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 قائمة المختصرات باللغة الفرنسية  
Liste des abréviations 

 

                                                       CA : Chiffre d’affaire رقم األعمال  

TUGPS : Taxe unique globale sur prestation et service 

 الردم الوحود اإلمجالي على اخلدمات

TUGP : Taxe unique globale sur la production 

 الردم الوحود اإلمجالي على اإلنتاج 

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée                 الردم على القومة  

  املضافة

TF : Taxe foncière                                                    الردم العقاري 

TAP: Taxe sur l'activité professionnelle                    املهين الردم على النشاط  

IFU : Impôt forfaitaire unique                                      الضريبة اجلزافوة الوحودة  

TA : Taxe d’assainissement                                                            ردم التطهري

BIC: Bénéfice industriel et commercial                       راا  النناعوة االتااريةاأل
BNC : Bénéfice non commercial                                      راا  يري التااريةاأل  
IBS : Impôt sur le bénéfice des sociétés                      الضريبة على أراا  الشركات 
IRG : Impôts sur le revenu global  الضريبة على الدخل اإلمجالي                             
TAIC l'activité industrielle et commerciale  

االتااري على النشاط النناعيالردم   
:  TANCالردم على النشاط يري التااري  non commerciale 

FCCL

 الننداق املشرتك للاماعات احمللوة
DGE:           مديرية املؤدسات الكربى 

Diw:      املديرية الوالئوة للضرائب

   

CDI: الضرائبمركز   
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 أىداؼ اؼبطبوعة

ج  ؾباهبة اؼبتطلبات اؼبختلفة أم  باية م  أىم مصادر سبوي  مياايية الدولة اعبتعترب 
للمجتمع يف إطار السياسات اليت ترظبها، فهي ربت  مكاية ىامة يف ـبططات الدولة ودورا 

إعادة توزيع الدخ  مؤثرا يف النشاط االقتصادي م  حيث تنظيميو وسبويلو كما تساىم يف 
اعبباية العادية، كما أف اؼبؤسسة هتدؼ م  اؼبؤسسة ىي  جبايةوالثروة بٌن أفراد اجملتمع، و 

الضرييب وم  شبة  ( وباايدة الثروة ياداد العائدCréation de la richesseإذل خلق الثروة )
 وربقيق أىدافها. زايدة إيرادات الدولة وابلتارل زايدة اقبازاهتا لتلبية حاجيات مواطنيها

 :هتدؼ ىذه اؼبطبوعة إذل : األىداؼ البيداغوجية للمطبوعة
ذل إموجهة خصيصا وواثئق خاصة ابإلدارة الضريبية تطبيقية  تقدًن ؿباضرات مع أمثلة  -

 .ؿباسبة وماليةطلبة الطور األوؿ السنة الثالثة زبصص 
ىم الضرائب أم  االطالع على  م فهم أساسيات اعبباية وأنبيتها يف اؼبؤسسة، وسبكنه -

والرسـو اؼبفروضة على اؼبؤسسة واليت ترتبط بدرجة كبًنة بنتيجتها احملاسبية يف هناية السنة، 
  .تربط الطلبة ابلواقع فيما ىبص جباية يف اؼبؤسسة

دارة الضرائب. سوءا  إمكايية االطالع على بعض الواثئق اعبباية اؼبعموؿ هبا يف إتوفر  -
 الطالب بعد زبرجو  ( أو إذا عم Manager d'entrepriseؼبؤسسة )مسًن يف اك
 ( Fiscalisteمسؤوؿ على جباية اؼبؤسسة )ك

وىي زبضع إذل جباية اؼبؤسسات األجنبية واليت ؽبا مداخي  وتعم  يف اعباائر  كما تطرقنا 
 (Soumise au droit fiscal Algerien)اعباائري اعببائي للقايوف 
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  ؿبتوايت احملاور
 ا يلي:والذي وبتوي على مقياس اؼب يفالربانمج اؼبسطر تطرقنا إذل عناصر 

 م  حيث  النظري للضريبة اإلطارتناولنا فيو   االلتاامات اعببائيةو الضريبة : األوؿاحملور  -
القواعد،  القايوين للضريبة،  األساس ،الضريبة ، خصائصلك  م  الضريبة والرسم التعريف

 أنبيةتطبيق النظاـ الضرييب،  لمكلف،لالتاامات اعببائية ، إدارة الضرائبالوظائف االقتصادية، 
واجبات اإلدارة الضريبية وحقوؽ ، للضريبة  التصنيفات اؼبختلفةالتصروبات الضريبية، 

 .تقدير الوعاء الضرييباؼبكلف، 
 

 (TVA ajoutée sur la valeur Taxeالرسم على القيمة اؼبضافة ): احملور الثاين -
 اغبدث اؼبنشئ (، TVAمفهـو الرسم على القيمة اؼبضافة وخصائصو، خصائص الرسم )

 اػباضعٌن للرسم، واألشخاصلعمليات ا، (Le fait générateur de la TVA) للرسم
 (، أساس فرض Le redevable et les exonérations de la TVAاؼبدي  واإلعفاءات)

 ، حق اػبصم ، معدالت الرسم على القيمة اؼبضافة(،la base d'impositionالرسم)
 ، االلتاامات اؼبرتبطة ابغبق يف اػبصم،اػبصمالعمليات اػباضعة للرسم دوف اغبق يف 

 أمثلة لعمليات اػبصم للرسم ، (Les Coefficients de  Conversion) معامالت التحوي 
 régularisation des opérations de la) تسوية عمليات اػبصم، على القيمة اؼبضافة

déduction )ا( ؼبدينٌن ابلضريبة جائياles redevables partiels) اؼبدينٌن ابلضريبة ، 
 Régime des achats en)(، يظاـ الشراء ابإلعفاء)Nouveaux redevablesاعبدد )

franchise de la TVA ،) إجراءات يظاـ الشراء ابإلعفاء، إجراءات منح االعتماد، كيفية إسباـ
 Régime de la franchise)م  الرسم على القيمة اؼبضافة) اإلعفاءيظاـ عملية الشراء ابإلعفاء، 

de taxe  اسرتجاع الرسم على القيمة اؼبضافةاإلعفاء، شروط االستفادة م ، 
 (le remboursement de la tva، إجراءات، شروط اسرتجاع الرسم على القيمة اؼبضافة 

 الرسم على القيمة  إيراداتتوزيع ، طبيقيةت أمثلةاسرتجاع الرسم على القيمة اؼبضافة، 
 .TVAاؼبفروضة اػباصة ب العقوابتاؼبضافة، 



 .......................................................................جباية املؤسسة      

 

 

 ختوم حممد العود د. جباية املؤدسة 

6 

 
 
 
 الرسم على النشاط اؼبهينلث: احملور الثا -

)TAP professionnelle l'activité sur Taxe( ، 
تطبيق الرسم، معدؿ الرسم وتوزيع حصيلتو، العناصر اؼبكوية لرقم األعماؿ، يشأة وتعريف الرسم،  

 .التخفيضات واإلعفاءات
  
 أرابح الشركاتالضريبة على : رابعاحملور ال -

(IBS sur le bénéfice des sociétés Impôt) 
أتسيس الضريبة، الشركات اػباضعة للضريبة، الشركات اػباضعة للضريبة اختياراي، اإلعفاءات،  
كيفية ربديد وعاء الضريبة، معدالت الضريبة، اقتطاع الضريبة م  اؼبصدر، تسديد الضريبة على 

 .التاامات اؼبكلف ابلضريبةأرابح الشركات، كيفية تسديد الضريبة على أرابح الشركات، 
 
 (globale IRG sur le revenu Impôtالضريبة على الدخ  اإلصبارل ) :امساحملور اػب -

على  IRGخصائصأتسيس الضريبة، خصائص الضريبة، األشخاص واؼبداخي  اػباضعة للضريبة، 
الرواتب واألجور، التعويضات واالمتيازات اليت ال تدرج يف الدخ  اػباضع للضريبة، أىم العناصر 

ربديد الوعاء الضرييب وحساب الضريبة، جدوؿ حساب اؼبكوية لألجر الشهري، أمثلة تطبيقية ، 
 يات الضريبة. الضريبة، مثاؿ تطبيقي، كيفية التصريح ابلضريبة، اإلعفاءات، اهبابيات الضريبة، سلب

 
 (forfaitaire unique Impôt(لضريبة اعباافية الوحيدةا: سادساحملور ال -
االلتاامات التصروبية للخاضعٌن للضريبة اعباافية ؾباؿ التطبيق، وعاء الضريبة اعباافية الوحيدة ،  

مؤقتة تتبعها  إعفاءاتشاطات تستفيد م  ي، واإلعفاءات، التخفيضات معدالت الضريبة، الوحيدة
تسديد الضريبة اعباافية الوحيدة،  ،مثلة تطبيقية أ، توزيع الضريبة اعباافية الوحيدة، زبفيضات

.اعبديدة اإلجراءاتكيفية التصريح ابلضريبة اعباافية الوحيدة حسب غرامات التأخًن يف التسديد،    
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وىو ؿبور  ( entreprises étrangèresFiscalité des) جباية اؼبؤسسات األجنبية: احملور السابع 
 وتناولنا فيو:  م  إعداد الباحثمثاؿ إضايف للرد على تساؤالت م  الطلبة مع تقدًن 

التعريف ابؼبؤسسة االجنبية، النظاـ اعببائي، كيفية حساب االقتطاع، مثاؿ خاص دبؤسسة اجنبية، 
 طبيعة التحويالت.

