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أستاذ حماضر-أ

الفصل األول
مفاهيم عامة

يتناول الفصل األول املحاور التالية :
أوال  :مفهوم الضريبة وأركانها
ثانيا  :أنواع الضر ائب
ثالثا  :أساليب فرض الضريبة وكيفية تحصيلها
ر ابعا  :أهداف الضريبة
أوال  :مفهوم الضريبة وأركانها :
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مفهوم الضريبة :الضريبة فريضة نقدية إلزامية تحددها الدولة ويلتزم املكلف بأدائها بال مقابل تمكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف املجتمع ،ويتضح في
هذا التعريف وجود أربعة أركان للضريبة.

 -2أركان الضريبة
 -1-2الضـريبة فريضة إلـزامية
إن الفرد ملزم على دفع الضريبة بخزينة الدولة بغض النظر عن استعداده أو رغبته في الدفع ،فليس هناك أي مجال للتهرب ،و إال وقع تحت طائلة
العقاب ،لذلك نصت كافة دساتير الدول على أن ال تفرض ،أو تعدل ،أو تلغى أي ضريبة إال بقانون يوافق عليه أغلبية ممثلي الشعب في البرملان .
 -2-2الضريبة فريضة تحددها الـدولة
ويتعلق هذا بأساس فرض الضريبة بمعنى هل تفرض الضريبة وفقا ملبدأ املنفعة؟ أم وفقا ملقدرة املمول على الدفع
أو وفقا ألساس آخر.
إن تعريف الضريبة على أنها ثمنا أو مقابال ملا تقدمه "الدولة من خدمات "أو "وفقا ملقدرة املمول" يجعله تعريفا دقيقا إذ يبني عليه استبعاد أية فريضة صدرت على
أساس آخر في مجال الضرائب لذلك فإن حامد دراز.يرى أن الضريبة فريضة تحددها الدولة دون أن يعني ذلك الحرية املطلقة للحكومة في هذا التحديد ،وهذا معناه أن
تكون السلطة التنفيذية مجبرة لآلراء ونصائح علماء املالية عند إعداد القانون الضريبي .
 -3-2الضريبة فريضة بال مقابل
إن الدولة من خالل الضريبة تسعى إلى تحقيق أهداف املجتمع وتحقيق النفع العام ،ولذلك فإن األمر يقتض ي أن يتضامن الجميع في سبيل توفير األموال لبلوغ
النفع العام  ،ومن ثم تصبح الضريبة فريضة حتمية وحسب التضامن االجتماعي بغض النظر على املنافع التي تعود على الفرد .
 -4-2هدف الضريبة املساهمة في تحقيق أهداف املجتمع املتعددة.
إن لكل ضريبة أهدافا اقتصادية و اجتماعية و سياسية ،فالضريبة لها أثر على توزيع الدخول و الثروات ،وعلى سلوك املستهلكين و املنتجين ،وعلى االستخدامات
البديلة للمواد االقتصادية ،وعلى اختيار الفن اإلنتاجي ،وعلى تشجيع رؤوس األموال األجنبية أو أصحابها ،وعلى أطوار التقلبات االقتصادية ،وعلى معدالت النمو
السكاني ،بل وعلى كافة متغيرات النشاط اإلنساني.
ثانيا :أنواع الضر ائب
تتعدد أنواع الضريبة وتختلف صورها الفنية باختالف املكان و الزمان ولكل نوع من هذه األنواع مزاياه وعيوبه ،لذلك ال تقتصر النظم الحديثة على نوع من أنواع
دون سواه ،بل تحاول كل دولة أن تتخذ مزيجا متكامال من أنواع الضرائب و أن تصيغه في أكثر صور التنظيم الفني مالئمة لتحقيق أهداف املجتمع.
ويتوقف نجاح أية دولة في اختيار النظام الضريبي على معرفة كاملة بإيديولوجيات املجتمع ،وكافة أوضاعه االقتصادية و االجتماعية و السياسية و األهداف التي
يسعى إلى تحقيقها.
ثانيا  :أنواع الضر ائب
 -1الضريبة الوحيدة و الضر ائب املتعددة.
لقد قسمت النظم الضريبية هيكلها إلى نوعين من النظم:
أ -نظـام الضريبة الوحيد وفيه تكتفي الدولة بفرض ضريبة واحدة تسعى بها إلى تحقيق كافة أهداف سياستها الضريبية .

ب -نظام الضرائب املتعددة ،حيث يتضمن الهيكل الضريبي أنواعا متعددة من الضرائب تسعى بها إلى تحقيق كافة أهداف سياستها الضريبية .
أما أوجـه االختالف بينهما تلخص كما يلي:

-

الضريبة الوحيدة ابعد عن تحقيق العدالة من الضرائب املتعددة.
الضريبة الوحيدة عرضة النخفاض حصيلتها بينما الضرائب املتعددة بإمكانها تعويض العجز الناتج عن أحد املصادر.
الضرائب املتعددة بمواعدها وطرق تحصيلها تخفف من حدة العبء الضريبي على املمول عكس الضريبة الوحيدة .

الضريـبة الوحيدة تدفع املمول بذل قصارى جهده إلى التهرب الضريبي مما يزيد في األعباء العامة للدولة.
الضر ائب على األشخاص الضر ائب على األمـوال.
 - 2إن الضرائب كيفما كانت أنواعها وأيا كان وعائها و إجراءات ربطها و أساليب تحصيلها ففي نهاية املطاف سوف يدفعها  -شخص ما سواء كان شخصا
طبيعيا أو شخصا معنويا.

ولكن الضريبة على األشخاص هي التي تتخذ من الشخص نفسه وعاء للضريبة ،بغض النظر عن أمواله أو ممتلكاته ولكن هـذا النوع من الضرائب قد زال تقريبا ولقد
اتجهت الدول الحديثة لفرض ضرائبها على املال في كل صور أوضاعه سواء كان عامال من عوامل اإلنتاج ،أو عائدا من عوائده عقار ،أو منقوال  ،أو سلعة استثمارية ،أو
سلعة استهالكية متخذا صورة دخل ،أو ثروة ،أو إنفاق.
 - 3الضر ائب املباشرة و الضر ائب غيراملباشرة:
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الضـر ائب املـباشـرة :بأنها الضريبة التي تستقر على املكلف وال يمكنه نقل عبئها بصفة كلية و أن املكلف (املمول) هو الذي يتحملها نهائيا ومن
أمثلتها:

-

الضـر ائب على الـدخل :و هي الضريبة التي تفرض على القيمة النقدية التي تحقق بصفة دورية في الثبات و االستقرار كالعالوات ،أو أرباح املكاتب او
العمل ،أو التجارة.

 الضريبة على رأس املال :وهي الضرائب التي تفرض على الثروة أو رأس املال ويقصد بها تلك الضرائب التي تفرض على كل ما يملكه الفرد من أموالعقارية أو منقولة في مدة زمنية سواء كانت هذه األموال قسمه ،أو غير قسمه كاألرض و العقارات املنسبة و النقود،واألسهم و السندات.
الضـر ائب غير املباشـرة  :هي الضريبة التي يتحملها املكلف بها مؤقتا ،ويستطيع نقل عبئها إلى مكلف آخر وهي تنقسم إلى ضرائب على االستهالك
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وضرائب على التداول.
أ -ضر ائب االستهالك وتظم :

-

الضر ائب الجمركية :عند دخول أو خروج السلعة.

ضر ائب اإلنتاج  :تفرض على السلع بمناسبة إنتاجها كالضرائب املطروحة على إنتاج سلعة وعادة يقوم املنتج بدفع الضريبة ثم بدفعها في سعر
الوحدة املباعة بمقدار الضريبة ليتحملها املستهلك في النهاية.
ب -ضر ائب التداول:
وهي تفرض على انتقال الثروة من شخص آلخر و أنواعها :الضريبة على التسجيل و ضريبة الدمغة.
 - 4مفهوم الرسم :
الرسم هو مبلغ من املال تحدده الدولة ويدفعه الفرد في كل مرة تؤدي إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص وتنطوي في نفس الوقت على نفع عام.
ثالثا  :أساليب فرض الضريبة وكيفية تحصيلها
تعتبر الوظيفة املالية للجباية أهم وظيفة على مستوى الدولة ،ويعد امليدان املالي للضريبة متسعا جدا في بلدان العالم الثالث نظرا لغياب األسواق املالية وضعف
األجهزة املصرفية ،ولكي تقوم الضريبة بهذه الوظيفة يجب أن تكون منتجة وهذا يتطلب إيجاد حل لثالثة أنواع من املشاكل.
 -1مشكل الوعاء الضريبي
تحديد الوعاء الضريبي معناه تعيين املادة التي على أساسها يتم إعداد الضريبة ،تحديد قواعد تأسيس ،الحدث املنش ئ الذي يدل على ميالد دين الخزينة،
ويعرف الوعاء كذلك بأنه هو مجموع إجراءات تحديد و مراقبة املادة الخاضعة للضريبة التي تستعمل كقاعدة لتطبيق تسعيره خاصة لتحديد مبلغ
الضريبة الواجب تأديته ولذلك فان تحديد الوعاء سيتوجب نوعين من العمليات:
اختيار املادة الخاضعة للضريبة  :حيث تعتمد األنظمة الجبائية الحديثة في تصنيف املادة الخاضعة للضريبة على املعيار االقتصادي حيث تتكون
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أساسا من الدخل ،أو رأس املال ،أو اإلنفاق أي اإلنفاق عام.
تقديراملادة الخاضعة للضريبة  :تستعمل التقنية الجبائية أربعة طرق لتقدير املادة الخاضعة للضريبة وهي :
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-

طريقة النظام العام :بناء على تصريح يقدمه املكلف بنفسه.
طريقة التقريرالجزافي :انطالقا من قواعد جزافية باالعتماد على عدة قرائن قانونية أو تنظيمية.
طريقة التقدير على أساس املظاهر و العالمات الخارجية مثل نمط عيش املمول  ،وكذا على مؤشرات تدل عن أهمية دخله كنوع السيارة ،واملسكن ،وعدد
العمال....
طريقة التسعير التلقائي :تتمثل هذه الطريقة في تقدير املادة الخاضعة للضريبة بناء على مختلف املعلومات التي تحصل عليها إدارة الضرائب خاصة إذا أخل
املكلف بواجباته الجبائية و املحاسبية كعدم التصريح ،أو عدم سك الدفاتر املحاسبية القانونية.
 -2مشكل تصفية الضريبة
يقصد بتصفية الضريبة حسابها و تحديد مبلغها مما يمكن من معرفة الدين الجبائي للمكلف أو املمول ،ويمكن في هذا اإلطار إدراج طريقتين هما:
أ -طريقة املعدل النسبي  :وهو نسبة مئوية تطبق على قاعدة التأسيس مهما كانت كميتها أو حجمها.
ب -طريقة املعدل التصاعدي  :حيث تزداد النسبة املقتطعة مع تزايد حجم القاعدة الخاضعة للضريبة.
 -3مشكل التحصيل الضريبي  :بعد اختيار املادة الخاضعة للضريبة و تقديرها وحساب مبلغها تأتي عملية التحصيل بغرض تأدية مبلغ الدين الجبائي ولذلك
يمكن التفرقة بين ثالث إمكانيات رئيسية لتأدية مبلغ الدين الجبائي و هي :
أ -النظام العام حيث يدفع املكلف دينه بصفة مباشرة أو إجمالية إلى الخزينة.
ب -نظام اإلقطاع عند املصدر) أو االقتطاع من املنبع
ج -نظام الدفعات املسبقة

ر ابعا  :أهداف الضريبة للضريبة عدة أهداف أساسية لعل أهمها:
 -1األهداف املالية  :يظهر الهدف املالي من خالل تامين إيرادات دائمة من مصادر داخلية لخزينة الدولة  ،ومن هنا نشأت قاعدة وفرة حصيلة الضرائب بحيث
تكون شاملة لجميع األشخاص الطبيعيين واملعنويين.وهذا مع االقتصاد قدر اإلمكان من نفقات الجباية حيث يكون اإليراد الضريبي مرتفعا وهو ما تتميز به
الدول املتقدمة .
 -2األهداف االجتماعية  :إن األهداف االجتماعية للضريبة كثيرة ومتنوعة وخصوصا بعد ظهور مفهوم العدالة االجتماعية  ،وبروز االتجاهات الحديثة لتوزيع
عادل للدخل  ،إضافة إلى ظهور مفهوم توزيع العبء الضريبي في املجتمع حسب مستوى الدخل.
 -3األهداف االقتصادية  :من أهم أهداف الضريبة في العصر الحاضر هي األهداف االقتصادية  ،فالضريبة ال تستقطع دون أن تثير انعكاسات على االستهالك
واإلنتاج واالدخار واالستثمار  ،لذلك تقوم الحكومة باستخدام الضريبة لتوجبه سياساتها االقتصادية لحل األزمات التي تتعرض لها وذلك بتشجيع فروع
اإلنتاج الضرورية ومعالجة دورات الكساد والركود  ،ومحاربة التكتل الخ .
أسئلة نظرية
ق
 -1ما هو الفر بين الضريبة والرسم ؟
 -2قارن بين الضريبة والرسم مع إعطاء أمثلة .
 -3ما هو تعريف الوعاء الجبائي مع إعطاء أمثلة
 -4حدد في ما إذا كانت الضرائب التالية  ،مباشرة أو غير مباشرة :
الضريبة على أرباح الشركات  ،الضريبة على األمالك  ،الرسم الداخلي على االستهالك ،الرسم على القيمة املضافة .
 -5قارن بين الضرائب املباشرة والضرائب غير املباشرة من حيث  :درجة العبء ،املرونة  ،الحصيلة الرقابة  ،درجة الوعي الجبائي .

