائية  والتنظيمات  للتشريعات  الخطيرة  الفاتلمخا ومرتكبي 

  .التنظيم  طريق عن  البطاقية  ھذه  وتسيير  تنظيم  كيفيات  تحدد
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والتجھيزات  نشآت  ا(ساسية لما تعفى  من  الحقوق  والرسوم عملية  إنجاز: 14اّدة لما
 .مولة  عن  طريق  ھبة  خارجية لملصالح  الدولة  وا والسكنات  اhجتماعية

  .ليّة لماكلّف  باالم اّدة  بقرار  من  الوزيرلمتحدد  كيفيات  تطبيق  ھذه  ا

بفقرة  جديدة    2003من  قانون الماليّة  لسنة    65تعّدل  وتتمم أحكام  الماّدة   : 17الماّدة 
  :ما  يأتي تحّرر  ك

دون ا1خWل بالعقوبات المنصوص عليھا من جھة أخرى، يؤدي عدم الفوتورة   :65الماّدة "
  :أو عدم 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

مجاملة  يؤدي  إلى  تطبيق  غرامة  جبائية   فإن  إعداد  فواتير  مزورة  أو  فواتيروعليه ، 
 .ھا تمن  قيم %  50تساوي 

ھذه  الغرامة  فإن ، زورةلمالفواتير  ا تعلّقة  بإصدارلمحاhت  الغش  ا    وفيما  يخص
الذين  أعّدت   على  ا(شخاص  الذين  قاموا  بإعدادھا  وعلى  ا(شخاص بائية  تطبقالج

 . سمھم إب

يمكن أيضا أعوان إدارة الضرائب المؤھلين قانونا، والذين لھم على ا(قل رتبة مفتش، معاينة 
 .وترةعدم الف

  ."تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم

  

 قانون المالية يتضمن 2006 ديسمبر 26مؤرخ في  24-08رقم  قانون

 2007لسنة 

  

، 2001ديسمبر  22المؤرخ في  21 -  01من القانون رقم  32تعدل أحكام المادة : 54المادة 
  :وتتمم وتحرر كما يأتي 2002والمتضمن قانون المالية لسنة 

يخضع ا(شخاص المعنويون المذكورون أدناه إجباريا hختصاص الھيكل  :32المادة "
 :المكلف بتسيير المؤسسات الكبرى المنصوص عليھا بموجب نص تنظيمي

 19المؤرخ في  14 - 86الشركات العاملة في قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم  - 
  ، المعدل والمتمم،1986غشت سنة 

الشركات المقيمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبية  وكذا تلك التي h تتوفر على إقامة  -
من قانون الضرائب المباشرة  1 - 156مھنية دائمة بالجزائر، كما ھي مذكورة في المادة  

  والرسوم المماثلة،
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كات ا(شخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس شركات رؤوس ا(موال وشر - 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  136ا(موال كما ھو منصوص عليه في المادة 

مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المماثلة والتي يفوق أو يساوي رقم أعمالھا السنوي 
  المالية ،

ا يفوق أو يساوي رقم ا(عمال السنوي 1حدى مجمعات الشركات القانونية أو الفعلية عندم -
  ".مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية ا(عضاءالشركات 

، 2001ديسمبر  22المؤرخ في  21 -  01من القانون رقم  38تعدل أحكام المادة : 55المادة 
  :وتتمم وتحرر كما يأتي 2002والمتضمن قانون المالية لسنة 

  :كما يلي يؤسس رسم على الوقود تحدد تعريفته:  38لمادة ا"

  للتر،/ دج 0,10) الممتازعادي و (بالرصاص بنزين   - 

     للتر/ دج  0,30: غاز أويل  - 

  :يوزع ناتج الرسم على الوقود كما يأتي 

الصندوق الوطني للطرق "الذي عنوانه  100-302٪ لحساب التخصيص الخاص رقم 50 -
  ،والطرق السريعة

الصندوق الوطني للبيئة "الذي عنوانه  065-302٪ لحساب التخصيص الخاص رقم 50 -
 ".وإزالة التلوث

، 2005ديسمبر  31المؤرخ في  16 -  05من القانون رقم  45تعدل أحكام المادة : 56المادة 
 29المؤرخ في  21- 04من القانون  41، المعدلة للمادة 2006والمتضمن قانون المالية لسنة 

من قانون   71، المعدلة للمادة  2005و المتضمن قانون المالية لسنة  2004ديسمبر سنة 
 ،  2003و المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر سنة  24المؤرخ في  11- 02رقم 

 :وتحرر كما يأتي

وال الثابتة العينية القابلة لWھتWك وغير القابلة لWھتWك يمكن إعادة تقييم ا(م :45المادة "
والتابعة للمؤسسات والھيئات  2006ديسمبر سنة  31الواردة في الميزانية المقفلة في 

 h الخاضعة للقانون التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم وفي أجل
   ." 2007ديسمبر سنة  31يتجاوز 

فوائض القيم الناتجة عن ھذه العملية في حساب فرق إعادة التقييم ق الضريبة، تقيد، دون تطبي
في خصوم الميزانية، و تدمج في رأسمال الشركة في إطار زيادة رأس المال طبقا 

  ".لoجراءات القانونية السارية المفعول

 

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

 2008لسنة 

  من القانــون  65و   64،    63،  61،  60،  59تعدل و تتمم أحكام المواد   :  26المادة  

 1997ديسمبر  31الموافق لـ  1418رمضان عام  02المؤرخ في  02 – 97رقم  
من نفس القانون  المعدلة و المتممة  63و أحكام المادة 1998والمتضمن قانون المالية لسنة 
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 1426ذو القعدة عام 29المؤرخ في  16- 05من القانون رقم  48ادة بموجب أحكام الم
المتعلقة بالرسم على  2006و المتضمن قانون المالية لسنة  2005ديسمبر  31الموافق لـ

 :ا1قامة وتحرر كما يلي

  ".يؤسس رسم على ا1قامة لفائدة البلديات  : 59المادة " 

  ".تلغى أحكام ھذه المادة  : 60المادة  " 

يمكن للبلديات عن طريق المداولة التصويت على رسم ا1قامة الواجب  : 61المادة "
  "تحصيله لتمويل  ميزانيتھا طبقا (حكام القانون المتعلق بالبلديات

تؤسس تعريفة ھذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد من ا1قامة ، h  :63المادة "
خص و على اليوم الواحد وh تفوق ستين دينار على الش) 50(يمكن أن  تقل عن خمسين 

غير أنه بالنسبة للمؤسسات الفندقية . دينار على العائلة) 100(دينار و h تتجاوز مائة ) 60(
نجوم و أكثر تحدد تعريفة الرسم على ا1قامة على الشخص و على اليوم ) 3(ذات ثWث 

  : الواحد من ا1قامة على النحو التالي 

  .ق ذات ثWثة نجوم دينار للفناد 200 - 

  .دينار للفنادق ذات أربعة نجوم  400 –

  .دينار للفنادق ذات خمسة نجوم 600 –

  :يعفى من الرسم على ا1قامة  :64المادة " 

  ".ا(شخاص المستفدين من تكفل صناديق الضمان ا1جتماعي 

و يحصل  الرسم عن طريق  مؤجر الغرف المفروشة ، أصحاب الفنادق   : 65المادة "
مالكي المقرات المستعملة 1سكان المعالجين بالمياه المعدنية أو  السواح  المقيمين في البلدية 

  ".، و المدفوعة  من طرفھم  و تحت  مسؤوليتھم  لدى أمين خزينة البلدية

وتحرر  كما    2001التكميلي لسنة  اليةلممن  قانون  ا  25ادة  لمتعدل  أحكام  ا   :44 ادةلما
 : يأتي 

وجھة  لمتوردة والمسؤلفات  الموا الكتب ،تعفى  من  كل  الحقوق  والرسوم : 25دة   الما " 
رعاية     نظمة  تحتلماوصالونات  الكتاب  عارضلمھرجانات  واالم للبيع  في  إطار

 .والجامعي  درسيلموكذا  الكتاب  ا ،كلفة  بالثقافةلمالوزارة  ا

 . 1عفاء  في  شكل  حصصانح يمو

  ،عةالمتابسؤولة عن لمالحصص والھياكل ا وhسيما تحديد ،ادةلمھذه ا كيفيات تطبيق تحدد
 ." التنظيم  عن طريق

 القابلة  لWھتWك وغير القابلة  لWھتWك العينية ابتةثلا ن إعادة  تقييم ا(مواليمك :45ادة لما

الية    في  المؤسسات لمواللبنوك   2007ديسمبر سنة  31قفلة  في لمزانية  الميالواردة  في  ا
 .رھذا ا(م أشھر  بعد  صدور) 3(أجل  أقصاه  ثWثة 

الناتجة عن ھذه العملية  في حساب فرق   فوائض  القيم ، مع  إعفاء  من  الضريبة ،تقيد
 .يزانيةلمالتقييم  في خصوم ا إعادة
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الناتجة عن  ھذا   ،المحتملةتخضع فوائض القيم ، عادة  التقييمالمفي حالة التنازل عن ا(صول 
  .فعوللمالجبائي الساري ا عليھا  في التشريعنصوص لمللضريبة  ضمن  الشروط  ا، التنازل

  

  2009و المتضمن قانون المالية لسنة  2008 ديسمبر 30المؤرخ في  21-08رقم  قانون

  

 ، الجبائية تكلفديرية العامة للضرائب مصلحة التحريات لمتنشأ على مستوى ا : 45دة لماا
 .ينبالقيام بتحقيقات قصد تحديد مصادر التھرب و الغش الجبائي ، الوطني ستوىلمعلى ا

 .وجب مرسوم تنفيذي على فروع جھوية تابعة لھابنشأة لمتتوفر مصلحة التحريات الجبائية ا

 .ادة عن طريق التنظيملمتحدد كيفيات تطبيق ھذه ا

ديسمبر  24ؤرخ في لما 11 -  02من القانون رقم  63ادة لمتعّدل وتتمم أحكام ا : 46ادة لما
 :وتحرر كما يأتي  2003الية لسنة لمتضمن قانون الموا 2002سنة 

، تعفى من الضريبة على الدخل ا1جمالي أو الضريبة على أرباح الشركات : 63ادة لما "
القيمة الناتجة عن واتج وفوائض ، ن2009سنوات ابتداء من أول يناير سنة  )5( دة خمس لم

جلة في تسعيرة البورصة وكذا نواتج لمسماثلة الموالسندات ا عمليات التنازل عن ا(سھم
 .نقولةلمالقيم ا ا(سھم أو حصص ھيئات التوظيف الجماعية في

نواتج وفوائض  ،تعفى من الضريبة على الدخل ا1جمالي أو الضريبة على أرباح الشركات
ماثلة لھا لماثلة وا(وراق المملتزامات والسندات االتنازل عن ا1 عن عمليات القيمة الناتجة