 

 ، 
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 طار املفاهميي العام للرضائب والرسوم ال  

Cadre conceptuel de l’impot et taxe  
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 والرسم لضريبةطار اؼبفاىيمي لاإلوال: أ

 ، أي أف ( Système Déclaratif) يعترب النظاـ اعببائي اعباائري يظاـ تصروبي
 ىو م  يقـو ابلتصريح دبداخلو وابلتارل وبسب الضريبة الواجب عليو دفعها، اؼبكلف 

 كما     (Contrôle a Postériori)وما على إدارة الضرائب سوى مراقبة ىذه التصروبات
 .يف اغلب دوؿ العادل

: ىي اقتطاع يقدي جربي تفرض الدولة على اؼبكلفٌن دوف مقاب  تعريف الضريبة -1
 وبشك  

 الدولة اؼبختلفة. أىداؼالعامة وربقيق  األعباءهنائي وذلك لتغطية 
 خدمة،  إذل  مورد مارل ربص  عليو الدولة، فب  يكوف يف حاجة  ىو: تعريف الرسم  -2

 تنفرد الدولة أبدائها مث  رسم التطهًن، الرسم على النشاطات اؼبلوثة للبيئة، رسم عقود 
 ...اخل التعمًن  

 
  الضريبة يف اعباائرتطور  :اثييا
يعكس إاعباائر قب  االستعمار دولة زراعية يشك  القطاع اعباء اؽباـ م  الدخ  الوطين وقد  كايت

ىذا النظاـ على التجارة اػبارجية، وسادت بعض التشريعات الضريبية اإلسالمية حيث كايت أىم 
 .ىذه الضرائب الاكاة، اػبراج، اعباية، العشور

  :بيق و تطور يظاـ الضرائب بعدة مراح  وىيمرت اعباائر يف تط
 : 1949إذل  1830م   األوذلاؼبرحلة 

 بقي النظاـ على يضاـ اإلسالمي حيث دل يستطيع االستعمار الفريسي وضع يظاـ جديد 
 : 1963 إذل   1943م   الثايية  اؼبرحلة

ضريبة على مرتبات  ،(FRB)ضريبة على األمالؾ اؼببنيةالأدخلت فريسا ؾبموعة م  الضرائب مث  
 .(ITS) واألجور
 : 1991إذل  1962م   الثالثة اؼبرحلة 

 اليت  1970وكاف ذلك يف إصالحات  سقطت التشريعات الفريسية ومت وضع قوايٌن جاائرية ،
باشرة و الضرائب الغًن مباشرة. و كاف م  بٌن الضرائب اؼبتمثلة عليو اؼبضرائب ت ك  م  الفسر 
 .واألجور ضرائب على اؼبرتباتال

 : إذل اليـو 1991م   الرابعة  اؼبرحلة
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مت القياـ ابإلصالح يف النظاـ الضرييب م  اج  يشر العدالة الضريبية كما قاـ ىذا  1991يف سنة 
 .(IBS)(IRG)ك  م    اإلصالح ابلفص  بٌن الشخص الطبيعي واؼبعنوي خاصة يف

 أسس النظاـ الضرييب:
 ثالثة أسس ىي:تعتمد بنية النظاـ الضرييب على 

 السياسة الضريبية، التشريع الضرييب، اإلدارة الضريبية.
 السياسة الضريبية:   -

تعػػػرب عػػػ  ؾبمػػػوع التػػػدابًن ذات الطػػػابع الضػػػرييب اؼبتعلػػػق بتنظػػػيم التحصػػػي  الضػػػرييب قصػػػد تغطيػػػة 
 النفقات العمومية م  جهة، والتأثًن علػى الوضػع االقتصػادي واالجتمػاعي حسػب التوجهػات العامػة

 لالقتصاد م  جهة أخرى.
 التشريع الضرييب: -

تعتػػرب القػػوايٌن والتشػػريعات مػػ  بػػٌن الصػػالحيات السياسػػية للدولػػة والػػيت تطػػورت مػػع تطػػورات الػػام  
ىػػذا التطػػور أدى إذل ظهػػور قػػوايٌن وتشػػريعات متخصصػػة تػػنظم ظػػاىرة بعينهػػا وؽبػػا ؾبػػاؿ ؿبػػدد ومنهػػا 

روضػػة علػػػى اؼبكلػػػف ابلضػػريبة واؼبتعلقػػػة ابلوعػػػاء فاؼب القػػايوف اعببػػػائي الػػػذي وبمػػ  القواعػػػد القايوييػػػة
 ابإلضافةوالتصفية والتحصي  اعببائي، 

إذل ذلػػك اؼبنازعػػات اعببائيػػة بػػٌن اؼبكلفػػٌن واإلدارة الضػػريبية، ويعػػد القػػايوف اعببػػائي فػػرع مػػ  فػػروع  
رل الضػرائب القايوف العاـ، إذ أف القايوف اعببػائي يػنظم العالقػة بػٌن مصػلحة الضػرائب مػ  جهػة وفبػو 

مػػػ  جهػػػة أخػػػرى، حيػػػث يتحػػػدد تطبيقػػػو دبكػػػاف وزمػػػاف معػػػٌن ويرجػػػع ىػػػذا التحديػػػد إذل مبػػػدأ سػػػيادة 
 الدولة.

 اإلدارة الضريبية: -
تعتػػرب اإلدارة الضػػريبية أداة تنفيػػذ النظػػاـ الضػػرييب، فهػػي تلػػك اعبهػػاز الفػػين واإلداري اؼبسػػئوؿ عػػ  

 جبايتها.تنفيذ التشريع الضرييب وذلك م  خالؿ فرض الضرائب و 
زبتص اإلدارة الضريبية بتنفيذ القوايٌن الضريبية والتحقق م  سالمة تطبيقها ضباية غبقػوؽ الدولػة مػ  
جهة وحقوؽ اؼبمػولٌن مػ  جهػة أخػرى، واقػرتاح التعػديالت والتشػريعات الضػريبية الػيت ترقػى ابلنظػاـ 

افػػػػػو االقتصػػػػػادية الضػػػػػرييب إذل درجػػػػػات مػػػػػ  اإلتقػػػػػاف والكمػػػػػاؿ وتسػػػػػاعد اجملتمػػػػػع علػػػػػى ربقيػػػػػق أىد
 واالجتماعية والسياسية.
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 خصائص الضريبة: :لثااث

يق  القيمة يقدا م  اؼبكلف  أي: (L’impôt retenue en argent)قتطاع يقديإ -1
 .الدولة وبشك  هنائي إذلهبا 

: تفرض جربا م  خالؿ يظاـ قايوف (obligation de L’impôt) الضريبة إجبارية -2
طرؽ واتريخ ربصيلها وتتم موافقة وربدد فيو قيمة الضريبة تضعو السلطات العمومية 

 الشعب لكي يصبح قايوان ساري اؼبفعوؿ. فبثلو

 : Le paiement de l’impôt sans contre partie par l’état)دوف مقاب  -3

 .اجملتمعمسانبتو يف  أساستدفع الضريبة دوف مقاب ، فاؼبكلف يقـو بدفعها على 

 L’impôt permet au contribuable de participer auxالعاـربقيق النفع  -4

charges publiques تستخدـ الدولة حصيلة الضرائب م  اج  النفع العاـ  بناء :
 العمومية......اخل. اإلداراتاؼبدارس، الطرؽ، اؼبستشفيات، اعبامعات، 

دافع  ألي: ال يبك  (L’impôt est perçu à titre définitif)الضريبة هنائية -5
 كايت قايويية ومستحقة.  إذااؼبطالبة ابسرتجاعها  للضريبة

  قواعد الضريبة  :رابعا

ستثناء ويتم فرضها على إتفرض الضريبة على صبيع الدخوؿ بدوف  أيالعدالة:  -1
 للمكلف. فيةيالتكلاعبميع وبقدر الطاقة 

ربيا،   أوبدرجة عالية م  الدقة دوف مغاالة ربديد الضرائب اؼبستحقة  أياليقٌن:  -2
 تكوف التشريعات الضريبية واضحة وسهلة التنفيذ. أفكما هبب 

اؼبالئمة يف التحصي : يعين سداد الضريبة وتقسطها يف حالة عدـ قدرة دافع  -3
 الضريبة على التسديد.