الفصـ ـ ـل الثـ ـ ـاين
الضرائب الرئيسة العـ ـ ـائدة
مليزانية ال ـ ـ ـ ـدولة

الضر ائب الرئيسة العائدة مليز انية الدولة
يتناول الفصل الثاني الضر ائب الرئيسة العائدة مليز انية الدولة من خالل املحاور التالية :
أوال  :الضريبة على الدخل اإلجمالي
ثانيا  :الضريبة على أرباح الشركات
ثالثا  :األحكام املشتركة بين الضر ائب الرئيسة العائدة مليز انية الدولة
ر ابعا  :الضريبة على االمالك
خامسا  :رسم التطهير
أوال  :الضريبة على الدخل اإلجماليImpôt sur le revenu global :
 -1تعريفها وخصائصها :
هي ضريبة تعرف وفق املادة رقم ( )01من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة كما يلي " تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيين
تسمى الضريبة على الدخل اإلجمالي ،و تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي اإلجمالي للمكلف بالضريبة .ومن أهم خصائصها نجد اآلتي :
 تطبق على دخل األشخاص الطبيعيين. تعتبر ضريبة سنوية أي تؤسس كل سنة على األرباح أو املداخيل التي يحققها املكلفون بالضريبة أو التي يحصلون عليها خالل سنة معينة. تعد ضريبة إجمالية أي شاملة لكل املداخيل تمس الدخل الصافي اإلجمالي و هذا بعد خصم األعباء املحددة قانونا. تعد ضريبة وحيدة بمعنى أنها تضم كل أصناف الدخل. تعتبر ضريبة تصريحية بمعنى أنها واجبة التصريح من طرف املكلف بها. -2مجـال التطبيـق واملداخيل الخاضعة  :تطبق الضريبة على الدخل اإلجمالي على ما يلي:
 -1-2األرباح املهنية
إن األرباح املهنية هي تلك األرباح التي يحققها األشخاص الطبيعيون والناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية ،وكذلك األرباح املحققة من األنشطة
املنجمية ؛ كما يندرج ضمنها تلك األرباح التي يحققها األشخاص الطبيعيون الذين :
• يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محالت تجارية أو بيعها أو يشترون باسمهم نفس املمتلكات إلعادة بيعها يستفيدون من وعد بالبيع من
جانب واحد يتعلق بعقار ،ويقومون بسعي منهم أثناء بيع هذا العقار بالتجزئة أو التقسيم ،بالتنازل عن االستفادة من الوعد بالبيع إلى شاري كل جزء أو
قسم.
• يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد الزم الستغاللها سواء أكان اإليجار يشتمل على كل العناصر غير املادية للمحل التجاري أو
الصناعي أو جزء منها أم ال.
• يمارسون نشاط الراس ي عليه املناقصة وصاحب االمتياز ومستأجر الحقوق البلدية .
• يحققون أرباحا من أنشطة تربية الدواجن واألرانب عندما تكتس ي هذه األنشطة طابعا صناعيا .
• يحققون إيرادات من استغالل املالحات أو البحيرات املالحة أو املمالح .
• املداخيل املحققة من قبل التجار الصيادين ،الربابنة الصيادين ،مجهزي السفن ومستغلي قوارب الصيد.
• يحققون مكاسب صافية من الرأسمال بمناسبة عملية التنازل عن القيم املنقولة والحقوق االجتماعية لقاء عوض.
 -2--2تحديد األرباح الخاضعة للضريبة وكيفية حسابها
الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي الذي يساوي الفرق بين املداخيل املقبوضة من طرف املكلف بالضريبة واألعباء التي يتحملها
هذا األخير .ويطبق وفق النظام الحقيقي وتتضمن املداخيل املعتمدة لحساب األرباح الخاضعة للضريبة بشكل أساس ي على ما يلي :
• املبيعات واملداخيل املتأتية من األشغال وتقديم الخدمات .
• اإلعانات .
• مختلف املداخيل.
ويتم حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي عن طريق الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل اإلجمالي
الجدول رقم ( )1-2الجدول التصاعدي السنوي لحساب الضريبة على الدخل اإلجمالي
قسـط الـدخل الخاضـع للضريبـة (بالدينـار)

نسبة الضريبـة

ال يتجاوز  120.000دج

%0

من  120.001إلى 360.000

%20

من  360.001على  1440.000دج

%30

يفوق 1440.000دج

%35
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مثال تطبيقي  :صرح تجر جملة للمواد املكتبية خالل  2015املعلومات التالية :

-

مبيعات مفوترة خارج الرسم  33.000.000 :دج .
النتيجة املالية  900.000 :دج
عجز مالي محقق في سنة  2014بمبلغ  100.000 :دج
مجموع األعباء املقبولة جبائيا 31.500.000 :دج

مجموع االعباء املرفوضة جبائيا  600.000 :دج
املطلوب  :حدد النتيجة الجبائية و احسب الضريبة على الدخل االجمالي .
الحل:
 -1النتيجة الجبائية = النتيجة املالية  +األعباء املرفوضة – التخفيضات – العجز
النتيجة الجبائية = 100.000 – 0 – 600.000 + 900000
=  1.400.000دج
و بطريقة أخرى يمكن تحديد النتيجة الجبائية كالتالي :
النتيجة الجبائية = املبيعات – مجموع األعباء املقبولة جبائيا – التخفيضات – العجز
= 1.400.000 = 100.000 – 0 – 31.500.000 –33.000.000
 -2حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي :
الجدول رقم (:)02-02حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الخاضع

نسبة الضريب ـ ـ ـ ــة

مبلغ الضريبـ ـ ـ ـ ــة I .R .G

%0
%20
%30

48000
312000

أقل من أو يساوي 120.000
360.000-120.0001
1400.000 – 360.000
/

/

360.000 =IRG

 -2 –2مداخيل رؤوس األموال املنقولة  :تنقسم هده املداخيل إلى قسمين رئيسين هما
 -1–2-2إيرادات األسهم أو حصص ألشركة واإليرادات املماثلة لها
أ -املفهوم
تعتبر إيرادات خاضعة للضريبة على الدخل اإلجمالي  /صنف مداخيل رؤوس األموال املنقولة ،مجمل إيرادات األسهم والحصص أالجتماعية واإليرادان املماثلة
لها في اإليرادات التي توزعها أساسا :
 شركات األسهم . الشركات ذات املسؤولية املحدودة . الشركة املدنية املتخذة شكل شركة أسهم . شركات األشخاص وشركات باملساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس األموال.ب -الدخل الخاضع للضريبة واملعدالت املطبقة
يتشكل الوعاء الذي يستخدم كأساس لفرض الضريبة على الدخل اإلجمالي من املبلغ الخام للمبالغ املوزعة.
أما املعدالت املطبقة فهي :
 ُيطبق اقتطاع من املصدر بمعدل  % 10محرر من الضريبة على املداخيل املوزعة على األشخاص الطبيعيين املقيمين بالجزائر. ُيطبق اقتطاع من املصدر بمعدل  % 15محرر من الضريبة على األرباح املقسمة على األشخاص الطبيعيين أو املعنويين غير املقيمين بالجزائر ُ -يطبق اقتطاعمن املصدر بمعدل  % 15محرر من الضريبة على األرباح املحولة إلى شركة أجنبية غير مقيمة من قبل شركتها الفرعية املقيمة في الجزائر أو كل منشأة مهنية أخرى.
 -2 –2- 2إيرادات الديون والودائع والكفاالت

أ-

املفهوم
تعتبر إيرادات الديون والودائع والكفاالت التي تخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي  /صنف مداخيل رؤس األموال املنقولة ،حواصل الفوائد
واملبالغ املستحقة من الدخل وكافة الحواصل األخرى املتأتية من :

الفصل الثالث
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 الديون الرهنية املمتازة منها والعادية وكذا الديون املمثلة باألسهم والسندات العامة وسندات القرض األخرى القابلة للتداول باستثناء كلعملية تجارية ال تكتس ي الطابع القانوني للقرض.
املودع ومهما كان تخصيص الوديعة.
 الودائع املالية تحت الطلب أو ألجل محدد ،مهما كان ِ الكفاالت نقدا . الحسابات الجارية . -سندات الصندوق.

ب -الدخل الخاضع للضريبة واملعدالت املطبقة
َّ
تؤسس قاعدة فرض الضريبة ملداخيل الديون والودائع والكفاالت على املبلغ اإلجمالي للفوائد واملبالغ املستحقة من الدخل وكافة الحواصل األخرى
للديون والودائع والكفاالت والحسابات الجارية وسندات الصندوق .ال تستفيد هذه املداخيل من أي تخفيض.
غير أنه تستفيد الفوائد الناتجة عن املبالغ املقيدة في دفاتر أو حسابات االدخار لألشخاص من تخفيض قدره خمسين ألف دينار ( 50.000دج).
أما املعدالت املطبقة فهي :
• اقتطاع من املصدر بمعدل  % 10على مداخيل الديون والودائع و الكفاالت .
• اقتطاع من املصدر بمعدل  % 50محرر من الضريبة ،بعنوان الضريبة على الدخل اإلجمالي ،على عائدات السندات غير االسمية أو لحاملها .
• اقتطاع من املصدر مطبق على الفوائد الناتجة عن املبالغ املقيدة في دفاتر أو حسابات االدخار لألشخاص كما يلي :
  %1محررة من الضريبة بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل عن خمسين ألف دينار ( 000.05دج) أو يعادلها ؛  %10فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن خمسين ألف دينار ( 000.05د ج).يمنح االقتطاع من املصدر املطبق على مداخيل الديون واإليداعات و الرهون القانون للمستفيدين منها الحق في قرض ضريبي يساوي مبلغه مبلغ هذا
االقتطاع ،بناءا على الدخل الصادر عن طريق الجدول.
غير أن القرض الضريبي املمنوح على أساس االقتطاع من املصدر املطبق على الفوائد الناتجة عن املبالغ املقيدة في دفاتر التوفير أو حسابات االدخار
لألشخاص ،يكون مساويا لحصة االقتطاع املناسبة عند تطبيق نسبة .%10
 -3-2املداخيل الفالحية
املفهوم
أ-
تعتبر إيرادات فالحية تلك اإليرادات املحققة من األنشطة الفالحية وتربية املواش ي.
ويعتبركنشاط فالحي :
•

كل استغالل لألمالك الريفية من شأنها أن تقدم إيرادات ؛

•

كل فائدة ناشئة يحصل عليها املستغل من بيع أو استهالك املنتجات الفالحية ،بما فيها اإليرادات املتأتية من املنتجات الغابية؛

• كل استغالل الفطريات في السراديب داخل باطن األرض.
ويعتبركنشاط تربية املواش ي :
•

كل ما يتعلق بتربية الحيوانات من كل نوع ،السيما الغنم والبقر واملاعز والجمال والخيول.
كما تعتبر كذلك كأنشطة تربية الحيوانات ،أنشطة تربية الدواجن ،والنحل واملحار ،وبلح البحر ،واألرانب.
ال يمكن أن تعتبر تربية الدواجن واألرانب كأنشطة تربية الحيوانات إال بتوفر شرطين :
 أن تكون ممارسة من طرف املزارع نفسه في مزرعته ؛ أن ال تكتس ي طابعا صناعيا.وفي حالة عدم استيفاء هذين الشرطين ،فإن هذه املداخيل تنتمي إلى األرباح املهنية

ب -تحديد اإليرادات الخاضعة للضريبة
تحدد إيراداتكم الفالحية وإيرادات تربية الحيوانات كقاعدة لفرض الضريبة على الدخل اإلجمالي حسب إمكانيات كل منطقة وكذا حسب كل والية،
بلدية أو مجموع بلديات ،من طرف لجنة والئية متكونة من ممثل عن اإلدارة الجبائية وممثل عن اإلدارة املكلفة بالفالحة وممثل عن غرفة الفالحة.
وتتم املصادقة على التعريفات املحددة بموجب قرار صادر عن املدير العام للضرائب قبل الفاتح من مارس من كل سنة فيما يخص اإليرادات
الخاصة بالسنة السابقة .وفي حالة تعذر ذلك ،يتم تجديد آخر التعريفات املعروفة.

 -4-2املرتبات واألجور والعالوات واملعاشات والريوع العمرية:
 -1-4-2مفاهيم عامة
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أ-

مفهوم األجر  :تدل عبارة اجر على كل مكافأة مقابل تأدية عمل من قبل شخص عامل لفائدة شخص أخر مستخدم مقدمة حسب القطعة
وتعتبر أيضا أجور ما يلي – املكافآت املدفوعة إلى الشركاء دو الحصص القليلة في الشركات ذات املسؤولية املحدودة .

ب-

املبالغ املقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير.
عالوات املر دودية واملكافآت وغيرها التي تمنح بصفة اعتيادية من قبل املستخدمين لفترات غير شهرية .
املبالغ املسددة ألشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم الرئيس ي كأجراء نشاط التدريس  ،أو البحث أو املراقبة  ،كأساتذة مساعدين بصفة
مؤقتة .
التعويضات والتسديدات أو املنح الجزافية املدفوعة ملسيري الشركات لقاء املصاريف املبذولة من طرفهم .

مفهوم الر اتب  :تدل عبارة راتب على املكافأة املالية املدفوعة لعمال اإلدارات واملؤسسات العمومية إي املوظفون .
- 2-4-2تحديد املداخيل الخاضعة :
يخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي حسب اإلقطاع من املصدر ما يلي :
•

املداخيل األساسية (املرتبات ،األجور ،العالوات) ؛
 املداخيل امللحقة (اإلكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات) ؛ اإليرادات املماثلة لألجور ،على سبيل املثال : -املزايا العينية (التغذية واملسكن واأللبسة. )...

•

املداخيل املدفوعة إلى الشركاء واملسيرين لشركات ذات مسؤولية محدودة والشركاء في شركات األشخاص والشركات ا ملدنية املهنية وأعضاء
شركات ا ملساهمة .
 العالوات والتعويضات والتسديدات واملنح املدفوعة ملسيري الشركات . تعويضات املساعدين . التعويضات املمنوحة في إطار االستخالفات املتضمنة بشكل ثانوي  -.املنح الناتجة عن أي نشاط ظرفي ذات طابع فكري . املبالغ املقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير ،وهذا كتعويض مقابل عملهم . املنح ،على سبيل املثال منح الخدمة الدائمة ،الضرر ،الخدمة باملناوبة ،إضافات الدخل ؛منح املردودية ،اإلخضاع ،الخطر ،الصندوق،الحصيلة ،املسؤولية ،نهاية السنة ؛املنح والعموالت املمنوحة في إطار عمل مأجور عليه .
 -املعاشات والريوع العمرية.

 -3-4-2تحديد األشخاص و املداخيل املعفاة
ُيعفى من الضريبة :

-

األشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل ،منصوص عليها في اتفاق دولي ؛
األشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في املخازن املركزية للتموين ،التي أنش ىء نظامها الجمركي بمقتض ى قانون الجمارك ؛
األجور واملكافآت األخرى املدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب ،وفقا للشروط املحددة عن طريق التنظيم ؛
العمال املعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو الصم البكم الذين تقـل أجورهـم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار جزائري ( 20.000دج) شهريا
و كذا العمال املتقاعدون الذين تقـل معاشاتهم في النظام العام عن هذا املبلغ.
منح مصاريف التنقل أو املهمة .
منح املنطقة الجغرافية .
املنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع االجتماعي مثل  :األجر الوحيد واملنح العائلية ومنحة األمومة .