) 5(تداولة في سوق منظّمة (جل أقل من خمس لمالبورصة أو ا سجلة في تسعيرةلمللخزينة ا
ويشمل ھذا .  2009تداء من أول يناير سنة اب سنوات) 5( سنوات الصادرة خWل فترة خمس 

 .رحلةلمادر خWل ھذه اا1عفاء كل فترة صWحية السند الص

العمليات  ،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 تعلقةلما

تفتح فوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن ا(سھم أو الحصص  : 47ادة لما
ين، قيملمغير ا ينعنويلموا(شخاص ا ينطرف ا(شخاص الطبيعي جتماعية المحققة منا1

على الدخل ا1جمالي أو الضريبة على أرباح  بصدد الضريبة ،على التوالي ،مجاh لoخضاع
 .الشركات

 .محررة من الضريبة%  20بنسبة ويحدد ھذا ا1خضاع الضريبي 

من قانون  256ادة لمفإن أحكام ا ،من أجل إدخال ھذا ا1خضاع الضريبي حيز التنفيذ 
 .تجد مبررا لتطبيقھا ،وثقالميدي  ينمبلغ التنازل ب)  5/ 1( بتبرئة خمس  تعلقةلمالتسجيل وا 

بلغ لمدا عندما يتجاوز اكن تسديد الضرائب والرسوم مھما كانت طبيعتھا نق h :  48ادة  لما
 .الية لمكلف بالموجب قرار صادر عن الوزير ا~المحدد  بلغلمستحق الما

لتسليم ) دج 10.000( ينشأ رسم في شكل طابع جبائي قيمته عشرة آhف دينار :  49ادة لما
  .مارسةمھام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري لمالرخصة 
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 و المتضمن قانون المالية التكميلي 2009جويلية  22في المؤرخ  01- 09مر رقم أ

  2009لسنة  

أكتوبر  11ؤرخ في لما 04 -  92رقم  من القانون 72ادة لمتعدل وتتمم أحكام ا :  22ادة لما
 :وتحرر كما يأتي  1992الية التكميلي لسنة لمقانون ا تضمنلموا 1992سنة 

الناتج الصافي للعقوبات وتعويضات التأخير المحصل على كافة  دفع للخزينةي : 72ادة لما" 
 .الجبائية الضرائب، الحقوق و الرسوم من طرف ا1دارة 

 الصندوق التكميلي للدخل لفائدة موظفي ا1دارة يوجه لتمويل%  70يقتطع معدل سنوي قدره 
 الجبائية

في جمعھا ين ساھملمذا اوطبيعة الضرائب وك الية بقرار ھياكللمكلف بالميحدد الوزير ا
  ".يستفيدون من ھذه التعويضات الذين

من أجل  ينمنوحة للفWحلمالجبائية ا يترتب على التحويل البيّن لWمتيازات:  25ادة لما
بدفع الضرائب  طالبةلما ،زايالمغير تلك التي منحوا من أجلھا تلك ا استغWل نشاطاتھم

  %. 100قدرھا  تطبيق غرامة فروض تسديدھا معلموالرسوم ا

 نصوص عليهلمالشركات من الحد ا(دنى القانوني ا يتشكل الحد ا(دنى لرأسمال:  27ادة لما
ات يمإليه فوائض قيمة إعادة التقو في القانون التجاري أو التشريعات الخاصة وتضاف

 .الرأسمال درجة فيلما

 من الرأسمال ،الجبائية استفادت من التحفيزات بالنسبة للشركات التي ،ويساوي الحد ا(دنى
  .درجة في الرأسماللمت ايماالتقو صرح به وتضاف إليه فوائض قيمة إعادةلما(صلي ا

أو حصص الشركة من الشركات  يترتب على عمليات التنازل عن ا(سھم:  28ادة لما
 ات التنظيمية إلى دفع حق تسجيل إضافييمالتقو ستفيدة من إعادةلما

 .الحقوق على مبلغ فائض القيمة المحرر تؤسس%   50 بيحدد معدله 

وتؤسس ھذه . عاد تقييمھالمالتثبيتات ا كما تخضع إلى ھذه الحقوق عمليات التنازل عن
  .مبلغ فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم  الحقوق على

ؤسسات الخاضعة للقانون لموا ؤسسات والھيئات العموميةللمكن يم h : 31 ادةالم
تنفيذ عقد يقع قانونا على  ستحقة في إطارلمبالضرائب والحقوق والرسوم ا التكفل ،الجزائري

 .عاتق الشريك ا(جنبي

 .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 ركة الموالجم البنكي إجراءات التوطينيمكن إتمام h :36ادة الم
  . الجبائية منوح من ا1دارةأساس رقم التعريف الجبائي الم الخارجية إh على

 قد كتب أو فنية الشرعي، لتحفة أو الوكيل الوارث أو الواھب أو المقتني يعفى : 38المادة 
 الوطني،  التراث من عالية أو تاريخية فنية قيمة ذات وثائق أو تحف أو أو مخطوطات يمة
 .الدولة لصالح تكون موھوبة عندما الملكية ھذه بنقل المتعلقة حقوق التسجيل  من
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 القيمة ذات أوالوثائق التحف أو طوطاتلمخأو ا القديمة الكتب أو الفنية التحف قائمة تحدد

 عن التسجيل حقوق من ا1عفاء منح الوطني وكيفيات التراث من العالية التاريخية أو الفنية
  .طريق التنظيم

 80السكنات الجماعية التي h تتجاوز مساحتھا  تأتية من تأجيرلمداخيل المتعفى ا:  41ادة لما
  .مربعا من الضريبة على الدخل ا1جمالي مترا

من  ،الالميعفى تأسيس الشركات في قطاع السياحة وكذا عمليات رفع رأس ا : 43المادة 
  .التسجيل حقوق

 ،ماثلةلموالرسوم ا باشرةلمالضرائب ا من قانون 142ادة زيادة على أحكام الم : 57المادة 
تخفيضات في مجال كل  بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو ينكلفلما على ينيتع

أنظمة دعم  الجمركية والرسوم شبه الجبائية و غيرھا في إطار الضرائب والرسوم والحقوق
 وافقة لھذه اhعفاءات أو التخفيضات في أجللما(رباح ا بإعادة اhستثمار حصة ،اhستثمار

ويجب . خضعت نتائجھا للنظام التحفيزي الية التيلمأربع سنوات ابتداء من تاريخ قفل السنة ا
 وفي حالة. سنوات مالية متتالية إعادة اhستثمار بعنوان كل سنة مالية أو بعنوان عدة أن تنجز

الية لمالسنة ا ذكور أعWه ابتداء من تاريخ قفللميحسب ا(جل ا ،اليةلما تراكم السنوات
 .ا(ولى

ادة على النتائج المحققة بعنوان لمشروط ھذه ا تطبق ،الفةلمخوبغض النظر عن كل ا(حكام ا
 التخصيص عند تاريخ صدور ؤجلةلموكذا بعنوان النتائج ا ،وما يليھا 2010الية لما السنوات
استرداد  يترتب على عدم احترام ھذه ا(حكام إعادة.  2009لسنة  الية التكميليلمقانون ا

 %. 30نسبتھا  التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامة جبائية

ستثمر لملWستثمار قرارا يرخص بإعفاء ا لس الوطنيلمجوh يطبق ھذا اhلتزام إذا أصدر ا
  .بإعادة اhستثمار من اhلتزام

ديسمبر سنة  29ؤرخ في لما 21- 04 من القانون رقم 54دة تعدل أحكام الما : 65لمادة ا
 :وتحرر كما يأتي  2005الية لسنة لمقانون ا تضمنلموا 2004

 22- 03من القانون رقم  52المنصوص عليھا في المادة  زيادة على اhمتيازات -  54ادة لما"
والمتضمن قانون  2003ديسمبر سنة  28الموافق  1424ذي القعدة عام  4المؤرخ في 
، تستفيد اhستثمارات المنجزة من طرف ا(شخاص المرشحين لنظام دعم 2004المالية لسنة 

ن على البطالة بعنوان المداخيل و إنشاء نشاطات اhنتاج التي يسيرھا الصندوق الوطني للتأمي
سنوات ابتداء من اسنة المالية التي تم حWلھا ) 3(أرباح النشاطات المعتمدة لمدة ثWث 

الشروع في النشاط، من اhعفاء من الضريبة على الدخل ا1جمالي أو الضريبة على أرباح 
 .بنيةلما ياتكلملالرسم العقاري على االشركات  و من الرسم على النشاط المھني و

  ".ھذه المادة عن طريق التنظيم تحدد كيفيات تطبيق

ابتداء  ،لتسيير ا(صول وشركات تحصيل الديون البنوك ينتستفيد شركات ماب : 70ادة لما
 :اhمتيازات اOتية من  2010 ديسمبر سنة 31تاريخ صدور ھذا القانون و إلى غاية  من

 ؛إنشائھاا1عفاء من حقوق التسجيل بعنوان  - 

العقاري بعنوان اhقتناءات العقارية التي  ا1عفاء من حقوق التسجيل والرسم على ا1شھار - 
 ؛إطار إنشائھا تدخل في
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 لمضافة؛على القيمة ا ا1عفاء من الحقوق الجمركية وا1عفاء من الرسم - 

) 3( ثWثھني خWل مدة لموالرسم على النشاط ا ا1عفاء من الضريبة على أرباح الشركات - 
  .ارسة النشاطممابتداء من تاريخ بداية  سنوات

  

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

  

 عام رمضان 15 في المؤرخ 99 - 11 رقم القانون من 6 المادة أحكام تعدل 15 :دةلماا
 بالمادة المعدلة 2000 لسنة المالية قانون والمتضمن 1999 ديسمبر سنة 23 الموافق 1420

 المالية قانون والمتضمن 2004 ديسمبر سنة 29 في المؤرخ 04 - 21 رقم القانون من 16
   :يأتي كما وتحرر 2005 لسنة

 الطبيعيون ا(شخاص  يمارسھا التي  النشاطات  من العائدة  المداخيل  تستفيد  6 :  المادة "
  جبائي  موطن  ولديھم  و تمنراست  و أدرار  وتيندوف  إيليزي  في وhيات  الشركات  أو 

 الضريبة  مبلغ  من%  50قدره تخفيض  دائمة من  بصفة  بھا  ويقيمون  الوhيات  ھذه  في
  لمدة بصفة انتقالية  وذلك  الشركات  أرباح  على  الضريبة  أو  ا1جمالي  الدخل  على 

  2010. سنة  يناير  أول  من  ابتداء  سنوات  (5)  خمس

h  قطاع  في  العاملة  والشركات ا(شخاص  مدا خيل  على  السابقة  ا(حكام  تطبق  
 . وتسويقھا  والغازية  البترولية  المنتجات  نشاطات توزيع  باستثناء  المحروقات

  ."التنظيم  طريق  عن ، الحاجة  عند ، المادة  ھذه  تطبيق  وكيفيات  شروط  تحدد

 23  في  المؤرخ  2000 - 06  رقم  القانون  من 48  المادة  أحكام  تعدل  28 :  المادة 
   2000   سنة  ديسمبر