 تكوف يفقات ربصي  الضريبة معقولة.   أفاالقتصاد يف يفقات اعبباية: هبب  -4

 األساس القايوين للضريبة :خامسا 
 لقد مت فرض الضريبة على عدة أسس منها:

 يظرية اؼبنفعة اؼبتبادلة والعقد االجتماعي: -1
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ساد يف القرف الثام  عشر بٌن الكتاب واؼبؤلفٌن فكرة أساسية تػرى أف أتسػيس حػق الدولػة يف فػرض 
 الضرائب يقـو على اؼبنفعة اليت تعود على اؼبواطنٌن مقاب  دفع الضريبة.

ظرية فكرة اؼبنفعة على ارتباط اؼبواط  بعقػد ضػمين أو معنػوي بينػو وبػٌن الدولػة ويرجع أيصار ىذه الن
جػاف جػاؾ  ˝وأوؿ مػ  جػاء بػو ىػو الفيلسػوؼ le contrat social)   يسػمى ابلعقػد اإلجتمػاعي  )
 روسو يف القرف الثام  عشر.

أفػراد اجملتمػع .كمػا ويتمث  ىػذا العقػد يف قيػاـ اؼبػواطنٌن ابلتنػازؿ عنػد جػاء مػ  حػرايهتم غبمايػة ابقػي 
أهنػػم دبقتضػػى عقػػد مػػارل يلتامػػوف بػػدفع الضػػرائب مقابػػ  اؼبنػػافع الػػيت تعػػود علػػيهم مػػ  يشػػاط الدولػػة 

ختلف القائلوف بقوة ىذه النظرية يف تكييف طبيعة ىذا العقد .فاعتربه الػبعض، كػمدـ ظبيػث، عقػد إو 
 ذه اػبدمات يف صورة ضرائب.بيع خدمات. فالدولة تبيع خدماهتا لألفراد مقاب  التاامهم بدفع ى

 ما يلي: عليوإف أتسيس الضريبة على أساس اؼبنفعة يرتتب 
إف الضػػػريبة تعتػػػرب شبنػػػا للخػػػدمات اؼبقدمػػػة وعليػػػو هبػػػب أف تتسػػػاوى قيمػػػة اػبدمػػػة مػػػع قيمػػػة الضػػػريبة 

 اؼبدفوعة.
اؼبسػػػػانبة يف  عػػػػف منهػػػػا أحػػػػد، حيػػػػث أف أي قػػػػايوف يعفػػػػيإف الضػػػػريبة هبػػػػب أف تكػػػػوف عامػػػػة وال ي

 الضرائب ىو قايوف تعسفي وغًن عادؿ ماداـ أف الك  يستفيد م  اإليفاؽ العاـ.
 يظرية التضام  االجتماعي: -2

مػػ  مضػػموف ىػػذه النظريػػة أف األفػػراد يسػػلموف بضػػرورة وجػػود الدولػػة، ألسػػباب متعػػددة، سياسػػية، 
واقتصػػػادية، واجتماعيػػػة تعمػػػ  علػػػى ربقيػػػق مصػػػاغبهم وإشػػػباع حاجػػػاهتم، ومػػػ    ينشػػػأ مبػػػدأ سػػػيادة 
الدولة اليت ىػي ضػرورة اجتماعيػة، وليسػت وليػدة عقػد اجتمػاعي أو يظػاـ تعاقػد، وأف مبػدأ السػيادة 

حدة األساس القايوين، الػذي تسػتمد منػو الدولػة سػلطتها يف فػرض الضػرائب والػذي يرجػع إليػو ىو و 
االلتػػػااـ بػػػدفعها. حػػػل تػػػتمك  الدولػػػة ابلقيػػػاـ بوظائفهػػػا اؼبتعػػػددة وتػػػوفًن اػبػػػدمات العموميػػػة لكػػػ  
 اؼبواطنٌن بال استثناء وبغض النظر ع  مدى إسػهامهم يف ربمػ  األعبػاء العامػة وأكثػر مػ  ذلػك فمػ 
اؼبمك  استفادة بعض األفػراد ابػبػدمات العموميػة رغػم عػدـ قيػامهم بػدفع الضػرائب أو بػدفع مبػال  
زىيدة كذوي دخوؿ احملدودة، وعدـ ايتفاع البعض اآلخر هبػذه اػبػدمات رغػم قيػامهم بػدفع ضػرائب  

 كاؼبواطنٌن اؼبقيمٌن يف اػبارج.
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مرتبطػة بفكػرة السػيادة الػيت سبارسػها الدولػة ابإلضافة إذل ما ذكرانه، فػنف يظريػة التضػام  االجتمػاعي 
 على مواطنيها، وم    إلاامهم و إجبارىم على أداء الضريبة.

وىػذا مػػا يفسػر إلػػااـ اؼبػػواط  األجنػيب اؼبقػػيم يف الدولػة إقامػػة عاديػػة أو مسػتمرة ابؼبسػػانبة يف األعبػػاء 
 والتكاليف العامة ودفع الضريبة اؼبفروضة عليهم.

 قتصادية للضريبةالوظائف اال :سادسا
اؼبساعدة عبلب  األدوات: تعترب السياسة الضريبية للدولة م  األجنيبحافا لالستثمار  -

 م  خالؿ ما يلي:  األجنيباؼبستثمر 
زبفيض تكاليف اؼبستثمر يف ك  مراح  عم  مؤسستو. •  
صبركية للحفاظ على الواردات م  السلع واػبدمات اؼبماثلة ؼبا تنتجو  ضرائبفرض  •

.األجنيبمشروعات االستثمار   
زايدة العائد الصايف لالستثمار حبيث تعم  الضريبة على زايدة الربح الصايف للمشروع. •  
إعادة توزيع الدخ : إذا فرضت الضرائب على أصحاب اؼبداخي  اؼبرتفعة يعين استفادة  •

بقات الفقًنة و ابلتارل زايدة حجم استهالكها و ايطالؽ العجلة االقتصادية.الط  
حجم اؼبدخرات و حجم االستثمار مرتبط ابلضريبة و ابلتارل فمعدؿ  إفالنمو االقتصادي:  -

اؼباؿ مرتبط ابلضريبة فادا فرضت ضرائب على اإليفاؽ يؤدي إذل زايدة معدؿ تكوي   رأستكوي  
 اؼباؿ.  رأس
ربقيق االستقرار االقتصادي : ال يقصد ابالستقرار ربقيق الثبات وإمبا ربقيق التوازف يف الوضع  -

للدولة فهدؼ السياسة الضريبية يف ؾبتمع ينمو ىو ربقيق االستقرار يف  جتماعيواالاالقتصادي 
قرار  معدؿ النمو وليس العم  على ثبات حجم الدخ  القومي ويتحقق االستقرار االقتصادي ابست

 ك  م  مستوى األسعار ومعدؿ النمو االقتصادي.
زايدة القدرة التنافسية للمؤسسة:  تؤثر السياسة الضريبة على تنافسية اؼبؤسسات م  خالؿ -

التأثًن على عوام  اإليتاج حيث ارتفاع الضرائب اؼبباشرة يؤدي إذل البفاض قدرة اؼبؤسسة على 
أجور العماؿ وعلى سلع االستهالؾ الضرورية تعم  علي االستثمار كما أف ارتفاع الضرائب على 