ج  -تحديد األساس الخاضع
يحدد األساس الخاضع على النحو التالي :
األساس الخاضع = مجموع املداخيل الخاضعة – األعباء القابلة للحسم
مث ــال تطبيقي  :إطار في شركة متزوج و أب لطفل أجرته األساسية  62000دج و فيما يلي بعض املعلومات املتعلقة بالتعويضات :
 ⁄1تعويض عن الخبرة املهنية بنسبة  %1من األجر األساس ي
 ⁄2تعويض عن املردودية الشهرية بنسبة  %19من األجر األساس ي
 ⁄3تعويض عن اإلطعام بمبلغ  1200دج ل ـ  30وجبة يوميا
 ⁄4تعويض عن النقل بمبلغ 1500دج شهريا

بنية الـرسوم على أرقـام االعمال
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 ⁄5منحة األجر الوحيد  800دج
 ⁄6املنح العائلية  300دج .
املطل ــوب  :حدد األساس الخاضع و أحسب الضريبة على الدخل اإلجمالي
األساس الخاضع :
 .Iاملداخيل الخاضعة
 -1األجر األساس ي 62000 :
 -2تعويض عن الخبرة املهنية = 620=62000×%1دج
 -3املردودية الشهرية= 11780 =62000 × %19دج
 -4تعويض عن اإلطعام = 1500 = 50×30دج
 -5تعويض عن النقل = 1500دج
77400 = I
 .IIاالشتراكات االجتماعية األعباء القابلة للحسم:
األعباء االجتماعية = 6696 = %9 × )1500+1500(-77400
مع العلم أن تعويضات اإلطعام والنقل واملسكن ال تخضع القتطاعات التامين االجتماعي
األساس الخاضع = II- I
= 6696-77400
=  70704دج

حساب  = IRGيتم حسابه وفق الجدول رقم( )03-02التالي :
الجدول رقم( : )03-02حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي
األساس

نسبة
الضريبة

مبلغ الضريبة

اقل من  10.000دج

%0

-

من 10.000الى 30.000دج

%30

%20

من  30.000الى 120.000دج
املجموع

 4000دج
12.211دج
16.211دج

إذا كان األساس الخاضع للضريبة يفوق مبلغ  28750دج فان املكلف يستفيد من تخفيض قدره  1500دج ومن ثم يصبح مبلغ الضريبة على الدخل اإلجمالي يساوي
 14711 = 1500-16211دج
سؤال: 1
ما هو النظام الجبائي املطبق على األجور املتأتية من النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري املمارسة من طرف مستشارين ?
جواب:1
طبقا ألحكام املواد 5-67و  104من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة ( ق.ض.م.ر.م ) فإن األجور.املتأتية من النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري
املمارسة من طرف مستشارين سواء كانوا أجراء أو متقاعدين تخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي بنسبة %10دون تطبيق التخفيض  ،يعتبر هذا االقتطاع محررا إال في
حالة ما إذا فاقت قيمة هذه األجور 2.000.000دج سنويا .
سؤال: 2
ما هي عتبة اإلعفاء بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي املخصصة ملداخيل العمال املعوقين و كذا العمال املتقاعدين ?
جواب: 2
تستفيد مدا خيل العمال املعوقين حركيا أو عقليا أو املكفوفين أو الصم البكم و كذا العمال املتقاعدين التابعين للنظام العام  ،و التي ال تفوق  20.000دج من
اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي في حين أن كل مبلغ يزيد على هذه القيمة خاضع لهذه الضريبة ( املادة  68من ق.ض.م.ر.م ) .

 -5-2املداخيل العقارية :

الفصل الثالث

 –1-5-2تحديد املداخيل الخاضعة
تعتبر مداخيل عقارية تلك املداخيل الناتجة عن :

-

بنية الـرسوم على أرقـام االعمال

إيجار العقارات املبنية أو أجزاء منها ،مثل البيوت املخصصة للسكن ،املصانع ،املخازن ،املكاتب...الخ .

إيجار كل املحالت التجارية أو الصناعية غير املجهزة بعتادها.
وهذا شريطة أن تكون هذه املداخيل غير مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو مستثمرة فالحية أو مهنة غير تجارية .و يتعلق األمر أساسا باملداخيل
املتأتية من املحالت املستعملة في إطار مهنة أصحاب املداخيل غير التجارية وأن يكون املست ِغل قد اختار تسجيلها في سجل العقارات .

-

إيجار امللكيات غير املبنية بكل أنواعها ،بما فيها األراض ي الفالحية

عقد العارية
 -2-5-2تحديد املعدل وحساب الضريبة
تخضع املداخيل املتأتية من اإليجار املدني ألمالك عقارية للسكنات الجماعية ذات استعمال سكني للضريبة على الدخل اإلجمالي
بنسبة  ،% 7محررة من الضريبة كما تخضع االيجارات املتأتية من اإليجار املدني للسكنات ذات االستعمال الفردي للضريبة على
الدخل االجمالي بنسبة  ،%10يتم تطبيقها على مبلغ اإليجار اإلجمالي دون تطبيق التخفيض .تحدد هذه النسبة بـ  %15وبدون
تطبيق تخفيضات ،إذا تعلق األمر بإيجار املحالت ذات االستعمال التجاري أو املنهي.
يترتب على مداخيل كراء قاعات الحفالت و حفالت األسواق و السيرك ،دفع تلقائي بعنوان الضريبة على الدخل اإلجمالي،
بنسبة  ،% 15محرر من الضريبة.
 -3-5-2تحديد املداخيل املعفاة
تعفى من الضريبة على الدخل اإلجمالي :

-

اإليجارات لفائدة الطلبة ؛
ات السكنات الجماعية التي ال تتعدى مساحتها  80م.2

املداخيل املتأتية من إيجار
 -4-5-2تحديد األساس الخاضع
يساوي الدخل املستعمل في أساس الضريبة على الدخل اإلجمالي بعنوان هذا الصنف ،مبلغ اإليجارات اإلجمالية السنوية.
غير أن األساس الضريبي املعتمد في عقد العارية يتكون من القيمة اإليجارية املحددة استنادا إلى السوق املحلي أو حسب املقاييس
املقررة عن طريق التنظيم.و يحدد األساس الخاضع كما يلي :
األساس الخاضع = مبلغ اإليجارات اإلجمالية السنوية × نسبة الضريبة
 : 5-5-2أمثلة تطبيقية :
مثال  : 01خالل سنة ،2016قام مكلف بالضريبة بتأجير شقته ذات االستعمال السكني بمبلغ قدره  96.000دج
 ،أي  8.000دج في الشهر .فان الضريبة على الدخل اإلجمالي تحسب كالتالي :
• مبلغ اإليجار الخام السنوي  96.000 :دج الضريبة على الدخل اإلجمالي املستحقة  6720 = % 7 * 96.000 :دج (محررة من الضريبة).
مثال : 02
ي
أجر مكلف بالضريبة ،محل منهي بمبلغ إجمالي سنو قدره  144.000دج ،أي  12.000دج في الشهر و هذا خالل سنة
 : 2016فان الضريبة على الدخل على الدخل اإلجمالي تحسب كالتالي :
الضريبة على الدخل اإلجمالي املستحقة  21.600 = % 15 * 144.000 :دج (محررة من الضريبة).
 -6-2فو ائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات املبنية و غيراملبنية
 -1-6-2مجال التطبيق :
بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل اإلجمالي  ،تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بقابل عن العقارات املبنية أو غير املبنية  ،فوائض
القيمة املحققة فعال من قبل األشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط املنهي  ،عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية
أو غير مبنية .
غير أنه ال تدخل في مكونات األساس الخاضع للضريبة :

-

فوائض القيمة املحققة بمناسبة التنازل عن عقار تابع لتركة من أجل تصفية إرث شائع موجود .
فوائض القيمة املحققة عند تنازل املقرض املستأجر أو املقرض املؤجر عن عقار في إطار عقد قرض إيجاري من نوع '' ليزباك'' lease back
تعد كذلك تنازالت بمقابل الهبات املقدمة لألقارب ما بعد الدرجة الثانية و إلى غير األقارب .

 -2-6-2تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة :يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق االيجابي بين :
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الفصل الثالث
-

سعر التنازل عن امللك .

و سعر االقتناء أو إنشائه من طرف املتنازل .
و يمكن لإلدارة زيادة على ذلك أن تعيد تقويم العقارات أو أجزاء العقارات املبنية أو غير مبينة طبقا لقيمتها التجارية الحقيقية و ذلك في إطار احترام اإلجراء
التناقض ي املنصوص عليه في املادة  19من قانون اإلجراءات الجبائية .و تحدد نسبة الضريبة ب  % 15تفرض على فائض القيمة الخاضع.
 -3-6-2فو ائض القيمة املعفية :
ال تخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي  ،فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات املبنية أو غير مبنية التي دامت
حيازتها ألكثر من عشر  10سنوات .
 -3-6-2تحصيل و دفع املبالغ الخاضعة للضريبة :
يتعين على املكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة أن يحسبوا و يدفعوا بأنفسهم الضريبة بعنوان فوائض القيمة املحققة
في أجل ال يتعدى ثالثين يوما  30ابتداء من تاريخ أبرام عقد البيع .
إذا لم يكن للبائع موطن في الجزائر  ،فيجب على نائبه املفوض قانونيا تصفية و تسديد الضريبة  ،يتم التسديد لدى الصندوق قابض الضرائب  ،مكان تواجد امللك
املتنازل عنه من خالل مطبوعة تسلمها اإلدارة الجبائية أو يتم تحميلها من املوقع االلكتروني .
 : 7- 2ارباح املهن الحرة االرباح غيرالتجارية قانون املالية لسنة 2020
لقد تم فصل االرباح غيرالتجارية عن االرباح املهنية وهي تلك االرباح املتعلقة بأرباح املهن الحرة املحاسبين واألطباء واملوثقينمع اعادة نظام التصريح املر اقب
لهذه الفئة أي اعادة املواد  22الى 26
الربح الجبائي= االيرادات املهنية – النفقات املهنية
االيرادات املهنية = املترتبة عن ممارسة املهنة
اضافة املكاسب او الخسائرالناتجة عن استثمار مقومات االصول املخصصة ملمارسة املهنة وكذا التعويضات املقبوضة مقابل
التوقف عن ممارسة املهنة او تحويل الزبائن كما يجب االخذ بالحسبان املكاسب الصافية بمناسبة التنازل
بمقابل عن القيم املنقولة والحصص االجتماعية .
النفقات املهنية = نفقات ممارسة املهنة مع مراعاة احكام املادتين . 169 141
-1
-2
-3
-4

ايجاراملحالت املهنية
الضر ائب والرسوم املهنية
االهتالكات املحققة وفقا للقواعد املطبقة في مجال االيرادات الناتجة عن النشاطات الصناعية والتجارية .

حساب الضريبة على الدخل االجمالي  :يخضع الربح الجبائي املحقق الى معدل نسبي قدره  26باملائة محررة من الضريبة املادة 104
في حالة منح رخصة استثمار او شهادة اختراع او التنازل عن صيغة صنع او طريقة من طرف املخترع نفسه فانه يطبق على ريوع
االستغالل او على سعرالبيع تخفيضا قدره  %30قصد مراعاة املصاريف التي انفقت املادة 2-23
تخضع فو ائض القيمة املحققة من التثبيتات للنظام املنصوص عليه في املادتين 173-172
يجب مسك سجال يوميا مرقما وموقعا من قبل املصلحة املسيرة وان يقيدو فيه االيرادات والنفقات يوم بيوم دون شطب والمحو .

ثانيا  :الضريبة على أرباح الشركات Impôt sur les bénéfices des sociétés:
 -1املفهوم و الخصـائص:

بنية الـرسوم على أرقـام االعمال

الفصل الثالث

املفهــوم  :انطالقا من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة وحسب نص املادة  " 135تؤسس ضريبة سنوية على مجمل األرباح أو املداخيل
-2-1
التي تحققها الشركات وغيرها للمعنويين املشار إليهم في املادة  136وتسمى هذه الضريبة " الضريبة على أرباح الشركات .
الخصائص :
-2-2
نستنتج من خالل املفهوم السابق الخصائص التالية :
 ضريبة سنوية ألن حسب مبدأ الدورات ،وعائها يتضمن ربح سنة واحدة. ضريبة وحيدة ألن األشخاص املعنويين ملزمين بدفع ضريبة واحدة على أرباحهم. ضريبة عامة ألنها شاملة ملختلف األرباح دون التمييز لطبيعتها. ضريبة نسبية لكونها تعتمد على معدل واحد يفرض على الربح الضريبي. ضريبة تصريحيه لكون املكلفين بها ملزمين بالتصريح بالربح السنوي . -2مجـال التطبيـق :
تخضع للضريبة على أرباح الشركات:
كل الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء:
-1-2
 شركات األشخاص وشركات املساهمة ملفهوم القانون التجاري. الشركات املدنية التي لم تتكون على شكل شركة أسهم.وفي حالة إذا اختارت شركات األشخاص وشركات املساهمة و الشركات املدنية املذكورة أنفا الخضوع إلى الضريبة على أرباح الشركات
فإن هذا االختيار يجب أن يرفق بالتصريح املنصوص عليه في املادة  151ويجب أن يكون اختيارا ثابت ال رجعة فيه مدى حياة الشركة.
 هيئات التوظيف الجماعي للقيم املنقولة املكونة و املعتمدة حسب األشكال و الشروط املنصوص عليها في التشريع. املؤسسات و الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري. الشركات التي تنجز عمليات الوساطة في مجال العقار  ،واالستفادة من وعده بالبيع من جانب واحد يتعلق بعقار بسعي منهم أثناء بيع هذا العقاربالتجزئة أو التقسيم بالتنازل .
 الشركات التي تقوم بتأجير مؤسسة صناعية ،أو تجارية بما فيها من أثاث أ و عتاد الزم الستغاللها - ،نشاط الراس ي عليه املناقصة  ،و صاحباالمتياز ،و مستأجر الحقوق البلدية.
 الشركات التي تحقق أرباحا من أنشطة تربية الدواجن و األرانب عندما تكتس ي طابعا صناعيا  .التي تحقق إيرادات من استغالل املالحات  ،و البحيراتاملالحة  ،أو املمالح.
 األرباح املحققة من طرف التجار الصيادين ،مجهزي السفن ومستغلي قوارب الصيد. الشركات التعاونية و االتحادات التابعة لها. -3األسـاس الخـاضع
إن عالقة النتيجة الجبائية تعطى وفق العالقة التالية املستخرجة انطالقا من النتيجة املالية وهذا بعد دراسة األعباء من الناحية الجبائية