   : يأتي  كما  وتحرر 2001  لسنة  المالية  والمتضمن قانون 

  أرباح  على  والضريبة  المضافة  القيمة  على  الرسم  من  تعفى  48 :  المادة " 
  والمنشآت  الكبرى  بالوسائل  المتعلقة  ا(نشطة  لمھنياالنشاط   على  والرسم  الشركات
 . الدفاعية

 ". التنظيم  طريق  عن ، الحاجة  عند ھذه المادة،  تطبيق  كيفيات  تحدد

  أرباح  على  الضريبة  أو  ا1جمالي  الدخل  على  الضريبة  من  تعفى   32 :  المادة
 ا  وا(وراق  ا(سھم  عن  التنازل  عن  الناتجة  وفوائض القيمة  الحواصل  الشركات

 . للبورصة    الدخول  عملية  إطار  في  المحققة  لمماثلة

 . للبورصة  بالدخول  المتعلقة  العمليات  التسجيل  حقوق  من  تعفى

  لمستوردي الصافي  الربح  على  يطبق  5% قدره،  اقتطاع  يؤسس   33 :  المادة
 . حالتھا  على  بيعھا لغرض  لNدوية المستوردة  الجملة  ولموزعي

 » عنوانه الذي 133 - 302 رقم الخاص التخصيص حساب في اhقتطاع ھذا ناتج يصبّ 
 ".اhجتماعي الوطني للضمان الصندوق
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  في  المدفوعة  المبالغ  تخضع ،  الفةلمخا  ا(حكام  كل  عن  النظر بغض  34 :  المادة
  الجزائر  خارج  جبائي  موطن  لديھم  الذين تأليف الفنانين  حقوق  أو  أتعاب  شكل

 .من الضريبة  محررة   15 %بمعدل ا1جمالي  الدخل  على  للضريبة

 2005 سنة يوليو 25 في المؤرخ 05 - 05 رقم القانون من 12 المادة تعدل 44 :المادة
  :يأتي كما وتحرر 2005    لسنة التكميلي المالية قانون والمتضمن

  المحدودة  المسؤولية  وذات  الوحيد الشخص  ذات  المؤسسات  تخضع  h 12 :  المادة "
 ، إلى ) دج  (10.000.000  دينار  مWيين  عشرة  عن  رقم أعمالھا  يقل  التي  والشركات

 ".الحسابات  محافظي  طرف  من  حساباتھا  على  التصديق 

 في المؤرخ 93 - 18 رقم التشريعي المرسوم من 139 المادة أحكام وتتمم تعدل 45 :المادة
 القانون من 73 بالمادة المعدلة ،1994لسنة  المالية قانون والمتضمن 1993سنة  ديسمبر 29
 1998 لسنة المالية قانون والمتضمن 1997 سنة ديسمبر 31 في المؤرخ 97 - 02 رقم

  :يأتي كما وتحرر

  فبراير 2  في  المؤرخ  85 - 04  رقم  القانون  من  ا(ولى  المادة  تتمم  139 :  المادة "
اhجتماعي بفقرة ثالثة    المعدل و المتمم ،المحدد لنسبة اhشتراك في الضمان  ، 1985سنة

  : يأتي  كما  تحرر

   5 %نسبة ) حتى تغيير بدون  ................. (اhشتراك  نسب  تحدد : ا(ولى  المادة "
 .عاملال يتحملھا

 راتب من تقتطع التي اhجتماعي الضمان في اhشتراك حصة 7% إلى    24% من تخفض
دائم، و كذا بالنسبة لNجر المقدم من   عمل  منصب  في  مرة  وظف (ول عامل كل

الشباب، في إطار التشغيل المأجور ذي المبادرة  المحلية، و   تشغيل  الصندوق الوطني لدعم
  الشباب  تشغيل  بدعم  الخاصة  الترتيبات اhبتدائي التي تدخل ضمنكذا عقود التشغيل 

  نشاطات  جھاز  وكذا  الشھادات  على  الحاصل  للشباب  ا1دماج اhجتماعي  وجھاز
 ". اhجتماعي  ا1دماج

 لصالح المكتسبة المستوردة العرض وتجھيزات المسرحية التجھيزات تعفى 46 :المادة
 الحقوق من الدولة

  وأروقة  وللمتاحف  الفنية  ا(نشطة  لتنظيم  والموجھة  سنوات  (3)  ثWث  لمدة والرسوم
 .المعارض

 . التنظيم  طريق  المادة عن  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحدد

  لترتيبات  تخضع ، المفعول  السارية  وا(نظمة  بالقوانين  المساس  دون  48 :  المادة
  والمتعلق ،  والمتمم  المعدل ، 2001   سنة  أوت 20  في  المؤرخ 01 - 03  رقم   ا(مر

 النشاطات  تستھدف التي  الشركات  طرف  من  المحققة  اhستثمارات ، اhستثمار  بتطوير
 . والكتاب  بالسينما  المتعلقة  تلك  سيما  وh  الثقافية 
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  و المتضمن قانون المالية التكميلي  2010 غشت 26المؤرخ في  10- 01مر رقم أ

  2010لسنة 

  

 قطاع خارج  ،خاصة ظروف في المحققة الكبرى ا(رباح تخضع أن كنيم22 :   ةداالم
 . الجزافي الرسم إلى ،المحروقات

 80% .و  30% ينب ما يتراوح معدل بتطبيق اhستثنائية الھوامش على الرسم ھذا يؤسس
    
 .التنظيم طريق عن ادةالم ھذه تطبيق كيفيات تحدد 
  

 سنة ديسمبر 30 في ؤرخالم  21 - 08 رقم القانون من 47 ةالماد أحكام تعدل  :25المادة 
 :يأتي كما وتحرر 2009 لسنة اليةالم قانون تضمنالم 2008

 الحصص أو ا(سھم عن التنازل عمليات عن الناتجة القيم فوائض تفتح : 47 ةالماد" 
 ين،قيمالم غير ينعنويالم وا(شخاص ينالطبيعي ا(شخاص طرف من المحققة اhجتماعية

hخضاع مجاoأرباح على الضريبة أو ا1جمالي الدخل على الضريبة بصدد ،التوالي على،ل 
 .الشركات

 .الضريبة من محررة  20% بنسبة الضريبي ا1خضاع ھذا ويحدد
 تعلقةالم التسجيل قانون من 256 ادةالم أحكام فإن ،الضريبي ا1خضاع ھذا تطبيق أجل من

 ."مبررالتطبيقھا تجد، وثقالم يدي ينب التنازل مبلغ نصف بتبرئة
  

 عمرھا يقل التي )خ.س(  الخاصة السيارات صنف في سجلةالم السيارات تخضع :26 ةالماد
 ھذه نفس طرف من ؤجرةالم أو الشركات ميزانية في ذكورةالم و سنوات  (5 ) خمس عن

 من الجبائية اليةالم السنة خWل أشھر (3 ) ثWثة تفوق أو تساوي مجمعة فترة خWل الشركات
  :يأتي كما مبلغه يحدد سنوي رسم إلى الجزائر في قيمةالم الشركات طرف

  
  الرسمتعريفة    ا=قتناء عند السيارة قيمة

  دج 5.000.000 و دج 2.500.000 ينب ما
  

  جد  300.000

 دج  500.000  دج 5.000.000 من أكثر
 

 
 بخدمة القيام أو التأجير أو للبيع إما حصريا وجھةالم السيارات على الرسم يطبق h ،أنه غير
 .الكةالم للشركة العادي النشاط العمليات ھذه توافق عندما الجمھور لفائدة النقل

h الضريبة إعداد عند الرسم يخصم. 
  .الشركات أرباح على الضريبة تصفية رصيد تسديد بمناسبة الرسم يدفع

  
 بقواعد تعلقةوالم 2010 لسنة اليةالم قانون على السابقة ا(حكام تطبيق يستمر   :27 ةالماد

  2012. سنة ديسمبر 31غاية إلى انتقالية بصفة ا1يجاري القرض عقود إطار في اhھتWك
 قرضالم اعتبار في ،ا1يجاري القرض إطارعمليات وفي، استثنائية بصورة يستمر  ،عليه و

 الصفة بھذه ويكون ستأجرالم للملك القانونية لكيةالم على يتوفر الجبائية الناحية من، ؤجرالم
 الكالم ھو الذي ستأجرالم قرضالم يستمر و .لكالم ھذا اھتWكممارسة  في الحق صاحب

 الربح خصم قابلية حق اھتWك في للمحاسبة الجديدة قاييسالم بمفھوم للملك اhقتصادي
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 اhھتWك ممارس ؤجرالم قرضالم إلى سددةالم ا1يجارات على طبقالم للضريبة الخاضع
  .ذكورةالم اhستحقاقات نھاية غاية إلى

  
 لقاعدة وتطبيقا، الفةلمخا اhتفاقية أو التشريعية ا(حكام كل عن النظر بغض 29 :   ةالماد
 تطبقه الذي بلغالم مبلغه يساوي ا(جنبية ؤسساتالم على يطبق اقتطاع ينشأ، ثلالمب عاملةالم

 .الجزائرية ؤسساتالم على ا(جنبية الدولة
 .اhقتطاع ھذا من الشراكة شكل في شكلةالم الشركات وتعفى

 .للدولة العامة يزانيةالم لفائدة اhقتطاع ھذا ناتج يخصص
 .اليةبالم كلفلماالوزير من قرار جببمو ادةالم ھذه تطبيق كيفيات تحدد

  
 وكذا الشركات أرباح على الضريبة أو ا1جمالي الدخل على الضريبة من تعفى30 :   ةالماد

 ديسمبر 31 غاية وإلى الرسمية الجريدة في ا(مر ھذا نشر تاريخ من ابتداء ،التسجيل حقوق
 لNندية اhجتماعية والحصص ا(سھم عن التنازل لعملية القيم وفوائض ريوع ،2015 سنة

 .شركة شكل في شكلةالم القدم كرة في المحترفة
  

 الرسمية الجريدة في ا(مر ھذا نشر تاريخ من ابتداء ،والرسوم الحقوق من تعفى31 :  ةالماد
 ا(ندية تقتنيھا التي الرياضية عداتالم التجھيزات ، 2013سنة ديسمبر  31 غاية وإلى

 .شركة شكل في شكلةالم القدم كرة في المحترفة
 ثبت إذا إhّ  منحھا يمكن h اhستيراد عند والرسوم الحقوق من ا1عفاء من اhستفادة أن غير

 .ثلمما محلي إنتاج وجود عدم قانونا
  .التنظيم طريق عن ا1عفاء ھذا من ستفيدةالم الرياضية عداتو الم التجھيزات قائمة تحدد

  
 2001 سنة غشت 20 في ؤرخالم  03 - 01 رقم ا(مر من 9 ادةالم أحكام تتمم :   49 ةالماد

 : يأتي كما وتحرر ،تممالم عدلالم ،اhستثمار بتطوير تعلقالمو
 في عليھا نصوصالم والجمركية الجبائية وشبه الجبائية الحوافز على زيادة9 :  ةالماد"