 رفع تكلفة اؼبنتوج وابلتارل صعوبة تسويقو.
 :إدارة الضرائب

تشك  إدارة الضرائب اعبهاز اؼبكلف بتطبيق التشريع الضرييب والتحقق م  سالمة ذلك التطبيق  
اقرتاح  إذل ابإلضافة، الضرائب م  جهة أخرىاؼبكلفٌن بدفع ضباية غبقوؽ الدولة م  جهة وحقوؽ 
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قصد ربقيق كفاءة النظاـ الضرييب، لذلك قد تؤدي اإلدارة التعديالت والتشريعات الضريبية 
الضريبية دورا ىاما يف خلق البيئة الضريبية اؼبالئمة يف اجملتمع كما أهنا تساىم يف فعالية النظاـ 

 .وىي مايج م  العناصر اإلدارية والقايويية واؼبالية الضرييب
يبث  اؼبكلف إحدى طريف العالقة اعببائية، وكلمة مكلف تنبع م  التكليف  :اؼبكلف ابلضريبة

   .وااللتااـ الذي يفرضو القايوف اعببائي والذي يع على اؼبكلف سوءا كاف شخصا طبيعيا أو معنواي
 التصنيفات اؼبختلفة للضريبة :سابعا 

ه األيواع ذابختالؼ اؼبكاف والاماف ولك  يوع م  ىتتعدد أيواع الضرائب وزبتلف صورىا الفنية 
 عيوبو ومااايه، تصنف الضرائب على أربع فئات:

 .التصنيف القائم على طبيعة الضريبة -
 التصنيف القائم على امتداد ؾباؿ التطبيق.  -
 التصنيف القائم على الطابع االقتصادي للضريبة. -

  :تطور الضريبة يف اعباائر
يعكس إاعباائر قب  االستعمار دولة زراعية يشك  القطاع اعباء اؽباـ م  الدخ  الوطين وقد  كايت

ىذا النظاـ على التجارة اػبارجية، وسادت بعض التشريعات الضريبية اإلسالمية حيث كايت أىم 
 .ىذه الضرائب الاكاة، اػبراج، اعباية، العشور

  :عدة مراح  وىيمرت اعباائر يف تطبيق و تطور يظاـ الضرائب ب
 : 1949إذل  1830م   األوذلاؼبرحلة 

 بقي النظاـ على يضاـ اإلسالمي حيث دل يستطيع االستعمار الفريسي وضع يظاـ جديد 
 : 1963 إذل   1943م   الثايية  اؼبرحلة

، ضريبة على مرتبات (FRB)ضريبة على األمالؾ اؼببنيةالأدخلت فريسا ؾبموعة م  الضرائب مث  
 .(ITS) واألجور
 : 1991إذل  1962م   الثالثة اؼبرحلة 

 اليت  1970وكاف ذلك يف إصالحات  سقطت التشريعات الفريسية ومت وضع قوايٌن جاائرية ،
باشرة و الضرائب الغًن مباشرة. و كاف م  بٌن الضرائب اؼبتمثلة عليو اؼبضرائب ت ك  م  الفسر 
 .ضرائب على اؼبرتبات واألجورال

 : إذل اليـو 1991م   الرابعة  اؼبرحلة
مت القياـ ابإلصالح يف النظاـ الضرييب م  اج  يشر العدالة الضريبية كما قاـ ىذا  1991يف سنة 

 .(IBS)(IRG)ك  م    اإلصالح ابلفص  بٌن الشخص الطبيعي واؼبعنوي خاصة يف
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 أسس النظاـ الضرييب:
 تعتمد بنية النظاـ الضرييب على ثالثة أسس ىي:

 السياسة الضريبية، التشريع الضرييب، اإلدارة الضريبية.
 السياسة الضريبية:   -

تعػػػرب عػػػ  ؾبمػػػوع التػػػدابًن ذات الطػػػابع الضػػػرييب اؼبتعلػػػق بتنظػػػيم التحصػػػي  الضػػػرييب قصػػػد تغطيػػػة 
النفقات العمومية م  جهة، والتأثًن علػى الوضػع االقتصػادي واالجتمػاعي حسػب التوجهػات العامػة 

 هة أخرى.لالقتصاد م  ج
 التشريع الضرييب: -

تعتػػرب القػػوايٌن والتشػػريعات مػػ  بػػٌن الصػػالحيات السياسػػية للدولػػة والػػيت تطػػورت مػػع تطػػورات الػػام  
ىػػذا التطػػور أدى إذل ظهػػور قػػوايٌن وتشػػريعات متخصصػػة تػػنظم ظػػاىرة بعينهػػا وؽبػػا ؾبػػاؿ ؿبػػدد ومنهػػا 

روضػػة علػػػى اؼبكلػػػف ابلضػػريبة واؼبتعلقػػػة ابلوعػػػاء فالقػػايوف اعببػػػائي الػػػذي وبمػػ  القواعػػػد القايوييػػػة اؼب
 ابإلضافةوالتصفية والتحصي  اعببائي، 

إذل ذلػػك اؼبنازعػػات اعببائيػػة بػػٌن اؼبكلفػػٌن واإلدارة الضػػريبية، ويعػػد القػػايوف اعببػػائي فػػرع مػػ  فػػروع  
ضػرائب القايوف العاـ، إذ أف القايوف اعببػائي يػنظم العالقػة بػٌن مصػلحة الضػرائب مػ  جهػة وفبػورل ال

مػػػ  جهػػػة أخػػػرى، حيػػػث يتحػػػدد تطبيقػػػو دبكػػػاف وزمػػػاف معػػػٌن ويرجػػػع ىػػػذا التحديػػػد إذل مبػػػدأ سػػػيادة 
 الدولة.

 اإلدارة الضريبية: -
تعتػػرب اإلدارة الضػػريبية أداة تنفيػػذ النظػػاـ الضػػرييب، فهػػي تلػػك اعبهػػاز الفػػين واإلداري اؼبسػػئوؿ عػػ  

 ها.تنفيذ التشريع الضرييب وذلك م  خالؿ فرض الضرائب وجبايت
زبتص اإلدارة الضريبية بتنفيذ القوايٌن الضريبية والتحقق م  سالمة تطبيقها ضباية غبقػوؽ الدولػة مػ  
جهة وحقوؽ اؼبمػولٌن مػ  جهػة أخػرى، واقػرتاح التعػديالت والتشػريعات الضػريبية الػيت ترقػى ابلنظػاـ 

القتصػػػػػادية الضػػػػػرييب إذل درجػػػػػات مػػػػػ  اإلتقػػػػػاف والكمػػػػػاؿ وتسػػػػػاعد اجملتمػػػػػع علػػػػػى ربقيػػػػػق أىدافػػػػػو ا
 واالجتماعية والسياسية.

 التصنيف القائم على أساس مادة الضريبة. -
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ا التصنيف ىو الشائع حاليا حيث بفرؽ بٌن ذالتصنيف القائم على طبيعة الضريبة: يعترب ى -1
 الضرائب اؼبباشرة و الضرائب الغًن مباشرة ولتفريق بينهما وضع مفكري اؼبالية عدة معايًن ىي:

بات:  يعين ثبات اؼبادة اػباضعة للضريبة، فتعد ضريبة مباشرة إذا فرضت على مادة معيار الث -
سبتاز ابلثبات ويكوف ثبات يسيب وليس مطلقا وضريبة غًن مباشرة إذا فرضت على وقائع متقطعة 

 مث  الضرائب على اإليتاج، االستهالؾ ، اؼببيعات...اخل 
ة احملققة أو قيد التحقيق أما الضرائب الغًن مباشرة ويبك  القوؿ أف الضرائب اؼبباشرة تصيب الثرو 

ا اؼبعيار األكثر دقة يف التميا بٌن الضرائب ذفهي مرتبطة أبعماؿ حركة الثروة واستخدمها، يعترب ى
اؼبباشرة والغًن مباشرة إال ايو ىناؾ بعض االستثناءات، فالضريبة على الشركات ىي ضريبة مباشرة 

 غًن مباشرة ألهنا تفرض لسبب عرضي وىو وفاة صاحب الشركة و لك  وفق ىدا اؼبعيار تعترب
 ايتقاؿ ملكيتها ابؼبًناث. 