النتيجة اجلبائية= النتيجة املالية  +جمموع األعباء املرفوضة – التخفيضات  -العجز
 -4معدالت الضريبة على أرباح الشركات:
تحسب الضريبة على أرباح الشركات حسب عدة معدالت كالتالي :
 %19 −بالنسبة لألنشطة إنتاج السلع.
 %23 −بالنسبة لألنشطة البناء واإلشغال العمومية والري وكدا األنشطة السياحية والحمامات باستثناء وكاالت اإلسفار.
%26 −بالنسبة لألنشطة األخرى.
 −كما انه يجب على األشخاص الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات الدين يمارسون العديد من األنشطة في نفس الوقت ان يقدموا محاسبة منفصلة
عن هده الناشطة تسمح بتحديد األرباح عن كل نشاط مناسب ملعدل الضريبة على أرباح الشركات الواجب تطبيقه .
 −كما إن عدم مسك محاسبة يودي إلى تطبيق معدل % 26
مع العلم أنه يقصد بنشاطات إنتاج املواد تلك املتمثلة في استخراج أو صفح أو تشكيل أو تحويل املواد باستثناء نشاطات التكييف أو العرض التجاري للمواد املوجهة
إلعادة بيعها .ويقصد بأنشطة البناء واألشغال العمومية والري املؤهلة إلى معدل  % 23تلك األنشطة املسجلة بهده الصفة في السجل التجاري والتي يترتب عليها دفع
االشتراكات االجتماعية الخاصة بالقطاع .
 -1-4معدالت االقتطاع من املصدر

الفصل الثالث

تكون معدالت االقتطاع من املصدر ملخصة في الجدول التالي :
الجدول رقم ( : )07-02معدالت االقتطاع من املصدر( الضريبة على أرباح الشركات )

بنية الـرسوم على أرقـام االعمال

مداخيل الديون و الودائع و الكفاالت :

 ( %10قرض ضريبي)

اإليرادات املتأتية من سندات الصندوق غير االسمية

 ( %50محررة من الضريبة)

اإليرادات املحصلة في إطار عقد إدارة األعمال:

 ( %20محررة من الضريبة)

مداخيل املؤسسات األجنبية التي ليس لها منشآت دائمة في الجزائر و املحققة في إطار صفقات متعلقة بتقديم
الخدمات
املبالغ املدفوعة مقابل خدمات من أي نوع كانت مقدمة ،أو مسلمة بالجزائر :
العائدات املمنوحة ملخترعين متواجدين بالخارج ،مقابل منح رخصة استغالل براءات اختراعهم  ،أو بيع ،أو
التنازل عن عالمات صنع ،أو طرق ،أو صيغ

%24
%24
%24

مداخيل املؤسسات األجنبية العاملة في النقل البحري ،عندما تخضع بلدانهم املؤسسات الجزائرية العاملة في
مجال النقل البحري للضريبة ،يتم تطبيق قاعدة املعاملة باملثل  ،عندما تقوم هذه الدول بتطبيق معدل يزيد
أو يقل عن النسبة املطبقة بالجزائر

%10

األرباح املحولة إلى شركة أجنبية غير مقيمة من قبل شركتها الفرعية املقيمة في الجزائر،أو كل منشأة مهنية
أخرى باملفهوم الجبائي

%15

الحواصل و فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن األسهم و األوراق املماثلة املحققة في إطار عملية الدخول
في البورصة

%20
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-

تخضع للضريبة على اربح الشركات كل الشركات مهما كان غرضها وشكلها باستثناء الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة
تم حذفها املادة 136

 -ال تحتسب في تحديد وعاء الضريبة على ارباح الشركات املداخيل املتاتية من توزيع االرباح املعفاة صراحة وال تستفيد من تطبيق هذه االحكام إال املداخيلاملصرح بها بصفة منتظمة  .املادة  147مكرر
 تطبق نسبة  % 15محررة من الضريبة على املداخيل املتاتية من توزيع االرباح الخاضعة للضريبة على ارباح الشركات . -ال تكون قابلة للخصم مصاريف التكفل املدفوعة من قبل مؤسسة بدل طرف ثالث دون ان يكون هذا التكفل له عالقة بالنشاط املمارس  .م 1- 169 تخصم املصاريف االولية املسجلة في املحاسبة قبل بداية سريان النظام املحاسبي املالي من النتيجة الجبائية تبعا ملخطط االمتصاص االصلي وتتم عمليةاالمتصاص من خالل التصريح الجبائي السنوي املوافق 3-169 .
 -ال تكون قا بلة للخصم على الصعيد الجبائي سوى في حدود  % 1من رقم االعمال السنوي النفقات املتعلقة بالترويج الطبي للمواد الصيدالنية وشبهالصيدالنية وهي على وجه الخصوص تلك املتعلقة باإلشهار بجميع اشكاله وتكاليف اطالق املنتوجات  .م-169.
 تعفى الشركات الناشئة من الضريبة على ارباح الشركات والرسم على القيمة املضافة بالنسبة للمعامالت التجارية شروط االستفادة تحدد عن طريق التنظيم .املادة  69من قم لسنة . 2020

ثالثا  :األحكام املشتركة بين الضر ائب الرئيسة العائدة مليز انية الدولة
هناك أحكام مشتركة ين الضريبة على الدخل اإلجمالي و الضريبة على أرباح الشركات تخص األعباء الواجب خصمها جبائيا  ،و هذا لتحديد األساس الخاضع للضريبة
 -1الشروط العامة لقبول األعباء من الناحية الجبائية
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إن تحديد األعباء الواجب خصمها من الوعاء الضريبي أمر يتعلق بالتشريع الجبائي و تفسيرات الدوائر املالية و لهذا فإن هناك بعض القواعد التي يمكن
االسترشاد بها عند تحديد األعباء وهي :
 أن يكون العبء مرتبط بأعمال املؤسسة بطريقة مباشرة و لفائدتها. أن يكون العبء حقيقيا ومؤكدا ال أمرا احتماليا ، يجب أن يكون العبء مؤيدا باملستندات الالزمة أن يؤدي إلى تخفيض األصول الثابتة للمؤسسة. أن يكون العبء متعلقا بالسنة املالية موضوع التكليف تماشيا مع مبدأ استقالل السنوات املالية. -2الشروط الجبائية لقبول األعباء  :إن هذه الشروط تخص األعباء التالية:

 املشتريات  :وهي أعباء خاصة بدورة االستغالل املتعلقة بالسلع و املواد األولية التي حصلت عليها املؤسسة خالل دورة استغاللها وهي تخص البضاعةاملستهلكة ،أو املواد و اللوازم املستهلكة ،ويمكن التسجيل املحاسبي فور الحصول على الفاتورة في انتظار عملية التسديد مع تسجيل تكلفة الشراء
مضافا إليها كل املصاريف امللحقة بها ومخفضا مختلف التخفيضات املمنوحة من طرف املوردين.
وللتأكد من عملية االستهالك الحقيقي ينبغي الرجوع إلى املخزونات و مراقبة مخزون أول املدة،
و مشتريات السنة  ،و مخزون نهاية املدة.
 مصاريف املستخدمين  :حيث تكون مقبولة جبائيا ( أي قابلة ) للخصم يجب توفر الشروط التالية: أن تتعلق بعبء فعلي و ليس وهمي. أن يكون غير مبالغ فيها باملقارنة مع نوع العمل. أن تنشأ عنها اشتراكات اجتماعية.مع املالحظة أن أجر املستغل غير قابل للخصم بينما أجر زوجة املستغل أو زوجات أحد األعضاء فهي قابلة للخصم.

-

األعبــاء االجتماعية  :توسعت عملية الخصم لتشمل كل األعباء املترتبة عن االشتراكات االجتماعية التي تدفع عن طريق املؤسسات في إطار أنظمة
التقاعد و املترتبة عن االلتزامات القانونية.

-

العموالت ،مكافآت عن السمسرة ،اإلنقاصات  ،و األتعاب و مختلف املكافآت األخرى تعتبر قابلة للخصم غير أنه يشترط أن تكون مسددة ومرفقة
بكشف ملحق بامليزانية الجبائية حيث يجب إظهار اسم املستفيد و عنوانه و املبلغ الذي تم قبضه.

-

املبالغ املخصصة لترميم املعالم األثرية و املناظرالتاريخية املصنعة و التحف األثرية ،إضافة إلى املبالغ املخصصة لتوعية الجمهور و تحسسيه في
كل ما يتعلق بالتراث التاريخي املادي و املعنوي ،وكذا أحباء املناسبات التقليدية املحلية ،فهي قابلة للخصم.

 الضـر ائب و الـرسومتعتبر قابلة للخصم إذا كانت متعلقة باالستغالل و يجب أن تكون مسددة أو مثبتة محاسبيا في انتظار التسديد و هي تخص الرسم على النشاط املنهي  ،و
الرسم العقاري ،وحقوق الطابع ،باستثناء الضريبة على أرباح الشركات ،و الضريبة على الدخل اإلجمالي.
غير أنه إذا منحت فيما بعد تخفيضات في هذه الضرائب فإن مبلغها يدخل ضمن إيرادات السنة املالية التي تم خاللها إشعار
املؤسسة.

-

إيجار املحالت املهنية ( مباني إدارية) و التجهيزات
يعتبر مبلغ اإليجارات املهنية املستحقة ،أو الجارية خالل الدورة من بين األعباء القابلة للخصم و يتضمن هذا املبلغ اإليجار والنفقات امللحقة به التي
تتحملها املؤسسة وفق عقد اإليجار غير أن هناك بعض االستثناءات و هي:
اإليجارات املدفوعة مسبقا.
• حق الدخول
•

-

ثمن العتبة

مصاريف التأمين
تعتبر مصاريف التأمين قابلة للخصم إذا كانت موجهة لتغطية خطر قد يؤدي إلى حدوث خسارة أو تكلفة للمؤسسة.

 املصاريف املاليةتعتبر هذه املصاريف قابلة للخصم إذا كانت تخص مصاريف تسيير الحسابات الجارية للمؤسسة و فوائد الديون و القروض املستعملة في تمويل
النشاط املنهي للمؤسسة ،أو تلك املستعملة في شراء ،أو إنشاء هياكل مخصصة ملمارسة النشاط املنهي للمؤسسة.
غير أنه إذا كانت هناك مصاريف مالية متعلقة بقروض مقبوضة في الخارج فيشترط أن تكون مقرونة بوثيقة االعتماد الخاصة بالتحويل الصادرة عن هيئة مالية
مؤهلة (بنك الجزائر) ،و أن تكون مسجلة محاسبيا في سنة االعتماد.
و فيما يخص هذه املؤسسات نفسها تخصم مصاريف املقر في حدود  %1من رقم األعمال في مجرى السنة املالية املطابقة اللتزامها.

-

أعبــاء مختلفة و هي مسقفة ماليا و تتكون من ما يلي :

الفصل الثالث
 -مصاريف الحماية و الرعاية و الرعاية ذات الطابع الرياض ي و الثقافي
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تعتبر قابلة للخصم  ،غير أنه بخصوص املبالغ املخصصة لإلشهار املالي و الكفالة و الرعاية الخاصة باألنشطة الرياضية فإنه يجب إثباتها في حدود %10من
رقم أعمال السنة املالية و في حد أقصاه 30.000.000دج.

-

مصاريف االستقبال  :تعتبر قابلة للخصم شريطة أن يتم إثباتها لصالح املؤسسة
مصاريف الهدايا ذات الطابع اإلشهاري  :تعتبر هي األخرى مصاريف قابلة للخصم إذا كانت تتمتع بخاصية إشهارية و في حدود 500دج للوحدة الواحدة.
املبالغ املخصصة لإلعانات والتبرعات لصالح املؤسسات و الجمعيات ذات الطابع اإلنساني فهي قابلة للخصم ما لم تتجاوز مبلغا سنويا قدره
1.000.000دج سنويا.

 املبالغ املخصصة للهبات التي يقدمها األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املقيمون للمؤسسات املقيمة املعتمدة للبحث العلمي ،تعتبر مبالغ قابلةللخصم في حدود  %10من الدخل الخاضع للضريبة في حدود سقف يساوى 100.000.000دج غير أنه يجب أن يتم التصريح بها إلى اإلدارة الجبائية  ،و
إذا كانت متعلقة و البحث العلمي فيجب أن يتم التصريح بها إلى املؤسسة الوطنية املكلفة بمراقبة البحث العلمي.
إضافة إلى كل هذه األعباء هناك مصاريف التسيير املختلفة التي تعتبر كلها قابلة للخصم طبقا للشروط العامة.
 اإلهتالكـ ـات les amortisementsكما هو معلوم أن اإلهتالك هو انخفاض قيمة عنصر نشيط الذي يطرأ على األصول الثابتة العينية ،وذلك على أثر استعماله أو مرور الزمن عليه ،وحتى
يتم قبول مخصصات اإلهتالك كأعباء يجب توفر الشروط التالية:
 أن يكون العنصر قابال لإلهتالك. أن يكون العنصر مقيدا محاسبيا ضمن املؤسسة. أن يحسب أساس اإلهتالك خارج الرسم على القيمة املضافة بالنسبة للمكلفين الخاضعين لهذا الرسم و أن يكون األساس متضمنا لكل الرسوم إذا كان املكلفين غير الخاضعين للرسم على القيمة املضافة. يجب االنتباه إلى الحدود القصوى املفتوحة جبائيا عندما يتعلق األمر بالسيارات السياحية حيث يتم احتساب اإلهتالك على أساس1.000.000دج إذا كانت هذه السيارة ال تشكل مصدرا أساسيا لرقم األعمال.
 يجب أن تكون طريقة اإلهتالك واضحة ،وقد حدد املشرع في املادة  174الفقرة ( )1من قانون الضرائب املباشرة على أن نظام اإلهتالك املاليالخطي يطبق على كل التثبيتات.
املــؤونــات les provisions
هي تلك األرصدة املشكلة بغرض مواجهة الخسائر أو التكاليف املبنية بوضوح و التي يتوقع حدوثها بفعل األحداث الجارية تربطها و تقييدها في حسابات
السنة املالية وتبيانها في كشف األرصدة املنصوص عليه في املادة  152ولكي تظل املؤونات كأعباء قابلة للخصم يجب توفر الشروط الشكلية و
املوضوعية التالية :
•
-

الشروط الشكلية :
أن تكون مسجلة محاسبيا.
أن تكون مسجلة في كشف ملحق بالتصريح الجبائي.

•
-

الشروط املوضوعية:
يجب تحديد طبيعة الخسارة و أن يكون التقدير غير مبالغ فيه.
يجب أن تكون الخسارة في حد ذاتها قابلة للخصم.
يجب ان تكون الخسارة في بداية الدورة وتترتب عن النشاط االستغاللي للمؤسسة.

-

حالة خاصة ( )1العجــز Déficit
في حالة تسجيل عجز في سنة مالية معينة فإنه يعتبر عبء يخصم من النتيجة الجبائية املحققة في السنة املالية (ن  ،)1+و إذا كانت هذه النتيجة غير
كافية يخصم في النتيجة املخصصة في السنة املالية (ن )2+إلى غاية السنة الرابعة املوالية لسنة تسجيل العجز .املادة  147من قانون الضرائب املباشرة
والرسوم املماثلة .

-

حالة خاصة ()2
يمكن معاينة العناصر ذات القيمة املنخفضة التي ال تتجاوز مبلغ 30.000دج خارج الرسم كأعباء قابلة للخصم للسنة املالية املتصلة بها.