 : يأتي امم، أعWه 2 و 1 ينادتالم في المحددة اhستثمارات تستفيد، العام القانون
  :تية أدناه، من المزايا اO 13كما ھي مذكورة في المادة  إنجازھا بعنوان    1-

ا1عفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة و التي تدخل  - أ
  مباشرة في إنجاز اhستثمار؛

اhعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة  - ب
  مقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز اhستثمار؛المستوردة أو ال

 إطار في اhعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية  التي تدمت - ج
  .عنيالم اhستثمار

 من بطلب الجبائية صالحالم تعده الذي النشاط في الشروع معاينة بعد ،اhستغWل بعنوان  2-
 : سنوات (3 ) ثWث إلى (1 ) سنة مدة ستثمرالم
  ،الشركات أرباح على الضريبة من إعفاء  -
 .ھنيالم النشاط على الرسم من إعفاء  -
 لWستثمارات بالنسبة سنوات (5 ) خمس إلى سنوات (3 ) ثWث من دةالما ھذه رفع كنيمو

 .النشاط انطWق عند شغل منصب ( 100 ) مائة من أكثر تنشئ التي
 اhستثمار لتطوير الوطنية الوكالة لدى بھا صرحالم اhستثمارات على ا(حكام ھذه تطبق كما

  2009. سنة يوليو  26 من ابتداء
h ستثمارات على الشغل مناصب بإنشاء تعلقالم الشرط ھذا يطبقhناطقالم في تواجدةالم ا 
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 .العليا والھضاب للجنوب الخاص الصندوق إعانة من ستفيدةالم
  .سحبھا اhمتيازات ھذه بمنح تصلةالم الشروط احترام عدم على ويترتب

  ." التنظيم طريق عن ،الحاجة عند، ا(حكام ھذه تطبيق كيفيات تحدد
  

 بأحكام تممةو الم عدلةالم 2003 لسنة اليةالم قانون من 65 ادةالم أحكام تعدل51 :   ةالماد
 : يأتي وتحرركما 2006 لسنة التكميلي اليةالم قانون من 17 ادةالم
 جبائية غرامة تطبيق املةلمجا فواتير أو مزورة فواتير إعداد على يترتب65 :   ةالماد "

 .قيمتھا من  50% تساوي
 على ليس زورةالم الفواتير بإعداد صلة لھا التي الغش حاhت في الغرامة ھذه وتطبق

 .بأسمائھم أعدت الذين ا(شخاص كذلك بل فحسب بتحريرھا قاموا الذين ا(شخاص
 ،  والذين لھم على ا(قل رتبة مفتش،قانونا ينؤھلالم الضرائب إدارة أعوان أيضا يمكن

 .الفوترة عدم معاينة
 العقوبات تطبيق كيفيات وكذا املةلمجا فواتير أو زورةالم الفواتير إعداد فعل مفھوم يحدد
  ."اليةبالم كلفالم الوزير من قرار جببمو عليھا

  
  

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

  
  

  في  حديثا  المقامة  الصغيرة  التجارية النشاطات ،انتقالية  بصفة ،تستفيد 12 :   المادة
  من ، النشاط من  تينا(ولي  ينالسنت  خWل  المحلية  الجماعات  طرف من  مھيأة  أماكن

 .الوحيدة  الجزافية  الضريبة  من  ا1عفاء
  الجزافية  الضريبة  من تخفيض  من ا1عفاء  مرحلة  نھاية  عند  النشاطات  ھذه  تستفيد

 .الضريبي ا1خضاع  من  ا(ولى  سنوات  (3)  الثWث  خWل  وذلكالمستحقة،   الوحيدة
  :    يأتي  كما التخفيض  ھذا  ويكون

  ؛ 70 % قدره تخفيض :  الضريبي  ا1خضاع  من  ا(ولى  السنة - 
 ؛ 50% قدره تخفيض :  الضريبي  ا1خضاع  من  الثانية  السنة - 
  25% .      قدره تخفيض :  الضريبي  ا1خضاع  من  الثالثة  السنة - 
  
 

 من  لWستفادة  ؤھلونالمشاريع الم  ذوو  الشباب رسھايما التي  النشاطات  تستفيد 13 :المادة
  على ينللتأم  الوطني الصندوق" و "  الشباب  تشغيل  لدعم  الوطني  الصندوق" إعانة 

 على  الضريبة  من تخفيض  من ،" صغرالم القرض  لتسيير الوطنية  الوكالة" و "  البطالة
  الرسم  من  وكذا ،الحالة  حسب، الشركات  أرباح  على  الضريبة  أو  ا1جمالي  الدخل
 التشريع في  عليھا المنصوص ا1عفاءات  فترة  نھاية  عند  ستحقالم  نيالمھ  النشاط  على

 .الضريبي  ا1خضاع  من  ا(ولى  سنوات  (3) الثWث  خWل  وذلك ،به  عمولالم  الجبائي 
  :   يأتي  كما التخفيض  ھذا  ويكون

 ، 70 % قدره تخفيض :  الضريبي  ا1خضاع  من  ا(ولى  السنة - 
 ، 50%  قدره تخفيض :  الضريبي  ا1خضاع  من  الثانية  السنة - 
  .  25%  قدره تخفيض :  الضريبي  ا1خضاع  من  الثالثة  السنة - 
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  التي  أعWه  ذكورةالم  النشاطات ،تبقيةالم للمرحلة  التخفيضات  ھذه  من  تستفيد  كما
  طالبةالم إمكانية  دون، مدة استفادتھا من التخفيض زالت  التي ماو  ا1عفاء من  استفادت
 .دفعه  تم  ما  باسترداد

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

  2012لسنة ة المالي  قانون  يتضمن
  
  

  المبالغ  تعتبر الغش،  محاربة  مجال  في  التشريعية  ا(حكام  مراعاة  مع51:  المادة
  المقام  في  ا(صلي  الدين  لدفع  موجھة  كمبالغ  الجبائية  الديون  تسديد بعنوان  المدفوعة

 . ا(ول
 بعد الوقت نفس في ا(صلي الدين مع الغرامات تسدد h عندما التحصيل إجراء ويمكن

 . الوhئي  بالطعن  المكلفة  اللجنة  طرف من المراجعة
  على الخطيرة أو الملوثة النشاطات على الرسم من الخبز صناعة نشاط يعفى 53: مادةال

  .البيئة
  سنة  يوليو  25  في  ؤّرخالم  05 - 05  رقم  ا(مر  من 2  ادةالم  تعدل 62:  ادةالم

    ا(مر  من  63  ادةلمبا  عدلةالم  2005  لسنة  التّكميلي اليةالم  قانون  تضّمنالمو  2005
 و 2009 سنة  يوليو  22  وافقالم  1430  عام  رجب  29  في  ؤرخالم   09 - 01

  : يأتي  كما  وتحّرر  2009  لسنة  التكميلي  اليةالم  قانون  تضمنالم
 . الخدمات  أو  الّسلع  استيراد  عمليات  على  البنكي ينللتّوط  رسم  يؤّسس 2 : ادةالم "

  لعملية ينالتّوط  ملف  فتح  طلب  كل  عند  دج 10.000  قدرھا  بتعريفة  الّرسم  يسّدد
 . البضائع أو  السلع  استيراد

 من وتعفى .  الخدمات  hستيراد  بالنّسبة ينالتّوط  مبلغ  من  3% ـب  الّرسم  تعريفة  تحّدد
 اكتتاب بشرط حالتھا على بيعھا 1عادة الموّجھة غير ا(ّولية والمواد التّجھيزات سلع الّرسم
 .استيراد عملية كل قبل تعھّد

 .  ينالتّأم إعادة عمليات إطار في  نجزةالم الخدمات استيراد ،الرسم ھذا من ويعفى
 . بذلك إيصال  تسليم و  شھادة  منح عليه ويترتّب الّضرائب قابضي لدى الرسم يسدد
   ."التّنظيم  طريق  عن ،الحاجة  عند  ادةالم  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحّدد

 

   سنة   ديسمبر   26  الموافق  1434  عام  صفر  12  في  مؤرخ  12 - 12  رقم قانون
 2013. لسنة   المالية  قانون  يتضمن 2012

  

 عام رمضان 15 في ؤرخالم 11 - 99 رقم القانون من 6 ادةالم أحكام تعدل : 21المادة 

 جببمو  ّدلةلمعا ،2000 لسنة المالية قانون تضمنلموا 1999 سنة ديسمبر 23 افقلمو ا 1420

 قانون تضمنلموا 2004 سنة ديسمبر29 في رخلمؤ ا04 -21   رقم القانون من 16 ادةالم

 محرم 13 في رخالمؤ  09 - 09 رقم القانون من 15 ةلمادا جبالمعدلة بمو  ،2005 لسنة اليةالم

 تحرر و  2010 لسنة ليةلماا قانون لمتضمن وا 2009 سنة ديسمبر  30 فقلمواا 1431 عام

 : يأتي كما
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  أو  الطبيعيون األشخاص  يمارسها التي  النشاطات تستفيد المداخيل العائدة من :6المادة "

  هذه  في  جبائي  موطن  ولديهم  وتمنراست  و أدرار  وتيندوف  إيليزي  في واليات  الشركات

  على  الضريبة  مبلغ  من%  50 قدره تخفيض  دائمة من  بصفة  بها  ويقيمون  الواليات

  خمس  لمدة بصفة انتقالية  وذلك  الشركات  أرباح  على  الضريبة  أو  اإلجمالي  الدخل

   2010. سنة  يناير  أول  من  ابتداء  سنوات  (05)

 المحروقات قطاع في العاملة والشركات األشخاص مداخيل على السابقة األحكام تطبق ال

 .وتسويقها والغازية البترولية نتجاتلما توزيع نشاطات باستثناء جملمناا وقطاع

 ."التنظيم طريق عن ،الحاجة عند ،ادةلما هذه تطبيق وكيفيات شروط تحدد

 

 جمادى أّول في المؤرخ  03-01رقم  األمر من   9المادة أحكام تتمم و تعّدل:  36المادة 

 والمتمم االستثمار، المعدل بتطوير والمتعلق 2001 سنة غشت 20 الموافق1422 عام  الثانية

 :يأتي كما وتحرر

 في عليها المنصوص والجمركية وشبه الجبائية الجبائية الحوافز على زيادة9 :  المادة"

أعاله، من المزايا  2 و 1 المادتين في المحددة االستثمارات العام، تستفيد القانون
  : اآلتية

 :أدناه، من المزايا اآلتية 13إنجازها كما هي مذكورة في المادة  بعنوان  1-

اإلعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة و التي تدخل  -أ
  مباشرة في إنجاز االستثمار؛

اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة  - ب
  مستوردة أو المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار؛ال
 إطار ا1عفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية  التي تمت في - ج

  المعني؛ اhستثمار
ا1عفاء من حقوق التسجيل ومصاريف ا1شھار العقاري ومبالغ ا(مWك الوطنية  - د