معيار التحصي  ) اؼبعيار القايوين(: يبك  أف تستخدـ طريقة الوصوؿ إذل اؼبادة وطريقة ربصليها  -
ءا على للتميا بٌن الضرائب اؼبباشرة والغًن مباشرة، فتعد الضرائب اؼبباشرة إذا كايت ذبىب بنا

جداوؿ يبٌن فيها اسم اؼبكلف واؼباؿ اػباضع للضريبة ومبل  الضريبة وغًنىا م  اؼبعلومات اليت 
ىناؾ عالقة مباشرة بٌن   ،اؼباؿ...اخل ورأسترتبط ابؼبكلف مباشرة مث  الضرائب على الدخ  

بناءا على جداوؿ اؼبكلف و إدارة الضرائب دوف أي وسيط و تعترب غًن مباشرة إذا دل يتم جبايتها 
معدة مسبقا ب  عند حدوث وقائع مث  تسليم البضاعة للمشرتي، إيتاج سلعة معينة، اجتياز سلعة 

 للحدود و غًنىا.
معيار يق  العبء الضرييب ) اؼبعيار االقتصادي(: وتعين م  الذي يتحم  الضريبة فنذا كاف  -

اؼباؿ أما إذا مت  رأس  والضرائب على يتحملها اؼبكلف هنائيا فهي ضريبة مباشرة مث  ضريبة الدخ
 يقلها م  اؼبكلف إذل طرؼ أخر فهي ضريبة غًن مباشرة مث  ضريبة على اإليتاج أو االستهالؾ    

وم  االيتقادات اؼبوجهة ؽبذا اؼبعيار أف ظاىرة العبء الضرييب زبضع للعديد م  العوام  
ىناؾ إمكايية يق  العبء الضرييب فالضريبة االقتصادية واالجتماعية اؼبتداخلة، ابإلضافة إذل أف 

على األرابح ىي ضريبة مباشرة لك  يبك  يق  عبئها إذل اؼبستهلك برفع شب  البضاعة دبقدار 
 .كرب م  العرضأالضريبة إذا كاف ىناؾ طلب 

 ليس ىناؾ معيار ؿبدد يبك  تصنيف الضرائب على أساسو ولك  م  الضرائب اؼبباشرة والغًن 
 اي و عيوب يبك  تلخصيها يف اعبدوؿ التارل:  مباشرة ماا

 اؼبباشرة وغًن اؼبباشرة للضرائبجدوؿ اؼباااي والعيوب 
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 البيان المزايا العيوب
 طوؿ مدة التحصي   -
 عدـ قبوؽبا م  طرؼ اؼبكلف -
 مرويتها االقتصادية ضعيفة -

 سهولة التحصي   -
 معرفة قيمتها م  طرؼ اؼبكلف -
 طرؼ إدارة الضرائب سهولة اؼبراقبة م  -
 ثبات مردوديتها يسبيا  -

 الضرائب اؼبباشرة 

 صعوبة مراقبتها  -
 مردوديتها غًن مستقرة -
 إمكايية ربصليها ضعيفة  -

 سهولة دفعها م  طرؼ اؼبكلف -
 مرويتها االقتصادية قوية -
 سريعة التحصي  -
 منتجة  -
 

 الضرائب الغًن مباشرة 

 

 : يف ىذا التصنيف ىناؾ فرؽ بٌن الضرائب اغبقيقة امتداد ؾباؿ التطبيقالتصنيف القائم على -2
و الضرائب الشخصية م  جهة و الضرائب العامة والضرائب اػباصة م  جهة أخرى والضرائب 

 اؼبوحدة و الضرائب اؼبتعددة
الضرائب اغبقيقية والضرائب الشخصية: تقـو الضرائب اغبقيقية على قيمة أو كمية اؼبادة -
اضعة للضريبة )سلع ، القيم ، الدخوؿ( أما الضرائب الشخصية ) الذاتية( فهي أتخذ بعٌن اػب

االعتبار الوضعية الشخصية للمكلف، بعض الرسـو ربم  ابلضرورة صفة اغبقيقية مث  الرسم 
على رقم األعماؿ، حقوؽ اعبمارؾ، الضرائب على االستهالؾ ، الضريبة العقارية بينما الضريبة 

 .اإلصبارلفتتعلق ابلضريبة على الدخ   الشخصية

الضرائب العامة والضرائب اػباصة: تعترب الضريبة عامة إذا تعلق األمر ابلوصوؿ إذل وضعية  -
ذل قيمة إصبالية، أما الضريبة اػباصة فهي تلك اليت تقع على عنصر واحد إ وأاقتصادية يف ؾبملها 

 م  النشاط اؼبمارس م  طرؼ اؼبكلف ابلضريبة أو عنصر واحد م  دخلو. 
مثاؿ: إذا كاف فردا لديو اؼبداخي  التالية: األجر الشهري، تعويض العم  اإلضايف، الفوائد احملققة 
م  األمواؿ اؼبوضعة لدى البنك، عوائد األسهم لدى الشركات،  فتعترب الضريبة عامة إذا تناولت 

 اؼببل  اإلصبارل لك  ىذه اؼبداخي  وتعترب خاصة إذا فرضت ع  ك  دخ  لوحده.     
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الضرائب اؼبوحدة والضرائب اؼبتعددة: إف يظاـ الضريبة الواحدة معروؼ مند القدـ، لك  بعض  -
ا ما ذاؼبفكري  يروف بضرورة فرض أكثر م  ضريبة ودلك ابختالؼ النشاط الذي يبارسو الفرد ى

ويف فردا لديو عيادة جراحة ووبقق م  خالؽبا مداخي   اذإأدى إذل ظهور الضرائب اؼبتعددة، مثاؿ 
 .( IRG  ،TAP ،IBS)ابعبامعة فتفرض عليو عدة ضرائب  ذستاأيفس الوقت ىو 

:  يهدؼ إذل األخذ بعٌن االعتبار الطابع االقتصادي للضريبة، التصنيف االقتصادي للضريبة -3
 ويسمح جبع  الضريبة أداة للتنمية االقتصادية ويشم :

اؼباؿ أو  رأسالضرائب على الدخ : الدخ  ىو مبل  يقدي انتج ع  مصدر اثبت قد يكوف  -ا
العم  أو االثناف معا بصفة دورية منتظمة ومتجددة، كما يعرفو البعض ايو ك  مصدر يقدي أو 

قاب  للتقدير النقدي أييت بصفة دورية م  مصدر قاب  للبقاء ومنو الدخ  يتضم   العناصر التالية: 
 .لنقد ، الثبات، الدورية()ا
اؼباؿ، دخ  االثناف معا،  رأسدخ   العم ، أيواع دخ الدخوؿ حسب اؼبصدر: وىي ثالثة  -3-1

 وأيواع الضرائب على الدخ  ىي:
الضريبة العامة على ؾبموع الدخوؿ: تصيب الضريبة ؾبموع الدخوؿ اليت وبققها الفرد وىذا ما 

استثناء يف فريسا وىو خاص بدخ  العائلة ويعين أف تفرض يطبق يف اغلب دوؿ العادل ، وىناؾ 
 .الضريبة على دخ  ؾبموع أفراد األسرة  والقاطنٌن بنفس السك  وتسمى )سك  ضرييب(

 :قبد ماااي الضريبة على الدخ وم  
 ؛مقياس لقدرة الفرد على الدفع  -
 ؛يسه  تطبيق الضرائب التصاعدية  كوف الضريبة تصيب اإليرادات يف وعاء ضرييب واحد – 
 تطبيق مبدأ شخصية الضريبة م  خالؿ معرفة الوضع اغبقيقي للمكلف.  –

إذ تصيب الضريبة ك  يوع م  أيواع الدخ  حسب مصدره، فدخ   :الضريبة على فروع الدخ  
 Taxe) العقاري تفرض عليو ضريبة خاصة ابلعقار األجر الشهري تفرض عليو ضريبة والدخ 

Foncière وم  ماااي ىذه الضريبة أف اإلدارة الضريبة لديها إمكايية اختيار طرؽ متعددة عبباية )
الضريبة  وم  عيوهبا كثرة اإلجراءات فبا يفتح ؾباؿ التهرب الضرييب حيث يقدـ اؼبكلف أكثر م  

 .يسبة الضريبة م  دخ  ألخرتصريح ويتعرض ألكثر م  فحص، اختالؼ 
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اؼباؿ ىو ك  ما يبلكو الشخص م  عقارات مبنية وغًن  الرأساؼباؿ:  رأسالضريبة على  -3-2
زمنية معينة سوءا كايت منتجة للدخ  أو غًن منتجة  غبضومبنية ومصايع وماارع  وأمواؿ منقولة يف 

وىي عدة أيواع: أمواؿ عقارية ) أراضي ، مباين، ( أمواؿ منقولة )أوراؽ مالية، الديوف القابلة 
 لتحقيق( أمواؿ غًن منتجة مث  اجملوىرات والتحف.