-

حالة خاصة ()3
ال يقبل تخفيض املعامالت التجارية و الغرامات و املصادرات  ،أي كانت طبيعتها و الواقعة على كاهل مخالفي األحكام القانونية من األرباح الخاضعة
للضريبة.

حالة خاصة رقم : 04
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طبقا للمادة رقم  08من قانون املالية لسنة  : 2018ال تقبل للخصم من األرباح الخاضعة للضرائب اإليجارات ونفقات الصيانة وتصليح السيارات السياحية التي
ال تشكل األداة الرئيسية للنشاط
حالة خاصة رقم : 05
طبقا للمادة رقم  10من قانون املالية لسنة  : 2018ال تكون قابلة للخصم من اجل تحديد الربح الجبائي الصافي األعباء التي تستوفي شروط الخصم والتي تم
تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة  300.000دج بكل الرسوم
ر ابعا  :الضريبة على األمالك:
يخضع للضريبة على األمالك:1
 األشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ،بالنسبة ألمالكهم املوجودة بالجزائر او خارج الجزائر؛ األشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم مقر جبائي بالجزائر ،بالنسبة ألمالكهم املوجودة بالجزائر؛أ-

تقدر شروط الخضوع للضريبة في اول يناير من كل سنة ملجموع األمالك والحقوق والقيم الخاضعة للضريبة التي يمتلكها األشخاص املذكورين.
األساس الخاضع للضريبة:

تحدد نسبة الضريبة على األمالك كما يلي2:

الجدول رقم( )13الضريبة على األمالك
قسط القيمة الصافية من األمالك الخاضعة للضريبة(دج)
يقل عن 100.000.000
من  100.000.001الى 150.000.000
من  150.000.001الى 250.000.000
من  250.000.001الى 350.000.000
من  350.000.001الى 450.000.000
يفوق450.000.001
ب -األمالك الخاضعة للضريبة على األمالك:
 األمالك العقارية املبنية وغير املبنية؛ الحقوق العينية العقارية؛-

النسبة %
0
0.5
0.75
1
1.25
1.75

األموال املنقولة (السيارات الخاصة – الدراجات النارية – اليخوت وسفن النزهة – طائرات النزهة – خيول السباق – التحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها
 500.000دج)؛
ال تخضع اجباريا للتصريح عناصر األمالك التالية :املنقوالت املخصصة للتأثيث-املجوهرات واالحجار الكريمة والذهب واملعادن الثمينة – املنقوالت املادية األخرى
السيما الديون والودائع،الكفاالت ،عقود التامين في حالة الوفاة ،الريوع العمرية.
ج -جديد قانو ن املالية لسنة 2020
-

تخضع وجوبا إلجراءات التصريح عناصراالمالك التالية :
االمالك العقارية املبنية وغير املبنية – الحقوق العينية العقارية –االموال املنقولة
الديون والودائع والكفاالت
عقود التامين في حالة الوفاة
الريوع العمرية

تحدد الضريبة على االمالك بنسبة واحد  /االلف على االمالك التي تفوق  100.000.000دج ويعد اخر اجل الكتتاب التصريح  31مارس  2020ن ان
عدم التصريح يؤدي الى اخضاع ضريبي تلقائي مع تطبيق غرامة تساوي ضعف الحقوق املستحقة
خامسا  :رسم التطهير
خامسا  :رسم التطهير
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يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات املنزلية ،رسم سنوي لرفع القمامات املنزلية مطبقة على كل امللكيات املبنية.
يؤسس سنويا رسم خاص برفع القمامات املنزلية باسم املالك أو املنتفع.
يتحمل الرسم املستأجر الذي يمكن أن يكلف مع املالك بدفع الرسم سنويا بصفة تضامنية.
يحدد مبلغ الرسم كما يلي :
ما بين  1000دج و 1.500دج على كل محل ذي استعمال سكني؛

تحدد الرسوم املطبقة في كل بلدية بقرار من رئيس املجلس الشعبي البلدي ،بناء على مداولة املجلس الشعبي البلدي وبعد اطالع رأي السلطة الوصية.
بغض النظر عن كل حكم مخالف ،تكلف املجالس الشعبية البلدية خالل أجل أقصاه ثالث ( )3سنوات إبتداءا من أول جانفي  ،2002بعملية التصفية والتحصيل
واملنازعات املتعلقة برسم رفع القمامات املنزلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه األحكام عن طريق التنظيم.
ن
مكرر
 2من قانو الضرائب
يتم تعويض البلديات التي تمارس عملية الفرز في حدود  %15من مبلغ الرسم املطبق على رفع القمامات املنزلية املنصوص عليه في املادة 263
املباشرة والرسوم املماثلة بالنسبة لكل منزل يقوم بتسليم قمامات التسميد و /أو القابلة لالسترجاع ملنشأة املعالجة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه األحكام بموجب قرار وزاري مشترك.
اإلعفاءات :
تعفى من الرسم على رفع القمامات املنزلية ،امللكيات املبنية التي ال تستفيد من خدمات رفع القمامات املنزلية.
الشكاوى :
ى
تقدم الشكاو في األشكال واآلجال املنصوص عليها في مجال الرسم العقاري.
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الفصل الثالث
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الرسوم على أرقام األعمال

الرسوم على أرقام األعمال

الفصل الثالث
يتناول الفصل الثالث الرسوم على أرقام األعمال من خالل املحورين التاليين:
أوال  :الرسـم على القيمـة املضافة
ثانيا  :الرسم على النشاط املنهي

أوال  :الرسـم على القيمـة املضافة La taxe sur la valeur ajoutée
 -1املفهـوم و الخصائص
يعتبر الرسم على القيمة املضافة ضريبة غير مباشرة تفرض على اإلنفاق اإلجمالي ،أو االستهالك اإلجمالي ،و يطبق على العمليات التي تكتس ي طابعا صناعيا،
أو تجاريا ،أو حرفيا .ويتميز الرسم على القيمة املضافة بالخصائص التالية :

-

ضريبة عامة  :بمعنى أن األصل فيها هو الخضوع و االستثناء  ،و هو اإلعفاء فهي عامة تخضع لها كافة السلع و الخدمات املحلية واملستوردة.
هي ضريبة حقيقية  :نظرا ألنها تمس استعمال الدخل ،أي عملية اإلنفاق ،أو االستهالك النهائي للسلع و الخدمات.
ضريبة غير مباشرة :ألنها ال تدفع مباشرة إلى الخزينة عن طريق املست هلك النهائي الذي يعتبر املكلف الحقيقي ،و إنما عن طريق املؤسسة التي تضمن
اإلنتاج و توزيع السلع والتي تعد هي املكلف القانوني.
ضريبة متعلقة بالقيمة  :أي تحسب على أساس قيمة املنتوج بغض النظر عن طبيعة املنتوج و نوعيته وكميته.
ضريبة مؤسسة عن طريق ميكانيزم الدفع باألقساط  :في كل طور من أطوار التوزيع ال يكون العبء الضريبي اإلجمالي مساويا للرسم املحتسب على
سعر البيع للمستهلك.

-

ضريبة ترتكز على ميكانيزم الخصم  :وفي هذا اإلطار يجب على املكلف في مختلف أطوار الدورة االقتصادية أن يقوم بحساب الرسم املستحق على
املبيعات ،أو الخدمات املقدمة ،ثم يخصم منه الرسم الذي مس العناصر املكونة لسعر التكلفة ،على أن يدفع للخزينة الفرق بين الرسم املحصل
والرسم القابل للخصم.

-

ضريبة حيادية  :أي أن الرسم على القيمة املضافة ،ضريبة حيادية ال يؤثر على نتيجة املكلفين القانونيين كون أن املستهلك النهائي هو الذي يتحملها
فعليا ،وبالتالي فهي تعتبر ضريبة دورية سريعة التحصيل و لذلك فهي تعد موردا متجددا باستمرار تساعد في اإلنفاق الحكومي.

-

ضريبة ذات رقابة ذاتية  :هذه الرقابة تتم عن طريق أعمال مبدأ الخصم من خالل دورة الفواتير الضريبية و الذي يتم عن طريق أحكام الرقابة على
عمليات الضريبة في دورتها املختلفة من اإلنتاج و التوزيع  ،فكل مرحلة تراقب األخرى و هذا يقلل من فرص التهرب الضريبي الكلي من الضريبة.

 ضريبة تصريحيه  :كل مكلف خاضع للرسم على القيمة املضافة ملزم بأن يقدم كل شهر تصريحا للمصالح الجبائية موضحا فيه كل مبيعاته،ومشترياته ،وصفقاته.
 -2مجال التطبيق
يتم تطبيق الرسم على القيمة املضافة على النحو التالي :
العمليات الخاضعة للرسم وجـوبا :و هي تضم العمليات التالية:
-1-2

-

العمليات املتعلقة بنشاط صناعي ،أو تجاري ،أو حرفي ،املنجزة من طرف الخاضعين للرسم.
العمليات التي تنجزها البنوك و شركات التأمين.
العمليات املحققة عند ممارسة نشاط حر.
املبيعات حسب شروط البيع بالجملة.
العمليات املتعلقة باألشغال العقارية.
عمليات البيع التي تقوم بها املساحات الكبرى و النشاطات التجارية املتعددة و كذا تجارة التجزئة ،باستثناء العمليات التي يقوم بها املكلفون
بالضريبة للنظام الجزافي ،ويقصد بالتجارة املتعددة عملية شراء و إعادة البيع املحققة وفق شروط البيع بالتجزئة التي تتوفر فيها الشروط
اآلتية:
يجب أن تتعلق املواد املعروضة للبيع بأربعة أصناف على األقل ،و هذا مهما كان عدد املواد املعروضة للبيع.
يجب أن يكون املحل مهيئا بطريقة تسمح بالخدمة الذاتية.
عمليات اإليجار ،و أداء الخدمات  ،و البحث و جميع العمليات من غير املبيعات و األشغال العقارية.
الحفالت الفنية و األلعاب و التسليمات بمختلف أنواعها التي ينظمها أي من األشخاص.
العمليات املنجزة الكترونيا قانون املالية لسنة 2020
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العمليـات الخاضعة للرسـم اختياريا :و هي تضم العمليات التالية

-2-2

-
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العمليات املوجهة للتصدير.
العمليات املحققة لفائدة املكلفين اآلتي ذكرهم :
أ -الشركات البترولية.
ب -املكلفين بالرسم اآلخرين.
ج -مؤسسات التي تتمتع بنظام الشراء باإلعفاء