ز على ا(مWك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة الموجھة 1نجاز المتضمنة حق اhمتيا
  .المشاريع اhستثمارية

  .تطبق ھذه المزايا على المدة الدنيا لحق اhمتياز الممنوح
 الوزراء مجلس قرار بموجب كما تستفيد من ھذه ا(حكام اhمتيازات الممنوحة سابقا 

  .المشاريع اhستثمارية لفائدة
 الجبائية المصالح تعده الذي في النشاط الشروع معاينة بعد االستغالل، بعنوان 2-

  : سنوات (03) ثالث إلى (01) سنة المستثمر مدة من بطلب
  الشركات، أرباح على الضريبة من إعفاء -
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 .المهني النشاط على الرسم من إعفاء -

 بالنسبة سنوات (05) إلى خمس سنوات (03) ثالث من المدة هذه رفع ويمكن

 انطالق عند شغل منصب (100) مائة من تنشئ أكثر التي لالستثمارات

 .النشاط

 لتطوير الوطنية الوكالة لدى المصرح بها االستثمارات على األحكام هذه تطبق كما

  2009. سنة يوليو  26من  ابتداء االستثمار

 في المتواجدة االستثمارات على مناصب الشغل بإنشاء المتعلق الشرط هذا يطبق ال
 .العليا للجنوب والهضاب الخاص الصندوق إعانة من المستفيدة المناطق

 .سحبها االمتيازات بمنح هذه المتصلة الشروط احترام عدم على ويترتب

  ." التنظيم عن طريق الحاجة، األحكام، عند هذه تطبيق كيفيات تحدد
 

 جمادى أّول في المؤرخ 03-01 رقم األمر من 11 المادة أحكام تتمم و تعّدل : 38المادة 

 المعدل االستثمار، بتطوير و المتعلق 2001 سنة غشت  20الموافق لـ    1422 عام الثانية

 : يأتي كما وتحرر والمتمم،

 في والمنجزة المزايا من المستثناة غير للنشاطات المتضمنة االستثمارات تستفيد  :11المادة"

 : اآلتية المزايا من ، أعاله 10 المادة من األولى الفقرة في المذكورة المناطق

  :االستثمار  إنجاز  بعنوان 1 - 
اإلعفــاء مــن دفــع حقــوق الملكيــة بعــوض فيمــا يخــص كــل المقتنيــات العقاريــة التــي تــتم فــي  -

  إطار االستثمار؛
العقــود فيمــا يخــص ) ‰ 2(تطبيــق حــق التســجيل بنســبة مخفضــة قــدرها اثنــان فــي األلــف   -

  التأسيسية للشركات و الزيادات في رأس المال؛
تكفــل الدولــة جزئيـــا أو كليــا بالمصــاريف، بعـــد تقييمهــا مــن الوكالـــة، فيمــا يخــص األشـــغال  -

  ؛المتعلقة بالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز االستثمار
ثناة مـن اإلعفاء من الرسم على القيمـة المضـافة فيمـا يخـص السـلع و الخـدمات غيـر المسـت -

المزايا و التي تدخل مباشرة في إنجاز االسـتثمار، سـواء كانـت مسـتوردة أو مقتنـاة مـن السـوق 
  المحلية؛

اإلعفاء من الحقوق الجمركية فيمـا يخـص السـلع المسـتوردة و غيـر المسـتثناة مـن المزايـا و  -
  ؛االستثمار في إنجاز التي تدخل مباشرة
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 المتضمنة الوطنية األمالك ومبالغ العقاري اإلشهار مصاريف و التسجيل حقوق من اإلعفاء -

 إلنجـاز المشـاريع الموجهـة الممنوحـة المبنيـة وغيـر المبنيـة العقاريـة على األمـالك االمتياز حق

 .االستثمارية

 .الممنوح االمتياز لحق الدنيا المدة على المزايا هذه تطبق

 لفائـدة الـوزراء مجلـس قـرار بموجـب سـابقا الممنوحـة االمتيـازات األحكـام هـذه مـن تسـتفيد كمـا

  .االستثمارية المشاريع

 :المستثمر من بطلب الجبائية تعدها المصالح التي االستغالل مباشرة معاينة بعد -2

  الشـركات  أربـاح علـى الضـريبة مـن النشـاط الفعلـي، مـن سنوات (10) عشر اإلعفاء، لمدة  -

 ، المهني  النشاط  على  ومن الرسم

ابتــداء مــن تــاريخ االقتنــاء، مــن الرســم العقــاري علــى  ســنوات (10) عشــر لمــدةاإلعفــاء،  -
  .الملكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار

 

 أّول فـي المـؤرخ01 -03   رقـم األمـر مـن 1 مكـرر 12 المـادة أحكـام تـتمم و تعـدل :39المـادة 

 االسـتثمار، بتطـوير والمتعلـق 2001 سـنة غشـت 20لــ  الموافـق 1422عـام  الثانيـة جمـادى

 : يأتي كما وتحرر والمتمم، المعدل

 في  المذكورة  لالستثمارات  يمكن منحها التي  المزايا تخّص   أن يمكن  1:مكّرر  12  المادة"

  : اآلتية  المزايا  من  جزءا  أو  أعاله كال  مكّرر  12  المادة 

  : سنوات (05)خمس   أقصاها اإلنجاز، لمدة  مرحلة في 1 - 

ذات  األخـرى االقتطاعـات مـن  وغيرهـا  والرسـوم والضـرائب  الحقـوق  خلـوص أو/ و  إعفـاء ) أ
 المحلية، السوق  من أو االستيراد  عن طريق سواء  االقتناءات على  المطبقة  الجبائي  الطابع

 االستثمار؛ إلنجاز  والخدمات الضرورية  للسلع

 وكذا  لإلنتاج  ّصصةلمخا  العقارية  بنقل الملكيات  ةالمتعّلق  التسجيل  حقوق  من  إعفاء ) ب

 عليها؛  يطبق  أن  يجب  اّلذي  اإلشهار القانوني 

  فـي  والزيـادات  للشـركات  العقـود التأسيسـية يخـص  فيمـا  التسـجيل  حقـوق  من  إعفاء )   ج

 المال؛  رأس

  . لإلنتاج  صصةلمخا  الملكيات العقارية يخص  فيما  العقاري  الرسم  من  إعفاء )   د
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 الوطنيـة األمـالك ومبـالغ العقـاري اإلشـهار مصـاريف و التسـجيل حقـوق مـن اإلعفـاء) هــ

إنجـاز  بعنـوان الممنوحـة المبنيـة وغيـر المبنيـة العقاريـة علـى األمـالك االمتيـاز حـق المتضـمنة
  .االستثمارية المشاريع

  .الممنوح االمتياز لحق الدنيا المدة على المزايا هذه تطبق

 لفائـدة الـوزراء مجلـس قـرار بموجـب سـابقا الممنوحـة االمتيـازات األحكـام هـذه مـن تسـتفيد كمـا

  .االستثمارية المشاريع
  معاينـة  تـاريخ  مـن ابتـداء سـنوات (10)عشـر أقصـاها  ولمـدة االسـتغالل،  مرحلـة  فـي 2 - 

 : المستثمر من بطلب الجبائية صالحلما تعّدها االستغالل التي في  الشروع

 الشركات؛  أرباح  على  الضريبة  من  اإلعفاء )   أ

  المهني؛  النشاط  على  الرسم  من  اإلعفاء)  ب
 الوطني  لسلمجا  يقّرر  أن  ، يمكن أعاله 2  و 1  الفقرتين  في  المذكورة  المزايا  على  زيادة

   .به  المعمول  للتشريع  طبقا  مزايا إضافية  منح  لالستثمار 
 خمس تتجاوز ال لمدة لالستثمار، و الوطني لسلمجا يؤهل المنافسة،  بقواعد المساس دون -3

 ذلك في بما الرسوم، أو الضرائب أو الحقوق على تخفيضات أو لمنح إعفاءات سنوات،  (05)

 فـي تـدخل والتـي االسـتثمار عـن ناتجـة سـلع علـى أسـعار المفروض المضافة القيمة على الرسم

 .الناشئة الصناعية األنشطة إطار

  ."التنظيم طريق عن المادة هذه تطبيق كيفيات تحدد

  

رجب عام  29المؤرخ في  01 -  09من القانون رقم  57تعدل أحكام المادة  : 40المادة 
،  كما 2009والمتضمن  قانون المالية التكميلي لسنة   2009يوليو سنة  22الموافق  1430
   :يأتي 

  

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  142زيادة على أحكام المادة  : 57المادة "
يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في مجال كل 
الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والرسوم شبه الجبائية و غيرھا في إطار أنظمة دعم 

حصة ا(رباح الموافقة لھذه اhعفاءات أو التخفيضات في أجل اhستثمار، بإعادة اhستثمار 
ويجب . أربع سنوات ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية التي خضعت نتائجھا للنظام التحفيزي

وفي حالة . أن تنجز إعادة اhستثمار بعنوان كل سنة مالية أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية
ا(جل المذكور أعWه ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية  تراكم السنوات المالية، يحسب

 .ا(ولى
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الفة، تطبق شروط ھذه المادة على النتائج المحققة بعنوان لمخوبغض النظر عن كل ا(حكام ا
وما يليھا، وكذا بعنوان النتائج المؤجلة التخصيص عند تاريخ صدور  2010السنوات المالية 

يترتب على عدم احترام ھذه ا(حكام إعادة استرداد .  2009 قانون المالية التكميلي لسنة
  %. 30التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامة جبائية نسبتھا 

لس الوطني لWستثمار قرارا يرخص بإعفاء المستثمر لمجوh يطبق ھذا اhلتزام إذا أصدر ا
  .من الزامية إعادة اhستثمار

الشركات الوطنية ، معفيين من إلزامية إعادة يبقى المتعاملون ا(جانب الشركاء مع 
ويتعين على . اhستثمارعندما تدمج المزاايا الممنوحة في سعر السلع والخدمات التامة المنتجة

الشركات المعنية، قصد اhستفادة 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 تحدد كيفيات ت
 ".بالمالية والوزير المكلف بترقية اhستثمار

  
 30الموافق  1435عام  صفر  27مؤرخ في  13 - 08قانون رقم  

  .2014 ، يتضمن قانون المالية لسنة2013ديسمبر سنة 
  

 ا(خ|رى النفاي|ات وك|ذا نزلي|ةلما والنفاي|ات س|تعمللما الورق جمع أنشطة تماثل : 32المادة 
 الخاض|عة الحرفي|ة النش|اطات ، الطبيعي|ون ا(ش|خاص ارس|ھايم الت|ي لWس|ترجاع القابل|ة

 : كاOتي الضريبية والتسھيWت ا1عفاء من تستفيد  % 5 عدلبم الوحيدة الجزافية للضريبة
 .إعفاء : ا(وليان السنتان -
  .% 70 قدره تخفيض : الضريبي ا1خضاع من الثالثة السنة -
 .% 50 قدره تخفيض : الضريبي ا1خضاع من الرابعة السنة -
 .% 25  قدره تخفيض : الضريبي ا1خضاع من الخامسة السنة -