 اؼباؿ:  رأسأيواع الضرائب على اف 
اؼباؿ الذي يبلكو الفرد بغض النظر ع   رأسريبة اؼباؿ: تصيب الض رأسالضريبة على سبلك  -ا 

 أواؼباؿ  رأسشكلو أو طريقة اغبصوؿ عليو أو كيفية استخدامو وتفرض الضريبة إما على ؾبم  
 .جاءا منو

اؼباؿ اؼبكتسب: تفرض الضريبة على اؼباؿ اؼبكتسب دوف جهد يبدؿ مث   رأسالضريبة على  -ب
أمواؿ الوصية وأمواؿ اؽببة واإلرث و غًنىا ويتم فرص الضريبة على اإلرث إما على حصة ك  

 وارث أو بدفع صبيع التاامات اؼبورث.
الدوؿ فقط  اؼباؿ: تفرض عندما تاداد قيمة العقار وىي تفرض يف بعض رأسالضريبة على مبو  -ج

 .مث  أؼباييا وفريسا
الضريبة على اإليفاؽ: ىي ضريبة يفرض يف حالة إيفاؽ الدخ  يف ؾباالت متعددة فهي  -3-3

 ضرائب غًن مباشرة و ىي يوعاف:
 الضرائب على االستهالؾ: تفرض عند إيفاؽ الفرد لدخلو وىي متعددة ويبك  تقسيمها إذل:    -ا

: تفرض عند استهالؾ أيواع معينة م  السلع مثاؿ الضرائب على الضرائب النوعية على االستهالؾ
استهالؾ الكحوؿ أو استهالؾ السجائر أو تفرض بنسب ضعيفة لتشجيع استهالؾ سلع معينة 

 .هبدؼ اقتصادي كتشجيع اؼبنتوجات الوطنية
الضرائب العامة على االستهالؾ: تفرض ىده الضرائب على ؾبموع السلع و اػبدمات اليت 

الضريبة  -لكها الفرد و ىي متعددة يذكر أنبها: الضريبة على اؼببيعات)ضريبة البيع ابلتجائة( يسته
الضريبة على رقم  -على اؼبشرتايت تفرض على عملية البيع م  اتجر اعبملة إذل اتجر التجائة  

   .األعماؿ تفرض يف ك  مرة م  مرات ايتقاؿ السلعة بٌن مرحلة اإليتاج ومرحلة االستهالؾ
الضرائب على التداوؿ: زبص ىده الضرائب اعباء اؼبتبقي م  دخ  الفرد الغًن مستهلك و  -4

 الذي يقـو ابستثماره يف شك  شراء لعقارات أو منقوالت وأنبها 
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ضريبة الطابع: تفرض على عملية تداوؿ األمواؿ وايتقاؽبا م  شخص ألخر ويتم ذلك ع  -4-1
األوراؽ التجارية أو الفواتًن أو السندات ويتم ربصي  ىذه  طريق ربرير واثئق معينة كالعقود أو

 الضريبة إما بلصق طوابع على تلط احملررات أو بدم  احملرر يفسو بواسطة ختم اإلدارة اؼبختصة.
ضريبة التسجي : وتفرض عند إثبات واقعة ايتقاؿ اؼبلكية م  شخص إذل أخر أو عند توثيق -4-1

 عقد اؼبلكية. 
 اإلدارة الضريبية وحقوؽ اؼبكلفواجبات  :اثمنا
 :واجبات اإلدارة الضريبية -1
هامها، عليها صبلة م  االلتاامات لضماف العالقة دبإلدارة الضرائب صالحيات واسعة للقياـ  كما

 :اعبيدة مع اؼبكلف أليو ىو م  يدفع الضريبة وم  أنبها ما يلي
يتم يتم التطبيق الصحيح للقوايٌن فيما الضريبة ما دل  أفال يبك   :التطبيق الصحيح للقوايٌن -1-1

تفسًن ىذه القوايٌن م  طرؼ إدارة الضرائب بشك  سليم والعم  على تطبيقها بك  وضوح م  
 خالؿ تعليمات دقيقة تبعد اؼبكلف ع  أي غموض.

هبب أف تقـو إدارة الضرائب إببالغ اؼبكلفٌن جبميع القرارات  :إشعار اؼبكلفٌن وإخطارىم -1-2
لتمنح اؼبكلفٌن حق االعرتاض قب   يف ما ىبص قيمة الضريبة وموعد تسديدىا، ويف الوقت اؼبناسب

 أي إجراء ضدىم ويف غًن صاغبهم لكي يتم قبولو.ازباذ 
بغي على اإلدارة إحاطة اؼبكلفٌن ين :إعالـ اؼبكلفٌن اػباضعٌن واحملتملٌن ابغبقوؽ والواجبات -1-3

بكافة التعليمات والتفسًنات بتقدًن صبيع اؼبعلومات الضرورية كحق الطع  واللجوء للقضاء عند 
 الضرورة م  خالؿ ؾبالت متخصصة.

أي العم  وابلطرؽ  :ستخداـ السلطات اؼبمنوحة إلدارة الضرائب ابلشك  الصحيحإ -1-4
 راجعة السلطات اؼبستخدمة هبدؼ تصحيحها وإعادة توازهنا.القايويية دوف تعسف مع إمكايية م

الضرائب  إدارةقامت  إذايف حالة ما  :االلتااـ بتعويض اؼببال  احملصلة بدوف وجو حق -1-5
ويف اؼبكلفٌن  إذل إعادهتا اإلدارةيصبح م  الواجب على ىذه  ،اؼببال  الواجبة الدفع يفوؽبتحصي  

 اػبطأ.الوقت اؼبناسب أي عند اكتشاؼ 

 االلتاامات اعببائية :  -2
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م  معرفة  أوالحقوؽ والتاامات اؼبكلف بدفع الضريبة، قب  التطرؽ لاللتاامات اؼبكلف البد 
 الضرائب.   إدارة حقوقو اذباه 

لو هبدؼ ربديد يالتصريح دبداخ ات ومنهاالتاامدة رغم أف اؼبكلف يقع ع: حقوؽ اؼبكلف 2-1
 :لفرض الضريبة، فهو يتمتع أيضا بعدة حقوؽ أنبها ما يليالوعاء الضرييب م  طرؼ اإلدارة 

ابلضريبة اؼبراد اقتطاعها أو  إشعارهوبق للمكلف االعرتاض والطع  عند  :حق االعرتاض -ا
، ومنها احرتاـ فرضها، وهبب أف يكوف وفقا للشروط الشكلية واؼبوضوعية اليت حددىا القايوف

 اؼبمنوحة للمكلف لتقدًن اعرتاضو.أجاؿ الطع  أي اؼبدة القايويية 

يبك  للمكلف اللجوء إذل القضاء عند عدـ قبوؿ اعرتاضو أماـ  :حق اللجوء إذل القضاء -ب
صي  الضريبة حتالسعي ل األخًنةاإلدارة الضريبية مع احرتاـ ك  الشروط ومنها اآلجاؿ، وعلى ىذه 

 دوف القضاء.
هبب أف تقـو إدارة الضرائب إبشعار اؼبكلف عند أي تعدي  أو تغيًن يف  :اإلشعار ابلتقوًن -ج

 ويسمح للمكلفالضريبة ع  طريق اإلشعار ابلتقوًن النتائج ع  التحقيقات مع وص  االستالـ، 
 إبعادة تشكي  أسس فرض الضريبة وتقدًن اؼبالحظات أو قبوؿ التقوًن م  طرفو. 