إن املشرع الجبائي يهدف من وراء هذا اإلجراء هو تحفيز هؤالء املتعاملين لالندماج في مثل هذه األنشطة نظرا ألهميتها االقتصادية و املالية و هو يعد كأحد أهم أبرز
التحفيزات املمنوحة.
ولقد منحت لهم حرية االختيار فإذا الحظوا أن هناك رسما على املشتريات مسدد أثناء عملية الشراء بمبالغ كبيرة فإنهم لهم الحق في االنضمام إلى نظام املوضوع إلى
الرسم على رقم القيمة املضافة لكي يتمكنوا من إجراء عملية الخصم بين الرسم على املبيعات و الرسم عن املشتريات طبقا للقاعدة التالية :
الرسم املستحق = الرسم على املبيعات – الرسم على املشتريات
 -3الحدث املنش ئ للرسم على القيمة املضافة
الحدث املنش ئ للضريبة هو الحدث الذي يولد ديون امللزم بالضريبة تجاه الخزينة يختلف الحدث املنش ئ حسب نوع العمليات املحققة سواء تمت في
الداخل  ،عند االستيراد أو عند التصدير.
1-3في الداخل :
 1-1-3بالنسبة للمبيعات و العمليات املماثلة  :من التسليم القانوني او املادي للبضاعة  ،غير أنه بالنسبة ملبيعات املاء
الصالح للشرب من طرف الهيئات املوزعة يتكون الحدث املنش ئ من القبض الكلي أو الجزئي للثمن.
 2-1-3بالنسبة للمبيعات املحققة في إطار الصفقات العمومية  :من التحصيل الكلي أو الجزئي  ،في غياب التحصيل
يصبح الرسم على القيمة املضافة مستحق األداء بعد أجل سنة ابتداء من تاريخ التسليم القانوني أو املادي للبضاعة.
 - 3-1-3بالنسبة لألشغال العقارية  :من القبض الكلي أو الجزئي للثمن.
و يقصد بالقبض  ،كل املبالغ املحصلة عن طريق صفقة أعمال مهما كان السند (تسبيق ،دفعات ،تسديدات لتصفيات).
بالنسبة لألشغال العقارية املنجزة من طرف مؤسسة الترقية العقارية و هذا فقط ضمن إطار الخاص بنشاطها يتكون الحدث املنشأ
للرسم بالتسليم القانوني أو املادي للملك أو املستفيد.
فيما يتعلق باملؤسسات األجنبية التي تمارس نشاطها في الجزائر  ،يتكون الحدث املنش ئ من القبض الكلي أو الجزئي للثمن .غير أنه
عند انتهاء األشغال يتكون الحدث املنش ئ من االستالم النهائي للمنشأة املنجزة و هذا املقدار الرسم الذي يبقى مستحق بعد هذا
التاريخ.
 4-1-3بالنسبة للتسليمات للذات :
 فيما يتعلق باملنقوالت الخاضعة للضريبة  ،يتكون الحدث املنش ئ من التسليم  ،باعتباره االستخدام األول للملك أو بداية االستعمال األولي. فيما يخص األمالك العقارية الخاضعة للضريبة ،يتكون الحدث املنش ئ من االستعمال األول لهذه األمالك. بالنسبة لتقديم الخدمات  :يتكون الحدث املنش ئ من القبض الكلي أو الجزئي للثمن.4-1-4
عند االستيراد
-1-4
يتكون الحدث املنش ئ من جمركة السلع ،املدين بهذا الرسم هو املصرح لدى الجمارك
عند التصدير
-2-4
يتكون الحدث املنش ئ للمنتجات الخاضعة للضريبة املخصصة لتصدير بمجرد تقديمهم لهذه املنتجات للجمارك ،املدين بهذا الرسم هو املصرح لدى
الجمارك كما تجدر اإلشارة إلى أن املبدأ هو إعفاء السلع املخصصة للتصدير.
 -4معدالت الرسم على القيمة املضافة
تحدد حاليا معدالت الرسم على القيمة املضافة بـ:
 -1-5املعدل ( %9معدل مخفض) :يطبق على املنتوجات و الخدمات التي تمثل فائدة خاصة حسب املخطط االقتصادي ،االجتماعي و الثقافي.
 -2-5املعدل  (%19معدل عادي)  :يطبق على العمليات ،الخدمات و املنتوجات الغير خاضعة للمعدل املخفض بـ %9
يحدد التعداد املفصل لألمالك و الخدمات و العمليات في املواد من  21إلى  23من قانون الرسوم على رقم األعمال .
كما يطبق رسم داخلي على االستهالك زيادة على الرسم على القيمة املضافة على الجعات والتبغ والسجائر طبقا للتعريفات املحددة في املادة  25من قانون
الرسوم على رقم األعمال .
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 -5الحق في الخصم
يكون الرسم على القيمة املضافة املذكورة في الفواتير  ،أو البيانات ،أو وثائق االستيراد و املشغل للعناصر املكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة قابال للحسم في
الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية ،و يتم الحسم بعنوان الشهر أو الفصل الذي تم خالله دفع الرسم و ال يمكن أن يتم إال عندما ال يتجاوز مبلغ الرسم على
القيمة املضافة 100.000دج على كل عملية خاضعة للضريبة محررة نقدا  ،و ال يكون الحسم مقبوال إال إذا استعملت املواد ،أو املنتوجات ،أو األشياء ،أو الخدمات ،في
عملية خاضعة للرسم فعال بعد تحويلها أو بدون ذلك ،و في حالة ما يؤجل املبلغ املتبقي في الرسم إلى األشهر أو الفصول املوالية
 -1-7السلع و الخدمات املستثناة في الحق من الخصم :
ينص القانون على بعض الحاالت االستثنائية للحق في الخصم و التي تتوقف على عدد معين من االعتبارات:
 في البداية ال يمكن تطبيق الحق في ال خصم في غياب تطابقه مع األسس التي تحدد سير الرسم على القيمة املضافة ،كما هو الحال كذلك بالنسبة للسلع و الخدماتاملستعملة للخدمة الخاصة أو النشاط غير خاضع للضريبة.
 باإلضافة إلى ذلك ،إن الرسم على القيمة املضافة  ،الذي أثقل الخدمات و قطع الغيار و اللوازم املستعملة في تصليح األمالك املستثناة من الحق في الخصم غير قابلإلتاحة املجال للخصم و يعتبر هذا االستثناء ترجمة لنظرية امللحق بما أن املعالجة الجبائية املطبقة على األصل ممددة للعناصر امللحقة.
 كما يستثني من الحق في الخصم  ،األموال العقارية املقتناة أو املنشأة من طرف املدينين الخاضعين للنظام الضريبة الجزافية الوحيدة .و بما أن العقارات هي قابلةلإلهتالك ،ال يمكن أن يستفيد من الحق في الحق في الخصم الرسم على السلع بحيث تكون أعباء اإلهالك مسجلة في املحاسبة سوى املدينين الذين يملكون محاسبة
فعلية.
 فضال عن ذلك  ،يستثني من الحق في الخصم  ،الرسم على القيمة املضافة املطبقة على السيارات السياحة و عربات نقل األشخاص التي ال تشكل الوسيلة الرئيسيةالستغالل املؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة املضافة.
و يفسر هذا االستثناء  ،أنه في حالة االستفادة من خصم يجب أن يوجه امللك بصفة رئيسية لالستغالل ألنه يمكن للسيارات و عربات نقل األشخاص أن تستخدم
لالستعمال املزدوج ( الشخص ي و املنهي).
و ألجل كل هذه األسباب يستثني القانون من الحق في الخصم هذه السلع و الخدمات في حالة عدم إنشائها كأداة رئيسية للنشاط.
 و في األخير  ،و بغرض تفادي كل التعسف يستثني من الحق في الخصم املنتوجات والخدمات املقدمة كهدايا و تبرعات. -2-7العمليات الخاضعة للرسم دون الحق في الخصم :
بقا ألحكام قانون الرسوم على األعمال  ،تستثنى من الحق في الخصم على القيمة املضافة العمليات التالية :
 العمليات الواقعة خارج مجال تطبيق الرسم على القيمة املضافة العروض املسرحية و البالي و الحفالت املوسيقية و السيرك و العروض و املنوعات و األلعاب و العروض املسلية بمختلف أنواعها. بائعي األمالك و ما شابههم و كذا نشاطات التجارة بالتجزئة التابعة للنظام الجزافي. املستفيدون من الصفقات الوكالء بالعمولة و السماسرة. مستغلي سيارات األجرة. التظاهرات الرياضية بكل أنواعها. العمليات التي تنجزها املالهي و قاعات املوسيقى و املراقص ،بصفة عامة  ،كل العمليات التي تنجزها مؤسسات الرقص و التي تقدم فيها موادلالستهالك بأسعار مرتفعة.

أمثلة تطبيقية
مثال تطبيقي:1
قامت مؤسسة النسيج بشراء كميات من الصوف من إحدى التعاونيات الفالحية قدرت تكلفتها ب  324000دج خارج الرسم و بعد عملية التحويل قامت بتسويق
منتجاته إلى مصنع التفصيل و الخياطة بهامش إجمالي قدره  .% 15ليقوم املصنع بعد ذلك ببيع منتجاته إلى تجار الحملة بهامش إجمالي نسبة  .% 10و الذين بدورهم
قد باعوها الى تجار التجزئة بهامش أجمالي قدره  . % 20املطلوب  :احسب الرسم على القمة املضافة في كل مرحلة معدل الرسم .% 17
مثال تطبيقي رقم :2
لنفترض أن مؤسسة ما خاضعة للرسم على القيمة املضافة نشاطها الرئيس ي يتمثل في نشاط التجارة بالجملة للمواد املكتبية حققت خالل شهري جانفي و فيفري في
سنة  2016العمليات التالية :
شهرجانفي :
 شراء مواد مكتبية بمبلغ  500.000دج خارج الرسم تسديد مصاريف الهاتف بمبلغ  10.000دج خارج الرسم بيع بضائع بمبلغ  700.000دج خارج الرسمشهرفيفري :
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شراء مواد مكتبية بمبلغ  300.000دج خارج الرسم
 شراء جهازا عالم إلي بمبلغ  70.000دج خارج الرسم بيع بضائع بمبلغ  300.000دج خارج الرسماملطلوب  :إعداد التصريح الشهري و حساب الرسم املستحق .
مثال تطبيقي :3
لتكن الشركة العقارية للوسط خاضعة للرسم على القمة املضافة قامت خالل شهر مارس 2016
بالعمليات التالية :
 رقم اإلعمال اإلجمالي لهذا الشهر قدر ب  1500.000دج خارج الرسم قبضت خالل هذا الشهر مبلغ  1.090.450دج خارج الرسم بناء على تسييق ألحد الزبائن قبضت هذه الشركة مبلغا  36.755دج خارج الرسم شراء مواد أولية للبناء قيمته  650.000دج خارج الرسم سددت فاتورة خدمات لصالح الشركة بمبلغ  120.000دج خارج الرسم شراء تجهيزات و معدات بمبلغ  850.000دج خارج الرسماملطلوب  :إعداد التصريح الشهري و حساب الرسم املستحق
ثانيا  :الرسم على النشاط املنهي la taxe sur l’activité professionnelle
 -1مجال تطبيق الرسم على النشاط املنهي :
يستحق الرسم على النشاط املنهي على :

-
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اإليرادات اإلجمالية املحققة من طرف املكلفين بالضريبة الذين يملكون منشأة مهنية دائمة في الجزائر و يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة
على الدخل اإلجمالي /فئة األرباح غير التجارية باستثناء املسيرين ذوي األغلبية في الشركات ذات املسؤولية املحدودة .

 رقم األعمال املحقق في الجزائر من طرف املكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلجمالي/فئة األرباحالصناعية و التجارية أو الضريبة على أرباح الشركات.
 -2الحدث املنش ئ بالنسبة للرسم على النشاط املنهي  :يشمل الحدث املنش ئ بالنسبة للرسم على النشاط املنهي ما يلي :
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بالنسبة للبيوع من التسليم القانوني أو املادي للبضاعة.

بالنسبة لألشغال العمومية و تأدية الخدمات من القبض الكلي ،أو الجزئي للثمن.
تحديد األساس الخاضع للضريبة :
ن
يتشكل األساس الخاضع للرسم على النشاط املنهي من املبلغ اإلجمالي للمداخيل املهنية اإلجمالية أو رقم األعمال من دو الرسم على القيمة املضافة
عندما يتعلق األمر بمدينين الرسم و املحق خالل السنة.
التخفيضات املطبقة :
يحدد رقم األعمال الخاضع للضريبة بعد تطبيق :
 -1-5تخفيض بنسبة  %30من :

-

مبلغ عمليات البيع بالجملة .
مبلغ عمليات البيع بالتجزئة املتعلقة باملنتوجات التي يتشكل ثمن بيعها من أكثر من  %50من الحقوق غير املباشرة.
مبلغ العمليات املحققة من طرف تجار التجزئة الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في املنظمة املدنية لجبهة التحرير الوطني
و كذا أرامل الشهداء.
عمليات البيع املحققة من طرف املنتجين و التجار بالجملة املتعلقة باألدوية املنتجة محليا.

غير أن يستفيد املكلفون بالضريبة الخاضعون للنظام الضريبي حسب الربح الحقيقي من هذا التخفيض املطبق إال خالل السنتين
األوليتين من مباشرة النشاط.
 -2-5تخفيض بنسبة  %50من :

-

مبلغ عمليات البيع بالجملة املتعلقة باملنتوجات التي يتضمن ثمن بيعها بالتجزئة أكثر من  %50من الحقوق غير املباشرة لتطبيق هذا
التخفيض  ،تعتبر كعمليات بيع بالجملة.

-

عمليات تسليم السلع بأسعار مماثلة سواء تمت هذه العمليات بالجملة أو التجزئة.
التسليمات املتعلقة بأشياء ال تستعمل عادة من قبل خواص بسطاء طبيعتها او و استعمالها.
تسليمات املنتوجات املوجهة إلعادة بيعها و هذا مهما كانت أهمية الكميات املسلمة.
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الرسوم على أرقام األعمال

الفصل الثالث
أ-

 مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة باألدوية  ،شريطة توفر الرطين التاليين :أن تكون مصنفة كمادة إستراتيجية مثلما ينص عليه املرسوم التنفيذي رقم  ،31-96املؤرخ في .1996/01/15

ب -أن يتراوح هامش البيع بالتجزئة بين  10و .%30
 -3-5تخفيض بنسبة  %75من :
-6

 مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين املمتاز أو العادي و الغازوالالتخفيضات املطبقة :

-

يمنح تخفيض بنسبة  %25من رقم األعمال الخاضع للضريبة لفائدة تجار التجزئة الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في املنظمة
املدنية لجبهة التحرير الوطني و كذا أرامل الشهداء.

-

تمنح تخفيضات للنشاطات التي يمارسها الشباب ذو املشاريع املؤهلون لالستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب و الصندوق
الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر عند نهاية فترة اإلعفاءات املنصوص عليها في التشريع الجبائي املعمول به  ،و
ذلك خالل الثالث  03سنوات األولى من اإلخضاع الضريبي.

-

السنة األولى من اإلخضاع الضريبي تخفيض قدره .%70
السنة الثانية من اإلخضاع الضريبي تخفيض قدره .%50

السنة الثالثة من اإلخضاع الضريبي تخفيض قدره .%25
كما تستفيد من هذه التخفيضات للمرحلة املتبقية ،النشاطات املذكورة أعاله التي استفادت من اإلعفاء و الزالت جارية في السنوات املعنية بالتخفيض دون إمكانية
املطالبة باسترداد ما تم دفعه.
 -7معدالت الرسم على النشاط املنهي
يحدد معدل الرسم على النشاط املنهي كما يلي:
  % 1بدون االستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات اإلنتاج.  % 2فيما يخص نشاطات البناء واألشغال العمومية والري  ،مع تخفيض بنسبة .% 25  % 3بالنسبة للنشاطات الخاصة بالنقل عن طريق األنابيب للمحروقات.  % 2بالنسبة للنشاطات األخرى.مثال تطبيقي رقم : 01
صرح تاجر جملة للمواد الغذائية خالل شهر مارس  2017برقم أعمال خارج الرسم يساوي  1.200.000دج فان الرسم على النشاط املنهي الواجب تسديده يساوي
 16800= 0.02× 0.70× 1.200.000:دج.
مثال تطبيقي رقم : 02
لتكن الشركة ذ.م.م املختصة في األشغال العقارية قبضت خالل شهر مارس  2017رقم أعمال خارج الرسم يساوي  800.000دج  ،فان الرسم على النشاط املنهي
الواجب تسديده يساوي  10400 = 0.02× 0.65× 800.000:دج.
مثال تطبيقي رقم : 03
لتكن الشركة ذات م.م املختصة في إنتاج البالط حققت مبيعات خالل شهر فيفري  2017بمبلغ  3.000.000دج خارج الرسم  ،فان الرسم الواجب تسديده يساوي
 30000= 0.01× 3.000.000:دج.
سؤال :
ما هي املنتوجات و املواد األولية املصنفة كمواد واسعة اإلستهالك  ،التي يمكن أن تستفيد من اإلعفاء من الرسم على النشاط املنهي ؟
جواب  :املواد ذات اإلستهالك الواسع املدعمة من طرف ميزانية الدولة أو التي تستفيد من التعويض و التي تستفيد من اإلعفاء من الرسم على النشاط املنهي  ،طبقا
ألحكام املادة  2200-2من ق  .ض  .م .ر .م  ،هي كالتالي :
 الحليب املبستر املوظب في أكياس. سميد القمح الصلب. القمح اللين املستعمل لدقيق اإلختباز املستعمل في صنع الخبز. -بودرة الحليب املستعملة في صناعة الحليب املبستر املوظب في أكياس ذات لتر واحد ب 25د

-

القمح الصلب املستعمل في صناعة السميد.
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الفصل الرابع
األنظمة املستخدمة

يف اإلخضاع الضرييب ونظام الرقابة
اجلبائية

يتناول الفصل الر ابع األنظمة املستخدمة في اإلخضاع الضريبي من خالل املحاور التالية :
أوال  :نظام الربح الحقيقي
ثانيا  :نظام الضريبة الجز افية الوحيدة
ثالثا  :نظام التصريح املر اقب
ر ابعا  :نظام الرقابة الجبائية

أوال  :نظام الربح الحقيقي
 -1املفهوم
ان نظام الربح الحقيقي يعد من أهم أنظمة فرض الضرائب و الرسوم انطالقا من املبادئ املحاسبية  ،و من ثم تبرز أهمية املحاسبة الضريبية باعتبارها
إحدى فروع علم املحاسبة و التي تعني عرض البيانات املحاسبية الالزمة لغرض تحيد الربح الجبائي وفق أحكام القانون الجبائي ،كما و تبحث في عرض و
تحليل نواحي االختالف بين املبادئ املحاسبية املتعارف عليها و أحكام القوانين الضريبة من اجل تقريب وجهات النظر املختلف عليها  ،لذلك نجد ان املحاسبة
الضريبية ترتبط بالقانون ارتباطا شديدا و هذا بعكس املحاسبة املالية.
 -2االلتزامات الجبائية
يطبق هذا النظام على األشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي الحدود 30مليون دج ،وهذا لتحديد الربح الذي يندرج في أساس ضريبة
الدخل  ،كما يطبق وجوبا على كل األشخاص الذين تم استثناؤهم من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة  ،إضافة إلى أصحاب االمتياز ،وكذا األرباح الناتجة عن
عملية إيجار العتاد  ،أو مواد االستهالك الدائمة ،إال إذا كانت هذه العمليات تكتس ي طابعا ثانويا أو ملحقا ملؤسسة صناعية أو تجارية ،إضافة إلى كل
األشخاص املعنويين ،ويتعين على املكلفين التابعين لهذا النظام االلتزامات الجبائية التالية:
 -اكتتاب تصريحا خاصا بمبلغ الربح الصافي للسنة أو االستغالل السنة املالية السابقة قبل  1ماي من السنة التي تلي سنة .