 .التنظيم طريق عن دةلماا ھذه تطبيق كيفيات وكذا لWسترجاع القابلة وادالم تحدد
  

 ،محلي|ا ج|ةالمنت) كوا(موني|ا اليوري|ا(ة ا(زوتي| ا(س|مدة إنت|اج عملي|ات تس|تفيد  : 33المادة 
 ثWث دةلم الشركات أرباح على الضريبة من ا1عفاء من ،الوطنية السوق في للبيع وجھةلموا
 .2013 يةلمالا السنة من ابتداء وذلك ،نواتس) 3( 

 .التنظيم طريق عن شروطه تحدد شروط دفتر باكتتاب ا1عفاء ھذا من اhستفادة ترتبط
  

 : يأتي كما وتحرر 2010 لسنة اليةلما قانون من 34 ادةلما أحكام تتمم  :34المادة 
 ش|كل ف|ي دفوع|ةالم المب|الغ تخض|ع ،الف|ةلمخا ا(حك|ام ك|ل ع|ن النظ|ر بغ|ض : 34المادة  "

 عل|ى الض|ريبة إل|ى ،الجزائر خارج جبائي موطن لديھم الذين ينللفنان تأليف حقوق أو أتعاب
 .الضريبة من محررة  %15 قدره بمعدل  ا1جمالي الدخل

 ف|ي، الثق|افي التب|ادل اتفاق|ات إط|ار في مشاركتھم عند ينالفنان لنفس فوعةلمدا بالغلما أن غير
 وزارة وص|اية تح|ت ت|نظم الت|ي ،والفني|ة الثقافي|ة والتظاھرات ھرجاناتلموا الوطنية ا(عياد
 على الضريبة وعاء ضمن تدخل h ، الوصاية تحت وا1عWم للثقافة الوطني والديوان الثقافة
  ."ا1جمالي الدخل
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 حق|وق بعن|وان ، س|تحقةلما الغلمب|ا ، ا1جم|الي ال|دخل عل|ى الض|ريبة م|ن تعف|ى:  44 ادةلما
 .اhستقWل لعيد ينالخمس الذكرى إحياء في شاركوا الذين ا(جانب أو ينلجزائريين االفنان
 وتجھي|زات التقني|ة التجھي|زات اس|تيراد بعن|وان س|تحقةلما الجمركي|ة الحق|وق م|ن تعف|ى كم|ا

  .العيد ھذا ينلتدش الرسمي اhحتفال ناسبةبم الديكور
  
رلم|ا يع|د ،اليلم|ا المحاس|بي بالنظ|ام ا1خ|Wل دون :  53 ادةلم.ا    ينللع| مالك|ا جبائي|ا ؤجَّ

 وش|ركات اليةلما ؤسساتلموا البنوك بھا تقوم التي ا1يجاري عتمادا1 عمليات في ،جرةالمؤ
 عل|ى الجب|ائي اhھ|تWك علي|ه ويطب|ق ثاب|ت كأص|ل تس|جيله علي|هين ويتع ،ا1يجاري القرض
 .كناتج قبوضةلما ا1يجار مبالغ وتسجل .ا1يجاري للقرض اليلما اhھتWك أساس

 لص|الح س|تأجرلما ي|دفعھا الت|ي بالغلما وتسجل ،ؤجرةلما ينللع مستأجًرا جبائيا ستأجرالم يعد
  .كتكلفة ؤجرلما

  
 2001 س|نة غش|ت 20 ف|ي ؤرخلم|ا 03 - 01 ا(م|ر م|ن 9 ةلم|ادا أحك|ام تع|دل  58:ادةلم.ا

 : يأتي كما وتّحرر ، مملمتوا عدللما اhستثمار بتطوير تعلقوالم
 ف|ي عليھ|ا ص|وصلمنا والجمركي|ة الجبائي|ة وش|به الجبائي|ة الح|وافز ع|ن فض|W:  9لم.اد ا "

  : يأتي ا، كماأعWه 2 و 1 يندتلماا في المحددة اhستثمارات تستفيد، العام القانون
 :أدناه، من المزايا اOتية 13إنجازھا كما ھي مذكورة في المادة  بعنوان  1-

ا1عفاء من الحقوق الجمركية فيم|ا يخ|ص الس|لع غي|ر المس|تثناة والمس|توردة و الت|ي ت|دخل  -أ
  مباشرة في إنجاز اhستثمار؛

المض||افة فيم||ا يخ||ص الس||لع والخ||دمات غي||ر المس||تثناة  ا1عف||اء م||ن الرس||م عل||ى القيم||ة -ب
  المستوردة أو المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز اhستثمار؛

 إط|ار ا1عفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية  الت|ي تم|ت ف|ي -ج
  المعني؛ اhستثمار

 من بطلب الجبائية صالحلما تعده الذي النشاط في الشروع معاينة بعد، اhستغWل بعنوان -2
 منصب ( 100 ) مائة حتى حِدثةالم لWستثمارات بالنسبة سنوات (3 ) ثWث دةر ، لمستثمالم

 : شغل
  ،الشركات أرباح على الضريبة من ا1عفاء -
 .ھنيالم  النشاط على الرسم من ا1عفاء -

 الت|ي لWس|تثمارات بالنس|بة ،س|نوات (5 ) خم|س إلى سنوات (3 ) ثWث من دةلما ھذه وتمدد
 .النشاط انطWق عند شغل منصب ( 100 ) مائة من أكثر تحدث

 لتط|وير الوطني|ة الوكال|ة" ل|دى بھ|ا ص|رحلما اhس|تثمارات عل|ى ا(حك|ام ھ|ذه تطب|ق كم|ا
  2009 . سنة يوليو 26 من ابتداء، "اhستثمار

h س|تثمارات عل|ى ،الش|غل مناص|ب بإح|داث تعل|قالم الش|رط ھ|ذا يطب|قhف|ي تواج|دةلما ا 
 .العليا والھضاب لجنوبالخاص با صندوقال إعانة من ستفيدةلما ناطقلما

 .اhمتيازات ھذه سحب اhمتيازات ھذه نحبملمتصلة ا الشروط احترام عدم على يترتب
 لWس|تثمار ال|وطني ل|سلمجا يح|دد الت|ي اhس|تراتيجية القطاع|ات ف|ي اhس|تثمارات تس|تفيد
 خمس دةلم، ھنيلم ا النشاط على والرسم الشركات أرباح على الضريبة من عفاءاh ،قائمتھا

  ."شغل مناصب إحداث اشتراط دون سنوات) 5(
    

 عل|ى تخف|يض م|ن ، البورص|ة ف|ي العادي|ة أس|ھمھا تس|عر التي الشركات تستفيد : 66 ادةلما
 (5 ) خم|س دةلم|  البورص|ة ف|ي رأس|مالھا ف|تح معدل يساوي الشركات أرباح على الضريبة
 . 2014 سنة يناير أّول من ابتداء وذلك ،سنوات
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 24 ف|ي ؤرخلم|ا 11 - 02 رق|م الق|انون م|ن   63ادةلم|أحك|ام ا ت|تمم و تع|دل :  67 ادةلم.ا

 : يأتي كما وتحرر 2003 لسنة يةالمال قانون تضمنلموا2002  سنة ديسمبر

 دةلم| الشركات أرباح على والضريبة ا1جمالي الدخل على الضريبة من تعفى :63  ادةلما "
مداخيل ا(س|ھم وا(وراق المماثل|ة لھ|ا  ،2014  سنة يناير أول من ابتداء ، سنوات( 5)  خمس

المس||جلة ف||ي التس||عيرة الرس||مية للبورص||ة أو م||داخيل الس||ندات وا(وراق المماثل||ة لھ||ا ذات 
سنوات مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورص|ة أو متداول|ة ) 5(أقدمية تساوي أو تفوق خمس 

  .ة للقيم المنقولةفي سوق منظم، وكذا نواتج ا(سھم أو حصص ھيئات التوظيف الجماعي

فوائض نواتج والضريبة على أرباح الشركات  تعفى من الضريبة على الدخل ا1جمالي و
وا(وراق المماثلة المماثلة السندات و عن اhلتزاماتالقيمة الناتجة عن عمليات التنازل 

) 5(بخمس  يقدر أدنى (جل منظمة سوق في أو المتداولةلبورصة ا فيلخزينة المسعرة ل
ويشمل ھذا ا1عفاء .  2014من أول يناير سنوات ) 5( والصادرة خWل فترة خمس سنوات

 .رحلةلمكل فترة صWحية السند الصادر خWل ھذه ا

العمليات  ،2014سنوات إبتداء من أول يناير سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس 
  ".تداولة في سوق منظمة لماسجلة في تسعيرة البورصة أو لمنقولة المبالقيم ا تعلقةلما

  
 اhس|تثمار دع|م جھ|از إط|ار ف|ي للمس|تثمرين منوح|ةلما الجبائي|ة الح|وافز تم|نح:  74الم.ادة 
 .محليا صنعةلما وادالم دمج معدل مع بالتناسب التشغيل دعم وجھاز

  . التنظيم طريق عن ادةلما ھذه تطبيق كيفيات تحدد
  
  

ديسمبر  30 الموافق  1436ربيع  ا7ول  عام    8مؤرخ  10 - 14قانون رقم  
 .2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2014سنة 

  
  

 1999 ديسمبر سنة 23  المؤرخ 99 - 11 رقم القانون من 6 المادة أحكام تعدل :17ة الماد
 المؤرخ 04 - 21 رقم القانون من 16 بالمادة المعدلة ،2000 لسنة المالية قانون والمتضمن

  نم 15 بالمادة المعدلة 2005 لسنة المالية قانون والمتضمن 2004 ديسمبر سنة 29 في
 لسنة المالية قانونوالمتضمن   2009ديسمبر سنة  26المؤرخ في  09- 09القانون رقم 

 2013  ديسمبر سنة 26 في المؤرخ 12- 12  رقم القانون نم 12  بالمادة المعدلة  ،2010
   :يأتي كما وتحرر

 الطبيعيون ا(شخاص  يمارسھا التي  النشاطات  من العائدة  المداخيل  تستفيد  6 :  المادة "
 جبائي  موطن  ولديھم  منراستاو ت  و أدرار  وتيندوف  إيليزي  في وhيات  الشركات  أو 
  مبلغ  من  %50 قدره تخفيض  دائمة من  بصفة  بھا  ويقيمون  الوhيات  ھذه  في 

 بصفة انتقالية  وذلك  الشركات  أرباح  على  الضريبة  أو  ا1جمالي  الدخل  على  الضريبة
 . 2015 سنة  يناير  أول  من  ابتداء  سنوات  (5)  خمس  لمدة

h المحروقات قطاع في العاملة والشركات ا(شخاص مدا خيل على السابقة ا(حكام  تطبق 
 . وتسويقھا ةوالغازي البترولية المنتجات نشاطات توزيع باستثناء
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  ."التنظيم طريق نع الحاجة، عند المادة، ھذه تطبيق وكيفيات شروط تحدد