 
 
 :التاامات اؼبكلف  2-2
 أو أعمالوبرقم  إقرارايقدـ اؼبكلف ابلضريبة  أفالبد الضرييب بواسطة التصروبات:  اإلفصاح -ا

الضرائب لتعرؼ ع  وضعيتو م  خالؿ ؾبموعة م  التصروبات  إدارة ذل إ تكاليفو ...اخل  أو أرابحو
 قايويية. تربطو بو عالقة أخرم  خالؿ شخص  أويقدـ التصريح بنفسو  أفويبك  للمكلف 

 يومية، يقيد دفرت دبسك ملـا اتجر صفة لو معنوي أو طبيعي شخص ك   :اليومية دفاتر مسك -ب
 يف ابلتحقيق تسمح اليت اؼبستندات وك  الدفرت وبتفظ هبذا أف اؼبقامة، شرط العمليات بيـو يـو فيو

 .بيـو يوما العمليات
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 أو بياض ترؾ بدوف التاريخ حسب اعبرد دفرت مسك القايوف ينص :اعبرد دفاتر مسك إلاامية -ج
 ك  م  وىبلو احملكمة طرؼ م  مؤشرا يكوف أف هبب اؽبامش، كما على كاف يوع أي م  تغيًن
 .الشطب اؽبوامش وكذا يف الكتابة بياض، وسبنع أو فراغ
 وسندات احملاسبية ابلدفاتر االحتفاظ هبب حيث :اؼبراسلة وسندات احملاسبة دفاتر حفظ -د

 .سنوات 10 ؼبدة للرسائ  اؼبطابقة والصور اؼبراسلة

 تقدير الوعاء الضرييب : اثمنا
الوعاء الضرييب ىو اؼبادة اليت تفرض عليها الضريبة أي اؼبادة اػباضعة للضريبة أو اجملاؿ اػباضع 
للضريبة سوءا كاف سلعة أو يشاطا أو عمال، وعملية تقدير الوعاء الضرييب ليست سهلة فهي 

ة للضريبة وربديدىا و يتم التقدير إما بواسطة اإلدارة أو بواسطة تتطلب الوصوؿ إذل اؼبادة اػباضع
 األفراد

: وفقا ؽبذه الطريقة تقـو اإلدارة الضريبية بتقدير اؼبادة اػباضعة للضريبة التقدير بواسطة اإلدارة -1
 ابستخداـ عدة أساليب أنبها: 

طريقة اؼبظاىر اػبارجية حيث تستند اإلدارة إذل بعض اؼبظاىر كمعرفة دخ  الفرد م  خالؿ  -1-1
مبل  إهبار سكنو، أو تقدير ربح العم  التجاري أو الصناعي ابالعتماد على يوع التجارة ، عدد 

 اآلالت وتطورىا التكنولوجي اؼبوجودة يف اؼبصنع ، عدد عماؿ اؼبصنع ، وغًنىا وسبتاز 
لطريقة ابلبساطة و السهولة و إمكايية معاعبة التهرب الضرييب وىدا التقدير ينقسم إذل ىذه ا
 :يوعاف

التقدير اعباايف: يتم تقدير اؼبادة اػباضعة للضريبة بشك  إصبارل وتقرييب فمثال يتم تقدير  -1-2
، أما عيوبو األرابح على أساس النشاط التجاري اؼبعٌن  ويتميا ىدا التقدير ابلسهولة و البساطة

 فهي اػبالفات بٌن تقدير اإلدارة واؼبكلف بدفع الضريبة.
التقدير اإلداري اؼبباشر: تقـو فيو اإلدارة جبمع القرائ  واألدلة واؼبعلومات لتحديد مقدار  -1-3

اؼبادة اػباضعة للضريبة ومناقشة اؼبكلف للوصوؿ إذل ربديد اؼبادة اػباضعة للضريبة دوف أف تكوف 
لامة إبعالـ اؼبكلف ع  كيفية صبع القرائ  واؼبعلومات كما تعطي حق االعرتاض للمكلف اإلدارة م
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على عملية التقدير،سبتاز طريقة التقدير اإلداري اؼبباشر بسهولة تقدير شب  اؼبادة اػباضعة للضريبة 
 وبعدالتها ووفرة حصيلتها. 

 اؼبكلف يفسو أو إقرار الغًن  : ىذه الطريقة تعتمد أيبا على إقرار التقدير بواسطة األفراد -2

إقرار اؼبكلف يفسو: يقـو اؼبكلف يفسو بتقدًن كشف يصرح فيو ع  يتائج أعمالو،   2-1
فليس شرطا أف تعتمد إدارة الضرائب ع  كشف اؼبكلف فيمك  تعديلو أو رفضو أو قبولو مع 

يقي للمكلف مناقشة اؼبكلف يف ذلك، يتميا ىذا األسلوب إبمكايية التعرؼ ع  الدج  اغبق
خاصة إذا كايت مستنداتو صحيحة، كما يقل  م  تكاليف جباية الضريبة فهي تطبق يف معظم 

 .التشريعات الضريبية
إقرار الغًن : يعتمد على إقرار طرؼ أخر غًن اؼبكلف تربطو بو عالقة قايويية ولديو  2-2

إمكايية اإلطالع على مستندات اؼبكلف سبتاز ىده الطريقة بدقتها النسبية زم  عيوهبا صعوبة 
 تقييم بعض األعماؿ اغبرة.

 
 
 
 
 
 

 طرؽ التحديد الكمي للوعاء الضرييب
  

 

 

 

 

 

 تحديد كمي للوعاء الضريبي

 تقدير غير مباشر:
طريقة المظاهر 

 الخارجية.
 التقدير الجزافي.

 التقدير المباشر:
 إقرار المكلف.

 إقرار الغير.
 

 التقدير اإلداري 
 للوعاء الضريبي

 .105، ص 2006اؼبصدر: يوزارد عبد الرضب  اؽبييت، منجد عبد اللطيف اػبشارل: اؼبدخ  اغبديث يف اقتصادايت اؼبالية العامة ، 
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م  خالؿ الشك  يتم ربديد الوعاء الضرييب إيبا ابقرار اؼبكلف أو الغًن م  الذي  يقروف مكايو 
وتسمى ىذه ابلطريقة اؼبباشرة أو ع  طريق التقدير اعباايف وكذا م  خالؿ اؼبظاىر اػبارجية 

 وأيظا يبك  لإلدارة أف تقـو بعملية التقدير.

  االخضاع الضرييباتسعا : ايظمة 
 أفتطبيق النظاـ الضرييب، البد م  معرفة ماىية النظاـ الضرييب ويبك  القوؿ  إذل    التطرؽ بق

ؾبموعة م  التشريعات والقوايٌن الضريبية ابإلضافة إذل بعض اللوائح التنفيذية النظاـ الضرييب ىو 
ؽبا النظاـ الضرييب وأجهاتو واؼبذكرات التفسًنية سبث  يف ؾبموعها طريقة ؿبددة يعم  م  خال

 اؼبختلفة.
 قبد اف ايظمة االخضاع الضرييب ىي: 

  السادس م  ىذه اؼبطبوعة _ يظاـ الضريبة اعباافية الوحيدة والذي يتطرؽ يف اغبور 
يفػػرض علػى اؼبكلفػٌن ابلضػػريبة بصػفة إجباريػػة مػا إذا ذبػاوز رقػػم األعمػاؿ السػػنوي  :النظػاـ اغبقيقػي-

 دج. )30.000.000(مبل 

 إف رقم األعماؿ السنوي الواجب اعتماده ىو رقم األعماؿ:
 م  دوف الرسم على القيمة اؼبضافة ابلنسبة للخاضعٌن ؽبذا الرسم.• 
 الرسم على القيمة اؼبضافة ؿبسوب ابلنسبة لغًن اػباضعٌن لو.• 

 زبضع للنظاـ اغبقيقي أو النظاـ اؼببسط، وذلك حسب رقم األعماؿ:
 ابعبملة؛عمليات البيع  -
 عمليات البيع اليت يقـو هبا الوكالء اؼبعتمدوف؛ -
 موزعو ؿبطات الوقود؛-
 اؼبكلفوف ابلضريبة الذي  يقوموف بعمليات التصدير؛ -
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األشػػػخاص الػػػذي  يقومػػػوف بعمليػػػات البيػػػع ؼبؤسسػػػات مسػػػتفيدة مػػػ  اإلعفػػػاء اؼبنصػػػوص عليػػػو يف  -
 ظاـ الشراء ابإلعفاء م  الرسم؛التنظيم اؼبتعلق ابحملروقات واؼبؤسسات تستفيد م  ي