 يجب أن يحتوي التصريح الخاص كل الوثائق و املعلومات التي تشمل على وجه الخصوص رقم األعمال ورقم التسجيل في السجل التجاري ،لقباملحاسب ،أو املحاسبين ،أو الخبراء املكلفين بمسك املحاسبة وكذا عناوينهم و التصريح فيما إذا كانوا من أجراء املؤسسة أو غير ذلك.
 يجب مسك محاسبة نظامية ويجب أن يقدموها عند االقتضاء عند كل طلب ألعوان اإلدارة الجبائية. يجب تحرير فواتير البيع مع إظهار معدل ومبلغ الرسم على القيمة املضافة.ثانيا  :نظام الضريبة الجز افية الوحيدة
 -1مجال التطبيق يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة :
 األشخاص الطبيعيون أو املعنويون والشركات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية الذين ال يتجاوز رقمأعمالهم السنوي ثالثين مليون دينار (  15.000.000دج).
 املستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع و املؤهلون لالستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوقالوطني لدعم القرض املصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثالثين مليون دينار ( 15.000.000
دج).
 يمكن للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي .ويبلغ االختيارلإلدارة الجبائية قبل أول فبراير من السنة األولى التي يرغب فيها املكلف بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي .ويبقى االختيار ساريا للسنة املذكورة
و السنتين املواليتين حيث يكون فيها االختيار ال رجعة فيه .يمدد االختيار ضمنيا على فترة ثالث ( )3سنوات ،ويكون ال رجعة فيه طوال هذه
الفترة.على املكلفين بالضريبة الراغبين في التخلي عن هذا االختيار تبليغ اإلدارة الجبائية بذلك قبل أول فبراير من السنة املوالية للفترة التي تمت
فيها ممارسة هذا االختيار أو تم فيها التمديد ضمنيا.
 عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغالل في آن واحد وفي نفس املنطقة أو في مناطق مختلفة عدة مؤسسات ،أو دكاكين ،أو متاجر أو ورشات أوأماكن أخرى ملمارسة نشاط ما ،تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة وتكون في كل الحاالت خاضعة للضريبة بصفة منفصلة
ما دام رقم األعمال الكلي املحقق بعنوان مجموع األنشطة املمارسة ال يتجاوز سقف ثالثين مليون دينار( 15.000.000دج).وفي حالة العكس ،يمكن
للمكلف بالضريبة املعني إختيار الخضوع للضريبة على الدخل اإلجمالي حسب النظام الحقيقي.
 -2معدالت الضريبة :
يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يلي:
  5%بالنسبة ألنشطة اإلنتاج و بيع السلع.  % 12بالنسبة لألنشطة األخرى.فيما يتعلق بمعدل الضريبة الوحيدة املطبق على النشاط املختلط ،فإن هذا األخير يحدد تناسبيا مع رقم األعمال املوافق لكل نشاط.
 -3التخفيضات :ان التخفيضات املمنوحة تتمثل في اآلتي :
 يمنح تخفيض لفائدة النشاطات التجارية الصغيرة املنشأة حديثا في املواقع املهيأة من طرف الجماعات املحلية ،وهذا ملدة ثالث ( )03سنوات األولىللخضوع للضريبة وهذا عقب فترة االعفاء بعنوان السنتين األوليتين من النشاط التي منحت لهم.ويكون هذا التخفيض كما يلي :
•

السنة األولى من الخضوع للضريبة  :تخفيض بـ . % 70

•

السنة الثانية من الخضوع للضريبة  :تخفيض بـ . % 50

• السنة الثالثة من الخضوع للضريبة  :تخفيض بـ . % 25
ُ
يمنح تخفيض لفائدة أنشطة جمع الورق املستعمل والنفايات املنزلية ،وكذا النفايات األخرى القابلة للتأهيل ،يمنح هذا التخفيض كما يلي :

-

•

السنة الثالثة من الخضوع للضريبة  :تخفيض بـ . % 70

•

السنة الرابعة من الخضوع للضريبة  :تخفيض بـ . % 50

•

السنة الخامسة من الخضوع للضريبة  :تخفيض بـ . % 25

 -4اإلعفاءات و اإلستثناءات :
 -1-4اإلعفاء الدائم :يستفيد من هذا اإلعفاء ما يلي :

-

الحرفيون التقليديون وكذا األشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا واملقيدين في دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طريق املرسوم
تنفيذي رقم  09-428يتضمن تحديد األحكام الخاصة باكتتاب دفتر الشروط من طرف الحرفيين التقليديين وكذا األشخاص الذين
يمارسون نشاطا حرفيا فنيا املعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة.

-

املؤسسات التابعة لجمعيات األشخاص املعوقين املعتمدة وكذا املصالح امللحقة بها ؛

مبالغ اإليرادات املحققة من قبل الفرق املسرحية.
غير أن هؤالء يبقون ملزمين بدفع الحد األدنى من الضريبة املقدر بـ  10.000دج .
 - 2-4اإلعفاء املؤقت :يستفيد من هذا اإلعفاء ما يلي :
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-

إعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة ملدة ثالث ( )3سنوات ابتداء من تاريخ االستغالل لفائدة األنشطة التي يمارسها الشباب ذوو
املشاريع االستثمارية أو األنشطة أو املشاريع املؤهلون لالستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الوكالة الوطنية لدعم
القرض املصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .و تمدد هذه املدة إلى ست (  )6سنوات ابتداء من تاريخ االستغالل عندما تتواجد
هذه األنشطة في منطقة يراد ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم .تمدد هذه املدة بسنتين ( )2عندما يتعهد املستثمرون بتوظيف ثالثة ( )3
مستخدمين على األقل ملدة غير محدودة.غير انه يترتب على عدم احترام االلتزامات املرتبطة بعدد الوظائف املحدثة سحب االعتماد واسترداد
الحقوق والرسوم التي كان من املفروض تسديدها.مع مالحظة أن املستثمرين يبقون مدينين بدفع الحد األدنى للضريبة موافق لنسبة  % 50من
املبلغ املنصوص عليه بموجب املادة  365مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.

-

األنشطة التجارية الصغيرة املنشأة حديثا في املواقع املهيأة من طرف الجماعات املحلية بعنوان السنتين األوليتين من النشاط .
أنشطة جمع الورق املستعمل والنفايات املنزلية وكذا النفايات األخرى القابلة للتأهيل بعنوان السنتين األوليتين من النشاط.

استثناءات قانون املالية لسنة 2020

-

ويتم استبعاد ما يلي من هذا النظام الضريبي ما يلي :

 أنشطة الوكاالت العقارية وتقسيم األراض ي ؛ -استيراد البضائع والبضائع املعدة إلعادة بيعها على حالها ؛ --أنشطة الشراء وإعادة البيع التي تنفذ في طار الجملة . -األنشطة التي يقوم بها أصحاب االمتياز ؛ --األنشطة التي تقوم بها العيادات واملؤسسات الصحية الخاصة  ،وكذلك مختبرات التحاليل الطبية ؛ --أنشطة املطاعم والفنادق.املصنفة -اعادة التدوير واملعادن النفيسة واملصنعين والتجار وأعمال الذهب والبالتين ؛ . -االشغال العامة والري والبناء.أسئلة مختلفة :
سؤال:1
هل توجد تخفيضات على أرقام األعمال للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة ؟
جواب:1
تطبق تخفيضات خاصة على أرقام األعمال املكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة وهي كما يلي :
 % 50خالل السنتين األوليتين للنشاط فيما يخص التجار بالتجزئة الذين لهم صفة عضو سابق في جيش التحرير الوطني أو املنظمة املدنية لجبهة التحرير الوطني و
أرامل الشهداء.
% 50بالنسبة لبائعي التبغ ( رقم أعمال الناتج عن بيع التبع ) .
 %50بالنسبة للنشاطات املقامة في واليات إليزي  ،تندوف  ،ادرار و تمنراست .
 %70بالنسبة لبيع الخبز العادي و الحليب املبستر املوظب في أكياس .
 %70بالنسبة لخدمات الهاتف العمومي فيما يخص العموالت التي تشكل رقم أعمالهم.
سؤال:2
كيف تحدد قيمة االشتراك في الضمان االجتماعي بالنسبة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة ؟
جواب : 2يحدد املد خول الصافي الذي يشكل قاعدة حساب االشتراك في الضمان االجتماعي بتطبيق هامش ربح صافي متوسط على رقم األعمال املحدد من طرف
املصلحة :
 %10بالنسبة لنشاطات الشراء و إعادة البيع و كذا اإلنتاج ،
% 20بالنسبة للنشاطات األخرى.
مثال تطبيقي: 1

مكلف بالضريبة يمارس نشا ط النقل العمومي للبضائع  ،وقد حقق سنة : 2016
•

رقم أعمال نشاط النقل العمومي  7.000.000 :دج وهو يتبع نظام الضريبة الجزافية الوحيدة
وتحسب كما يلي  :الضريبة الجزافية الوحيدة = 840.000=%12× 7.000.000دج

مثال تطبيقي 2
حقق تاجر تجزئة للمواد املكتبية سنة  2016رقم أعمال بمبلغ  11.750.000 :دج وقد نتج عنه ربحا صافيا بمبلغ  350.000 :دج احسب الضريبة املستحقة على هذا
التاجر إذا علمت انه يتبع نظام الضريبة الجزافية الوحيدة
تحسب الضريبة الجزافية الوحيد كما يلي  :الضريبة الجزافية الوحيدة = 587.500=%5× 11.750.000دج
ثالثا  :نظام التصريح املر اقب
يخضع املكلفون بالضريبة الذين يتقاضون ارباحا غير تجارية او مماثلة لها طبقا للماد  22من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املاثلة الى نظام التصريح املراقب
لتحديد الربح الواجب اخضاعه للضريبة على الدخل االجمالي ولقد حدد املشرع الجبائي اصناف املهن الحرة التي يتمتع اصحابها بالتفكير واالستقاللية كالتالي :

-

صنف املهن الطبية
صنف الوظائف والدواوين
صنف املهن القضائية
صنف التقنيين

ومن اهم التزامات هؤالء املكلفين ما يلي
 -1يجب تقديم تصريح سنوي قبل  30افريل من السنة التي سنة االستغالل يحدد فيه مبلغ الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل االجمالي مع تقديم
االثباتات الالزمة .
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يجب مسك سجال يوميا مرقما وموقعا من قبل مفتشية الضرائب تقيد فيه االيرادات املهنية والنفقات املهنية بكل تفصيل دون بياض والشطب .
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يجب مسك وثيقة مدعمة باالثباتات الالزمة تتضمن تاريخ االقتناء او االنشاء وسعر التكلفة لعناصر االصول املخصصة ملمارسة املهنة .مع تحديد مبلغ
االهتالكات املطابقة لها وكذا سعر التنازل عن هذه االصول ان وجدت .
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يجب االحتفاظ بالسجالت ووثائق االثبات الى غاية انتهاء السنة العاشرة التي تلي السنة التي تم فيها تقييد االيرادات والنفقات .

ر ابعا  :نظام الرقابة الجبائية
 : -1مفهوم الرقابة الجبائية
توجد تعاريف مختلفة للرقابة الجبائية نذكر منها:
• حسب  Claude Laurentالرقابة الجبائية " :هي الوسيلة التي تمكن اإلدارة الجبائية من التحقق بأن املكلفين ملتزمين في أداء واجباتهم الجبائية ،وتصحيح األخطاء
املالحظة".
• وعرفها عبد املنعم فوزي على أنها" :فحص لتصريحات وسجالت ووثائق ومستندات املكلفين بالضريبة الخاضعين لها ،سواء أكانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية،
وذلك بقصد التأكد من صحة املعلومات التي تحتويها ملفاتهم الضريبية".
• وحسب  A.Haminiالرقابة الجبائية هي" :تشخيص محتوى الكتابات املحاسبية بما يتالءم مع القانون الجبائي ،والتحقق من هذا املحتوى مع اإلثباتات والتصريحات
املقدمة".
• وتعرف أيضا بأنها" :نظام البحث والتقص ي املوضوعي للظواهر املتعلقة بالعمليات الحقيقية التي تتضمنها اإلقرارات الضريبة التي يقدمها املمول بهدف التأكد من
صدق تمثيل بيانات اإلقرارات لنتيجة تلك العمليات وفقا ملتطلبات املحاسبة الضريبية
من خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص التعريف التالي" :الرقابة الجبائية هي عبارة عن فحص شامل للتصريحات الجبائية والوثائق واملستندات املقدمة من
طرف املكلفين بالضريبة ،سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين ،وذلك بهدف التأكد من صحة وصدق املعلومات التي تحتويها ملفاتهم املحاسبية والضريبية بما
يتالءم مع القانون الجبائي الساري املفعول".
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 :أشكال الرقابة الجبائية

تتمثل أشكال الرقابة الجبائية كما حددها التشريع الجبائي الساري املفعول في عدة أشكال موضحة في الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)01أشكال الرقابة الجبائية

املصدر :بوعالم ولهي" ،نحو إطار مقترح لتفعيل آليات الرقابة الجبائية للحد من األزمة" ،مداخلة إلى امللتقى العلمي الدولي حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية
والحوكمة العاملية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،الجزائر21-20 ،أكتوبر.2009
 الرقابة العامة :تتم على مستوى مفتشيات الضرائب ويمكن التمييز بين نوعين من الرقابة العامة الرقابة الشكلية والرقابة على الوثائق وتتم هذهاملراقبة على شكل فحص تمهيدي وهو ينجز من غير تنقل أو إجراء أبحاث خاصة.
-

الرقابة الشكلية :تتم هذه الرقابة على مستوى مفتشية الضرائب في دائرة الختصاص والتابعة ملكان ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ،وهي تهدف
إلى:

• التأكد من هوية وعنوان املكلف بالضريبة؛
• التأكد من عدم وجود أخطاء مادية على التصريحات؛
• محاولة حصر املعلومات املهمة التي يتم اكتشافها من خالل التصريحات.
 الرقابة على الوثائق :تعني مجموعة األعمال املنجزة والتي من خاللها تقوم مفتشيات الضرائب املعنية بانتهاج فحص انتقادي للتصريحات والوثائقاعتمادا على املعلومات املكونة للملف الجبائي ،وبصفة خاصة تلك التي تمثل زيادة في رقم األعمال ،إذ تقارن كل محتويات التصريحات بالوثائق
امللحقة به ومجموع املعلومات التي هي بحوزة املصلحة ،والتي تتحصل عليها من مختلف الهيئات واملؤسسات املتعاملة مع املكلفين بالضريبة
الخاضعين للرقابة على الوثائق ،وذلك في إطار حق االطالع املخول لها.
-

الرقابة املعمقة:إن الهدف األساس ي لهذا النوع من الرقابة هو استدراك التهرب الجبائي ،وهو استمرار للرقابة على الوثائق ،ويمكن التمييز هنا بين
ثالثة أنواع من الرقابة وهي:

-

الرقابة على املحاسبة :إن التحقيق في املحاسبة هو مجموعة من العمليات التي يستهدف منها مراقبة التصريحات الجبائية املكتتبة من طرف
املكلف بالضريبة وفحص محاسبته و التأكد من مدى تطابقها مع املعطيات املادية وغيرها حتى يتسنى معرفة مدى مصداقيتها

-

الرقابة املصوبة في املحاسبة :يمكن ألعوان اإلدارة الجبائية إجراء تحقيق مصوب في محاسبة املكلفين بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب،
لفترة كاملة أو لجزء منها غير متقادمة أو ملجموعة عمليات أو معطيات محاسبية ملدة تقل عن سنة جبائية.