  
ذي القعدة   29  ؤرخلما 16- 05 رقم القانون من  46 ادةلمأحكام ا تتمم و تعدل :52المادة 

 وتحرر ،2006 لسنة يةالمال قانون تضمنلموا 2005 سنة ديسمبر 31الموافق  1426عام 
  :يأتي كما

h يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق على ا(شخاص الطبعيين فيما يخص  : 46المادة "
الضريبة على الدخل ا1جمالي صنف اhرباح الصناعية و التجارية و أرباح المھن غير 
التجارية باستثناء أولئك الخاضعين للنظام الجزافي و كذا على الشركات فيما يخص الضريبة 

 .دج 10.000ل سنة مالية ، و مھما يكن الناتج المحقق، عن على أرباح الشركات، بالنسبة لك
 جمالياK لخالديجب تسديد ھذا المبلغ ا(دنى الجزافي المستحق بعنوان الضريبة على 

يوما ا(ولى من الشھر الموالي لشھر ) 20(والضريبة على أرباح الشركات خWل العشرين 
  ."واء تم ھذا التصريح أم hتاريخ اhجل القانوني 1يداع التصريح السنوي، س

ديسمبر سنة  24المؤرخ في  11-02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة  :73المادة 
من القانون رقم  67، المعدلة بموجب المادة 2003والمتضمن قانون المالية لسنة  2002

، وتحرر 2014المتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر سنة  30المؤرخ في  08- 13
:يكما يأت   

 دةلم الشركات أرباح على والضريبةأ ا1جمالي الدخل على الضريبة من تعفى :63  ادةلما "
مداخيل ا(سھم وا(وراق المماثل|ة لھ|ا  ،2013 سنة يناير أول من ابتداء ، سنوات( 5)  خمس

المس||جلة ف||ي التس||عيرة الرس||مية للبورص||ة أو م||داخيل الس||ندات وا(وراق المماثل||ة لھ||ا ذات 
سنوات مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورص|ة أو متداول|ة ) 5(أقدمية تساوي أو تفوق خمس 

  .ة للقيم المنقولةفي سوق منظم، وكذا نواتج ا(سھم أو حصص ھيئات التوظيف الجماعي

فوائض نواتج وو الضريبة على أرباح الشركات أتعفى من الضريبة على الدخل ا1جمالي 
وا(وراق المماثلة المماثلة السندات و عن اhلتزاماتالقيمة الناتجة عن عمليات التنازل 

) 5(بخمس  يقدر أدنى (جل منظمة سوق في أو المتداولةلبورصة افي لخزينة المسعرة ل
ويشمل ھذا ا1عفاء .  2013من أول يناير سنوات ) 5( والصادرة خWل فترة خمس سنوات

 .رحلةلمكل فترة صWحية السند الصادر خWل ھذه ا

، العمليات 2013سنوات إبتداء من أول يناير سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس 
  ".تداولة في سوق منظمة لماسجلة في تسعيرة البورصة أو لمنقولة المبالقيم ا تعلقةلما

  
 2001غشت سنة  20المؤرخ في  03- 01من ا(مر  9تعدل أحكام المادة : 74المادة 

من القانون  58والمتعلق بتطوير ا1ستثمار، المعدل والمتمم، المعدلة بموجب أحكام المادة 
والمتضمن  2013ديسمبر سنة  30الموافق  1435صفر عام  27المؤرخ في  08- 13رقم 

  :وتحرر كمايأتي 2014قانون المالية لسنة 
  
فضW عن الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليھا في  :9المادة «

  :أعWه مما يأتي  2و 1القانون العام، تستفيد ا1ستثمارات المحددة في المادتين 
  :يا اOتيةأدناه، من المزا 13بعنوان انجازھا على النحو المذكور في المادة .1
 تدخل والتي والمستوردة المستثناة غير السلع يخص فيما الجمركية، الحقوق من ا1عفاء ) أ

  ؛اhستثمارات إنجاز في مباشرة
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 غير والخدمات السلع يخص فيما المضافة القيمة على الرسم من با1عفاءالشراء  )ب
 .اhستثمارات إنجاز في مباشرة تدخل التي محلّيا المقتناة أو المستوردة المستثناة

 في تمت التي العقارية المقتنيات كل عن عوض لقاء الملكية نقل حق دفع من ا1عفاء ) ج
  .المعني اhستثمار إطار

ا1عفاء من حقوق التسجيل ومصاريف ا1شھار العقاري ومبالغ ا(مWك الوطنية ) د
إنجاز بعنوان المتضمنة حق اhمتياز على ا(مWك العقارية المبنية و غير المبنية الممنوحة 

  .المشاريع ا1ستثمارية
  .الممنوح اhمتيازيطبق ھذا اhمتياز على المدة الدنيا لحق 

الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة  اhمتيازاتا(حكام، كما تستفيد من ھذه 
المشاريع اhستثمارية وكذا اhستثمارات المصرحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير 

 .اhستثمار
بعنوان اhستغWل، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من . 2 

W3(ث المستثمر، لمدة ث ( ستثماراتسنوات، بالنسبةWالُمحِدثة حتى مائة  ل)منصب ) 100
 :    شغل
 .ا1عفاء من الضريبة على أرباح الشركات  −
 .                                                           ا1عفاء من الرسم على النشاط المھني   −

التي تُنشأ  لWستثماراتوات، بالنسبة سن) 5(سنوات إلى خمس ) 3(وتمدد ھذه المدة من ثWث 
  .النشاط انطWقمنصب شغل عند ) 100(أكثر من مائة 

 الوكالة الوطنية لتطوير"المصرح بھا لدى  اhستثماراتكما تطبق ھذه ا(حكام على 
  .2009يوليو سنة  26من  ابتداء، "اhستثمار

المتواجدة في المناطق  اhستثماراتh يطبق ھذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب العمل على 
  .الجنوب والھضاب العلياالخاص بصندوق الالمستفيدة من إعانة 

  .سحب ھذه ا(خيرة اhمتيازاتالشروط المتصلة بمنح ھذه  احترامعدم  لىيترتب ع
قائمتھا،  لWستثمارتستفيد اhستثمارات في القطاعات ا1ستراتجية التي يحدد المجلس الوطني 

) 05(من إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المھني، لمدة خمس 
  .»ل شغسنوات دون اشتراط خلق مناصب 

  

المنجزة ضمن النشاطات التابعة للفروع الصناعية المذكورة  تستفيد اhستثمارات: 75المادة 
  :أتيما يأدناه م

الشركات والضريبة على الدخل ا1جمالي والرسم  إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح   -
 سنوات؛) 05(على النشاط المھني لمدة خمس 

 .نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية من  % 3 قدرهمنح تخفيض  -

  :1ستفادة من ا(حكام السابقة ھي في االقطاعات الصناعية التي لھا الحق 

 صناعة الحديد والتعدين؛ -
 كية ؛اللدائن الھيدرولي -
 الكھربائية و الكھرومنزلية؛ -
 الكيمياء الصناعية؛ -
 الميكانيك و قطاع السيارات؛ -
 الصيدhنية؛ -
 صناعة الطائرات؛ -
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 بناء السفن و إصWحھا؛ -
 التكنولوجيا المتقدمة؛ -
 صناعة اhغذية؛ -
 النسيج و اhلبسة و الجلود و المواد المشتقة؛ -
 الجلود و المواد المشتقة؛ -
 .الخشب و صناعة اhثاث -

  .يحدد المجلس الوطني لoستثمار اhنشطة المرتبطة بھذه القطاعات 

  .تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وشركات ا/ستثمار والصناديق المشتركة : 79المادة 

ديرية العامة للضرائب، دم للمللتوظيف وشركات التأمين وكل شركة أو ھيئة مالية أن تق
حسب اHشكال وا\جال المطلوبة، المعلومات التي تخص الخاضعين للضريبة المنتمين 

 .للدول التي أبرمت مع الجزائر إتفاق تبادل المعلومات Hغراض جبائية
 

 .تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم
 1431رمضان عام  16الموافق  01- 10من اHمر رقم  30تعدل أحكام المادة  :80المادة 

، و تحرر كما 2010، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010غشت سنة  26الموافق 

 :يأتي
 

تعفي من الضريبة على الدخل ا/جمالي أوالضريبة على أرباح الشركات وكذا : 30المادة «
 31تاريخ نشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية و إلى غاية حقوق التسجيل، ابتداء من 

، النواتج وفوائض القيم لعملية التنازل عن اHسھم والحصص ا4جتماعية 2020ديسمبرسنة 

  .لdندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركة
  

كرة كما تعفى من الضريبة على أرباح الشركات، اHرباح التي تحققھا اHندية المحترفة ل
 31إلى غاية  2015القدم المشكلة كشركات ذات أسھم، ابتداء من أول جانفي سنة 

  .»2020ديسمبرسنة 

  

  سنة  يوليو  23  وافقالم  1436  عام  شّوال  7  في  مؤرخ  15-01  رقم  أمر
r2015  2015 لسنة  التكميلي  اليةالم  قانون  يتضمن.  

  

 واكتتاب الجبائي  دينھم  من %50بتسديد قاموا  الذين  بالضريبة ينكلفالم  كنيم 40: ادةلما

  في  الشكوى سحب إجراء من واستفادوا تبقيةلما %50ـ ل بالنسبة للتسديد استحقاق جدول 

عن   ،أن يستفيدوا ،مكرر من قانون ا/جراءات الجبائية 104ادة الم أحكام تطبيق إطار

من قانون  93و 92  ينادتلمفي  قررةالمھم لطعن َو4ئي حسب الشروط  يمطريق  تقد 

فُرضت عليھم   تعلقة باHعمال التدليسية التيالمتخفيض الزيادات  من ،ا/جراءات الجبائية
 جال الرسوم على رقممفي  2009باشرة وقبل سنة الم في مجال الضرائب 2012قبل سنة 

  .اHعمال



 الضرائب المباشرة  و الرسوم المماثلة  قانون

210 

 

طبقة سابقا وتلك المالعقوبة الجبائية  ينيجب أن يتطابق تخفيض الزيادات مع الفرق ب
ماثلة  لموالرسوم ا باشرةلممن قانون الضرائب ا 2 - 193 ينادتوجب الم  نصوص عليھالما

  .اHعمال من  قانون الرسوم على رقم 2 - 116و 

 :وتحرر كما  يأتي  ،2003لسنة  ليةالمامن قانون  67ادة المتعدل  أحكام   :41ادة الم

ُيستحق على المح2ت ذات الطابع السكني   يؤسس رسم سنوي على السكن  :67ادة الم"