-

الرقابة املعمقة ملجمل الوضعية الجبائية الشاملة :يقصد بها هي مجموعة العمليات التي تستهدف الكشف عن كل فارق بين الدخل الحقيقي
للمكلف بالضريبة والدخل املصرح به أي بصفة عامة ،التأكد من التصريحات على الدخل العام .ويستلزم هذا اإلجراء مقارنة املداخيل املصرح بها
باملداخيل املستنتجة من وضعية أمالك املكلف ،حالة خزينته وكذا املتعلقة بسياق الحياة لسائر أفراد أسرته.

-

الرقابة عن طريق الفرق املختلطة (ضر ائب ،جمارك ،تجارة):لقد بدأت فرق البحث املختلطة في العمل ابتداء من شهر أفريل  ،1996وتم
التأسيس لها رسميا باملرسوم التنفيذي رقم  97-290املؤرخ في  .1997/07/27ومن خالل سنة  1999عرف الهيكل التسييري للفرق املختلطة
تعديالت جمة بسبب النقائص مما أدى على ارتفاع حجم املنازعات بسبب التصحيحات التي تجريها الفرق ،لذلك جاء املنشور رقم  293بتاريخ
 1999/06/21بالتدخل لدى املكلفين من أجل مراقبة مدى احترام التشريعات الجبائية والجمركية والتجارية في حين تبقى التسويات من مهام
مصالح الوعاء( ،)12ومن أهم ما تقوم به الفرق املختلطة ما يلي:

• إعداد وتنفيذ البرنامج الوالئي للفرق لكل ثالثة أشهر خالل السنة ،مع العلم أن فترة املراقبة تشمل ثالثة سنوات؛
• التنقل والتدخل لدى مراكز الضرائب ،لتسجيل املعلومات املختلفة املتعلقة بامللفات الضريبية الخاصة باملكلفين املبرمجين للمراقبة؛
• التدخل بعين املكان لدى املكلفين املبرمجين ،مع إجراء محاضر لجرد املخزونات والتأكد من وجود املحل التجاري.
 الرقابة الفئوية :إن مراجعة أثمان املعامالت العقارية املصرح بها تشكل أحد أهم األدوات في مكافحة التهرب الجبائي في هذا امليدان ،وهو يخصاملعامالت التالية:
• العقارات املبنية؛
• العقارات غير املبنية؛
• مراقبة املداخيل العقارية.
وتعتمد مراجعة هذه األثمان على القيمة العقارية السوقية للعقار أي قيمة العقار في السوق ،وهي الثمن الذي من املمكن أن يشتري أو يباع به العقار ،وبعبارة أخرى
الثمن املتفاوض عليه في السوق بين البائع واملشتري الخاضع لقانون العرض والطلب أخذا بعين االعتبار العناصر املادية والعوامل القانونية للعقار ،وكذا املحيط
االقتصادي املتواجد فيه العقار ،وهذا يتطلب املتابعة الدقيقة الدائمة لكل املعامالت العقارية ،مع رصد كل املعلومات املتأتية من طرف الوكاالت والدواوين واملؤسسات
التي تنشط في مجال العقار.
وفي ذات السياق تم استحداث إجراء التلبس الجبائي  la flagrance fiscaleبموجب قانون املالية التكميلي لسنة  2010في مواده  07و  08وتعزيزه للمادة  12من قانون
املالية لسنة  .2013ويمنح هذا اإلجراء لإلدارة الجبائية وسائل أكثر فعالية وردعية من شأنها أن تضع حدا للغش والتهرب الجبائي وذلك بمرافقتها بإطار قانوني يسمح لها
من خالله بممارسة حق املعاينة والرقابة والحجز من التدخل ووقف عملية الغش الجبائي الجارية ومعاينة جنحة التلبس وهذا قبل انقضاء أجل االلتزامات التصريحية.
كما يسمح لإلدارة الجبائية بالحصول على االستعمال ا ملباشر للوثائق املحاسبية واملالية واالجتماعية لألشخاص املعنيين في الوقت املناسب وذلك حتى بالنسبة
للمرحلة التي ال تنتهي فيها االلتزامات التصريحية املنصوص عليها في التشريع الجبائي.
هذا من جهة ومن جهة أخرى لجأت اإلدارة الجبائية في بعض الدول إلى تبني مقاربة املواطنة الجبائية للمؤسسة قبل إدراجها لعملية الرقابة الجبائية مثل ما هو حاصل
في في فرنسا التي شكلت اللجنة الوطنية ملكافحة التهرب الجبائي بتاريخ  22ماي  2014التي كان من أهم مهامها:
-

تنفيذ السياسة الوقائية الجبائية؛

-

تحسين األمن القانوني للمؤسسات التي قد تخضع للرقابة؛

-

التأكيد على العالقة الصريحة والفعالة مع املؤسسة؛

-

تشجيع إقامة التسويات قبل وأثناء عملية الرقابة؛

-

تأسيس نظام للعقوبات والغرامات بالتناسب مع الخطأ املكتشف.
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جامعة محمد بوضياف املسيلة

املدة ساعة ونصف

كلية العلوم قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
متحان ول في مقياس القانون الجبائي
سم :

الرقم في الفوج :

اللقب

اختر إجابة صحيحة واحدة فقط  :مالحظة كل سئلة تنقط بعالمة  1ن عدا سئلة  22-21-20-19تنقط بعالمة
0.5ن
-1

املرجع سا ي للقانون الجبائي هو:
أ-

-2

ب -قانون عمال

 -القانون الدستوري.

ج -كل ما سبق

توجد عالقة ما بين القانون الجبائي و: ....
أ-

ب -القانون داري

القانون التجاري

ج -قانون عمال د -الش يء مما سبق

 -3في كل سنة مالية ال تفرض وال تل ى وال تعدل أي ضريبة إال من خالل:
أ-
-4

تصريح املكلف بنفسه

ب -التقدير الجزافي د -العالمات الخارجية لثروة املكلف د -كل ما سبق

الضرائب الواردة أدناه كلها مباشرة ما عد ا:
أ-

-7

قانون الضرائب املباشرة ب -قانون التسجيل

ج -قانون الطابع

د -قانون النظام الجبائي

يتحدد وعاء الضريبة مرحليا بواسطة :
أ-

-6

ب -قانون عمال

من بين القوانين املذكورة ادناه ال يعد قانونا جبائيا هو :
أ-

-5

قانون جراءات الجبائية

ج -القانون التجاري

د -ال ش يء مما سبق

الرسم العقاري

ب -الضريبة على الدخل جمالي

ج -الرسم الداخلي على ستهالك

الرسوم الواردة أدناه كلها رسوم ماعدا :
أ-

رسم املرور ب -قسيمة السيارة ج -الضريبة الجزافية الوحيدة

 -8يختلف الرسم عن الضريبة لكونه :
أ-

ملزم

ب -يدفع مقابل خدمة

ج  -تحدده الدولة د -الش يء مما سبق

 -9الخصائص الواردة أدناه هي خصائص الضريبة الجزافية الوحيدة ما عدا:
أ-
-10

ضريبة مباشرة

ب -نسبية

ج -تحسب على أساس الربح املحقق

لتزامات الواردة أدناه هي التزامات املكلف التابع للنظام الحقيقي ماعدا :
أ-

مسك محاسبة ب -إيداع التصريحات الشهرية والسنوية  -ج – تحرير فواتير البيع – د-كل ما سبق

 -11يمكن للمكلف التابع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن ينظم إلى النظام الحقيقي :

أ-

تجاوز رقم األعمال  30مليون دج ب -عدم تجاوز رقم اإلعمال  30مليون دج مع تقديم طلب ج – كل ما سبق

-1

مكلف بالضريبة يمارس نشاط التجارة بالجملة يخضع للضريبة الجز افية الوحيد ة حقق رقم أعمال سنة  2019بمبلغ  100.000دج فان
الضريبة املستحقة هي :
أ-

 5000دج ب 12000 -دج ج 7000 -دج د -الش يء مما سبق

 -2طبقا لقانون املالية لسنة  2019فان عدد أصناف الضريبة على الدخل اإلجمالي:
أ-

 6أصناف --ب -5 -أصناف ج -4 -أصناف د -الش يء ما سبق

 -3مكلف بالضريبة يمارس نشاط التجارة بالجملة يخضع للنظام الحقيقي حقق خسارة سنة  2019بمبلغ  300.000دج فان الضريبة على الدخل
اإلجمالي املستحقة هي :
أ-

 10.000دج

ج 20.000 -دج

ب 36.000 -دج

 -4األعباء التي اليقبلها القانون الجبائي عند حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي لألجور واملرتبات هي :
أ-

املساهمة في صندوق التقاعد

ب -املساهمة في التأمينات االجتماعية

د -الش ىء ما سبق

 -5التعويضات التي تخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي هي:
أ-

التعويض عن املنطقة الجغرافية ب -مصاريف النقل ج -املنح العائلية

 -6مبلغ مصاريف الهدايا ذات الطابع االشهاري املقبولة جبائيا هي :
أ-

 400دج للوحدة الواحدة ب 500 -دج للوحدة الواحدة ج 1000 -دج للوحدة الواحدة

 -7أساس االهتالك السنوي الخاص بالسيارة السياحية املقبول جبائيا هو:
أ-
-8

 800.000دج ب 1.200.000 -دج

ج -الش يء مما سبق

العقوبات والغرامات ال تقبل كأعباء من الناحية الجبائية إال في حالة واحدة وهي العقوبات املرتبطة :
أ-

مخالفة القانون التجاري ب -مخالفة القانون الجبائي

ج -الش يء مما سبق

 -9معدل الضريبة على أرباح الشركات لشركة أموال تنشط في مجال األشغال العقارية في سنة  2019هو :
أ-

 - % 19ب - % 23 -ج %26 -د -الش يء مما سبق

 -10طبقا لقانون املالية لسنة  2020فان الضريبة الجز افية الوحيدة التطبق على االشخاص االتي ذكرهم ما عدا :
أ-

تجار الجملة

ب -تجار التجزئة

ج -مقاوالت االشغال د – ال ش يء مما سبق

 -11طبقا لقانون املالية لسنة  2020فان نظام االخضاع الضريبي الذي استحدث هو :
أ-

نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ب -النظام املبسط ج -نظام التصريح املراقب د -النظام الحقيقي
 ------------------------بالتوفيق د/ولهي

إليك املعلومات حول نشاط الشركة ذ م.م املختصة في استيراد قطع الغيار لسنة  2018كالتالي :
بيان املعلومات

املبلغ

النتيجة املالية للسنة

 705.000دج
 46.000.000دج
40.000.000
 39.000.000دج
240.000دج

رقم األعمال املفوتر خارج الرسم
رقم األعمال املقبوض خرج الرسم
البضائع املبيعة ( استهالكات ) خارج الرسم
مخصص اهتالك شاحنة مشتراة سنة  2017ب 1.200.000بكل الرسوم تهتلك خطيا بمعدل %20
سنويا
مخصص اهتالك سيارة نفعية مشتراة سنة  2016ب 800.000دج خارج الرسم تهتلك خطيا بمعدل  200.000دج
 %20سنويا
 200.000دج
مخصص مؤونة لشراء رفوف حديدية لحفظ قطع الغيار بشيك
 35000دج
الرسم على النشاط املنهي لسنة 2017
 300.000دج
مصاريف تامين عتاد الشركة للفترة من  2018/01/01إلى 2019/12/31
 25.000دج
 50هدية ذات طابع إشهاري مختلفة ألهم الزبائن
 100.000دج
أجور العمال بما فيها االشتراكات االجتماعية بمبلغ  12000دج
 4.500.000دج
تقديم رعاية لجمعية رياضية معتمدة
300.000دج
مصاريف نقل البضائع من امليناء إلى مخازن الشركة (لإلشارة انه قد تم إدراجها في تكلفة الشراء
 400.000دج
مصاريف أخري مبررة جبائيا
 -1ادرس األعباء املقبولة واألعباء املرفوضة مع تحديد سبب الرفض وفق القانو ن الجبائي
على ضوء هذه املعطيات :
الحل:
 -1تحديد األعباء املقبولة واألعباء املرفوضة وسبب الرفض
طبيعة العبء
استهالكات بضائع مبيعة
اهتالك الشاحنة
اهتالك السيارة السياحية
املؤونة
الرسم على النشاط املنهي
مصاريف التامين
الهدايا
أجور العمال
الرعاية للجمعية الرياضية
مصاريف نقل البضائع
مصاريف أخرى مبررة
املجموع
‘

أعباء مقبولة
39.000.000
201.680
160.000
/
150.000
25.000
100.000
4.200.000
400.000
44.236.680

اعباء مرفوضة
33.320
40.000
200.000
35000
150.000

سبب الرفض
حساب األساس بكل الرسوم
تضخيم مخصص االهتالك
املؤونة التخصص لشراء التجهيزات
اليتعلق بالسنة املالية
التتعلق بالسنة املالية

300.000
300.000

تجاوز الحد األقص ى  10%من رقم األعمال
تم إدراجها في ثمن التكلفة

1.058.320