 .ھنيالمأو

 : ويحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي

ھني  Hللمح2ت ذات الطابع السكني وا دج على التوالي بالنسبة 1200دج و 300 -) 1

   ؛ أدناه 2ذكورة في النقطة لمباستثناء تلك ا  ،البلديات الواقعة  في  جميع

ھني  لمللمح2ت ذات الطابع السكني وا دج على التوالي بالنسبة 2400دج  و 600 -) 2

الجزائر وعنابة وقسنطينة  البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات و4يات الواقعة في
 .ووھران

حسب  ،عن طريق فاتورة الكھرباء والغاز "سونلغاز" يحصل ھذا الرسم من طرف مؤسسة 
 .الدفع  دورية

 .ا4عتبار للحظيرة العقارية كلف بإعادةلميدفع ناتج ھذا الرسم إلى الصندوق ا

 .ھذه المادة عن طريق التنظيمتحدد كيفيات تطبيق 

 ھذا في المودعة، اHموال وتكون .  الجبائي ا/رادي  ل2متثال  برنامج  يؤسس 43 :   المادة

  إخضاع  محل ، كانت وضعيته  مھما طبيعي شخص كل طرف من البنوك لدى ، ا/طار

 .%  7 نسبته  يحرر معدل  جزافي

 ترتبط  و4 مشروع  مصدر  اHصل من  في  المعام2ت  أو  اHموال  ھذه  تكون  أن  يجب

 قانون  يجّرمه  فعل  بأي 

 . ا/رھاب  اHموال وتمويل  غسل  المنظم لمكافحة  والتشريع  العقوبات

  2016. سنة  ديسمبر  31بـ  ا/جراء  ھذا  لتنفيذ  الفعلي  الدخول  يحدد

  يتم  ولم ، البرنامج  لھذا  مؤھلة  الحائزون أموا4  اHشخاص  يكون الفترة،  ھذه  وبانتھاء

  تطبيق الغرامات  مع  العام  القانون  شروط  حسب    التقييم  محل إعادة  اكتتابھا

 . اللمجا  ھذا  في  عليھا المنصوص  والعقوبات

 طريق التنظيم  عن  اHحكام  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحدد

 طرف  من  منفردة  بصفة  والمكونات المستوردة  والملحقات  اHجزاء  تستفيد  :49المادة 

  التجميعية  الموجھة للصناعات  للنماذج  تنتمي والتي الصناعية  إنتاج السيارات  شركات 
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  ھذه  على  المطبقة  الجباية  من )  معةلمجا  الضرورية غير  CKD ( المسماة  تلك  أو

 . به  المعمول  طبقا للتشريع النماذج

  سارية  التقني  التقدير  مقررات يم الجمركة  تقد  عند  الجباية  ھذه  من  ل2ستفادة  يشترط

 . به  للتنظيم المعمول  طبقا  بالصناعة  المكلفة  الوزارة  التي تصدرھا المفعول

  2015. سنة  يناير  أول  من  سنوات ابتداء  (3)  ث2ث  المادة لمدة  ھذه  أحكام  تطبق

  . التنظيم  عن طريق ،  الحاجة  عند المادة،  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحدد

  الخامة  الزيوت  على المطبقين  النظامين الجبائي والجمركي  تكييف  سيتم 72 :  المادة

  ا4ستغ2ل  فور بداية ،الحماية إطار تدابير في  وذلك  ،المستوردة  الكسبوكذا  والمكررة

 . الزيتية  البذور  لدرس  الصناعي

الصناعة  وزيري بين مشترك  قرار الحاجة بموجب عند المادة ھذه تطبيق  كيفيات  تحدد
 . والمالية

 2005  سنة  يوليو  25  المؤرخ في  05-05  رقم  اHمر  من  2  تعدل المادة 73 :  المادة

من   63  بالمادة  والمتممة  المعدلة 2005  ،لسنة  التكميلي المالية  قانون  و المتضمن 

  : يأتي  وتحرر كما،  2009 لسنة التكميلي  المالية  قانون

  السلع  استيراد  عمليات  على  المصرفي يطبق للتوطين  خاص  رسم  يؤسس 2 :  المادة"

 . الخدمات  أو

  ملف  لفتح  طلب  كل  عند  عملية ا4ستيراد  مبلغ  من 0,3  % الرسم بمعدل  يسدد

 20.000 عن   الرسم  مبلغ  يقل  أن  دون  البضائع  أو  السلع  لعملية استيراد التوطين 

  . دينار

 التوطين  مبلغ من % 3 بـ  الرسم تعريفة تحدد

 .الخدمات 4ستيراد بالنسبة

 حالتھا على بيعھا /عادة الموجھة اHولية غير والمواد التجھيزات سلع ، الرسم من تعفى

 .استيراد عملية كل قبل اكتتاب تعھد بشرط

 .بذلك إيصال تسليم و شھادة عليه منح ويترتب الضرائب قابضي لدى الرسم يسدد

  ".التنظيم عن طريق ، الحاجة عند ، المادة ھذه تطبيق كيفيات تحدد

  المصرفي  للتوطين  الخاص  من الرسم  ينالمعفي  اHشخاص  على  يترتب 74 :  المادة

 على حالھا  البيع  /عادة  الموجھة  غير  اHولية  والمواد  استيراد التجھيزات  يخص  فيما
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 ) 2(مرتين   تساوي  غرامة  طرفھم تطبيق  من  المكتتب  التعھد  احترام  عدم  حالة  في

 . الواردات  قيمة ھذه

  

  30الموافق   1437مؤرخ في ربيع  ا7ول  عام   15-16قانون رقم 
  2016لية  لسنة مايتضمن  قانون ال 2015ديسمبر  سنة 

  

  

ا�تضمن�و  2004ديسم�5Mسنة���29ا�ؤرخ�Hي��21-04من�القانون�رقم��45تتمم�أحكام�ا�ادة�: 35ا�ادة�

 :،�وتحرر�كما�يأتي2005قانون�ا�الية�لسنة�

بما��،يجب�ع)ى�ا�كلف6ن�بالضريبة�الذين�ينجزون�عمليات�ضمن�شروط�البيع�بالجملة :45المادة "

�ا�ستورد �ذلك �وا�تعاملو Hي �و ن �و ن �النقال �تجار�الجملةو ا�وزعللهاتف �وكذا ��،ن �يقدموا �كل�،أن عند

  .كشفا�بقائمة�زبائjkم�يتم�تحيينه�شهريا�،طلب�من�fدارة�الجبائية

من قانون  1 - 224ن المعلومات المذكورة في المادة يجب أن يشتمل كشف قائمة الزبائ
  .الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

دج  400.000دج إلى  30.000و يعاقب على عدم تقديم ھذا الكشف بغرامة جبائية قدرھا 
  .وفي حالة العود تضاعف الغرامة 

زبائن غير و تطبق ھذه الغرامة أيضا عندما يتضح أن المعلومات الواردة في كشف ال
  ."صحيحة

  
بغض النظر عن جميع ا(حكام المنصوص عليھا بموجب التشريع الجبائي، تجبر  :36المادة 

الحقوق و الغرامات عند تحصيلھا، بالدينار ا(على بالنسبة لNجزاء التي تساوي أو تفوق 
  .سنتيم فيتم إھمالھا) 50( ينأما ا(جزاء التي تقل عن خمس. اسنتيم) 50( نيخمس

  

� ، 2003من قانون المالية لسنة المعدلة والمتممة ،  ،67تعدل و تتمم أحكام المادة :  37ا�ادة
 :وتحرر كما يأتي 

يؤسس رسم سنوي على السكن يستحق على المحWت ذات الطابع السكني أو  : 67المادة "
الجزائر،عنابة،  وكذا مجموع بلديات وhيات المھني الواقعة في البلديات مقر الدائرة 

  .قسنطينة  ووھران
على وصوhت " وكWء شركات توزيع الكھرباء و الغاز"يتم اقتطاع ھذا الرسم من طرف 

  .الكھرباء والغاز حسب دورية الدفع 

 ".تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم.يدفع ناتج ھذا الرسم إلى البلديات

  
  سنة  يوليو  22  في  المؤرخ  01- 09  رقم  القانونمن  57تعدل أحكام المادة  : 51المادة 
  أحكام  جبوبم  والمتممة  المعدلة  2009لسنة ،   المالية التكميلي  والمتضمن قانون  2009
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  والمتضمن  2012  سنة  ديسمبر  26  في المؤرخ 12- 12 رقم  القانون  من  40  المادة
 :  يأتي  كما  ،2013  لسنة  المالية  قانون

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  142زيادة على أحكام المادة  : 57المادة "
يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في مجال كل 
الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والرسوم شبه الجبائية و غيرھا في إطار أنظمة دعم 

  أو  ا1عفاءات  لھذه  الموافقة  ا(رباح  من %  30  حصة اhستثمار، بإعادة اhستثمار 
ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية التي خضعت  سنوات)  4(  أربع  أجل  في  التخفيضات

ويجب أن تنجز إعادة اhستثمار بعنوان كل سنة مالية أو بعنوان . نتائجھا للنظام التحفيزي
وفي حالة تراكم السنوات المالية، يحسب ا(جل المذكور أعWه . عدة سنوات مالية متتالية

 .ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية ا(ولى

الفة، تطبق شروط ھذه المادة على النتائج المحققة بعنوان لمخض النظر عن كل ا(حكام اوبغ
وما يليھا، وكذا بعنوان النتائج المؤجلة التخصيص عند تاريخ صدور  2010السنوات المالية 

يترتب على عدم احترام ھذه ا(حكام إعادة استرداد .  2009قانون المالية التكميلي لسنة 
  %. 30بائي مع تطبيق غرامة جبائية نسبتھا التحفيز الج

لس الوطني لWستثمار قرارا يرخص بإعفاء المستثمر لمجوh يطبق ھذا اhلتزام إذا أصدر ا
  .اhستثمار  بإعادة من الزامية إعادة استثمار

يبقى المتعاملون ا(جانب الشركاء مع الشركات الوطنية ، معفيين من إلزامية إعادة 
ويتعين على . اhستثمارعندما تدمج المزاايا الممنوحة في سعر السلع والخدمات التامة المنتجة

الشركات المعنية، قصد اhستفادة من تحويل ا(رباح أن ترفق طلبھا بكشف مبرر يحدد مبالغ 
 .وفترات تحقيق ا(رباح  المعنية

ترك بين الوزير المكلف تحدد كيفيات تطبيق ھذه الفقرة،عند الحاجة ، بموجب قرار مش
 ".بالمالية والوزير المكلف بترقية اhستثمار

 
يمكن أن تودع التصريحات الشھرية المتعلقة بمختلف الضرائب و الرسوم دون : 56المادة 

  . أن يتم دفع الحقوق المستحقة في الوقت نفسه
  

عليه، تطبق في حالة ما إذا تجاوز تسديد الضرائب و الرسوم المستحقة ا(جل المنصوص 
غرامات التأخر عن الدفع المنصوص عليھا بموجب التشريع المعمول به، حيث تحسب ھذه 

  . ا(خيرة ابتداء من التاريخ الذي كان من المفروض أن تسدد بحلوله
 
 
 
 