 وذبار األمالؾ ومشاهبهم وكذا منظمو العروض واأللعاب والتسلية دبختلف أيواعها. -
 ابلنسبة لألرابح غًن التجارية: -2

إذا كنػػتم اتبعػػٌن ؽبػػذه الفئػػة، فػػنف ربديػػد أرابحكػػم اػباضػػعٌن للضػػريبة يكػػوف حسػػب يظػػاـ التسػػريح 
 زبضع لالقتطاع م  اؼبصدر.اؼبراقب غًن أف بعض اؼبداخي  

حس  أ ربتفيع لإلدارة، فبالنسبة اؼبكلف أونبية سواء ابلنسبة إلدارة الضرائب أالتصريح  ييكتس
فرض الضريبة اؼبناسبة بناءا على التقدير  إمكاييةدارة وسيلة لتقدير الوعاء الضرييب الذي يبنح اإل

  أخرىتوفرت معطيات  إذاة ىذا التصريح كما يبك  إلدارة الضرائب مراجعاعبيد للوعاء الضرييب  
 نبية ابلنسبة للمكلف م  حيث ما يلي: أكمالو 

يعترب وسيلة سهلة للمكلف للمشاركة يف ربديد قيمة الضريبة اليت ستفرض عليو، كما اف  -
حس  شخص والوحيد الذي أاؼبكلف يبك  اعتباره شريكا مهما يف تقدير الوعاء الضرييب فهو 

 يقدر وعاءه الضرييب تقديرا جيدا. أفيبك  
الضرييب على اؼبكلف، كما يدفع التصريح اؼبكلف  أالعبيضم  التصريح العدالة ابلنسبة لتقدير  -

 .ذل تسديد ضرائبو ابعتباره ىو اؼبصرح هبا إ
دارة الضرائب إتوطيد عالقة اؼبكلف ابإلدارة م  خالؿ تقدًن اؼبعلومات والبياانت اليت تكوف  -

 . ليهاإيف حاجة 

هبا اؼبشرع اعببائي اعباائري اؼبكلف ابلضريبة يذكر منها  ألـاىناؾ العديد م  التصروبات اليت 
 ما يلي: 

 (DECLARATION  D'EXISTENCEالتصريح ابلوجود ) -1
يوما م  اتريخ بداية يشاطهم لدى  30ج  ثالثٌن أعلى اؼبكلفٌن ابلضريبة التصريح ابلوجود يف 

 يظر ملحق التصروبات.أG 08) )م  خالؿ وثيقة  مفتشية الضرائب التابعٌن ؽبا 
 DECLARATION  D'IMPOT SUR)التصريح ابلضريبة على الدخ  االصبارل  -2

LE REVENU GLOBALE) 
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يودع اؼبكلف ابلضريبة التصريح قب  الفاتح م  شهر ماي ىبص ك  مداخيلو احملققة خالؿ 
 يظر ملحق التصروبات.أ G 01))السنة الفارطة بواسطة وثيقة 

 DECLARATION  D'IMPOT SURرابح الشركاتأالتصريح ابلضريبة على  -3

LE BENIFICE DES SOCIETES) 
رابح أالضريبة على ىبص ك  تصروبا يودع قب  الفاتح م  شهر ماي ف أعلى اؼبكلف ابلضريبة 
 يظر ملحق التصروبات.أ G 04) )الشركات وفقا للوثيقة 

  DECLARATIONعماؿ التقديري للضريبة اعباافية الوحيدة التصريح برقم األ -4

PREVISIONNELLE DE L’IFU) 
خالؿ  م عماؿ التقديري للضريبة اعباافية الوحيدة اؼبكلف ابلضريبة التصريح برقم األيقدـ 
 يظر ملحق التصروبات.أجواف للسنة 30ذل اتريخ إوؿ األاتريخ ابتداء م   G 12) ) وثيقة 

  DECLARATION التصريح التكميلي للضريبة اعباافية الوحيدة  -5

COMPLEMENTAIRE DE L’IFU) 
خالؿ للضريبة اعباافية الوحيدة م  تقدًن تصريح تكميلي اؼبكلف ابلضريبة التصريح على 
يظر ملحق أ 1ف + للسنة  فيفري  15ذل اتريخ إ جايفي 20اتريخ  ابتداء م  G 12ter))وثيقة 

 التصروبات.
 IMPOTFORFAITAIREابلدفع(  إشعارالتصريح ابلضريبة اعباافية الوحيدة ) -6

UNIQUE(Avis de versement fractionné de l’IFU) 
خالؿ  عماؿ التقديري للضريبة اعباافية الوحيدة م التصريح برقم األف يقدـ اؼبكلف أبعد 
م   %50، حيث يدفع يسبة جواف30ذل اتريخ إوؿ األاتريخ م   ابتداء G 12) )وثيقة

التقديري،   يدفع اؼببل  اؼبتبقي على دفعتٌن  األعماؿالضريبة عند تقدًن التصريح برقم 
ديسمرب م   15غاية  إذل  01سبتمرب والثايية م   15ذل غاية إسبتمرب  01م   األوذلمتساويتٌن 

 يظر ملحق التصروبات.أ G 50bis) )خالؿ وثيقة 
و أو فصلية أيبا شهرية إتصروبات  واؼبعنويٌن: يقدـ ك  م  االشخاص الطبيعيٌن  مالحظة

ىناؾ  وكذاو الثاين م  يفس السنة أوؿ األ السداسيف ىناؾ تصروبات تقدـ يف أسنوية كم  
دـ يف السنة اؼبوالية خاصة أبعماؿ السنة، لذا هبب على اؼبكلف االلتااـ آبجاؿ تصروبات تق

 التصريح كما هبب عليو االلتااـ آبجاؿ الدفع وفقا ؼبا ىو ؿبدد قايوان. 
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 تصريح تسبيقات الضريبة على ارابح الشركات -7
IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES 

Justificatif de Crédit d'Impôt et d'avoir Fiscal crédit d'Impôt 

ثػػالث  علػػى  بصػػفة تلقائيػػة إذل قػػابض مركػػا الضػػرائبيػػتم دفػػع الضػػريبة علػػى ارابح الشػػركات  
مػػ  الضػػريبة اؼبتعلقػػة ابلػػربح احملقػػق  خػػر سػػنة   %30تسػػبيقات علػػى اغبسػػاب يعػػادؿ كػػ  منهمػػا 

تسػػدد ىػػذه التسػػبيقات عػػ  طريػػق ، ماليػػة ـبتتمػػة ابلػػربح احملقػػق يف الفػػرتة األخػػًنة لفػػرض الضػػريبة

 أرابح)يرفػػق ىػػذا التصػػريح مػػع التصػػريح السػػنوي للضػػريبة علػػى  .G)05 ) تصػػريح، سلسػػلة

 الشركات(
 :التصريح السنوي للضريبة على أرابح الشركات -8

 صريحيف ت كتتابيتم التصريح السنوي للضريبة على ارابح الشركات م  خالؿ اال 

( 04G ( ،  م  السنة اؼبوالية للسنة واليت مت م  خالؽبا ربقيق األرابح.ماي  أوؿقب 

عندما ينتهي أج  إيداع التصريح يـو عطلػة قايوييػة يؤجػ  اتريػخ االسػتحقاؽ إذل يػـو األوؿ اؼبفتػوح  
 اؼبوارل.
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 اس ئةل احملور الاول

 : ما الفرق بني الرضيبة والرمس؟ 1س

 رشح )ي( معلية تلدير الوعاء الرضييب؟  ا  : 2س

 : ما يه الوضائف الاكتصادية للرضيبة ؟ 3س

 : ما يه واجبات الادارة وحلوق امللكف؟ 4س
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 احملور الثاين

 الرمس عىل اللمية املضافة
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(Taxe sur la valeur ajoutée TVA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (LaTaxe sur la valeur ajoutéeالرسم على القيمة اؼبضافة )
 مفهـو الرسم على القيمة اؼبضافة وخصائصو -اوال 

 الرسم: حوؿ  عموميات -1
على تعترب الضريبة على القيمة اؼبضافة م  الضرائب الذكية يف العادل وم  فبيااهتا أهنا ضريبة عامة 

 .االستهالؾ وليس على االدخار كما أهنا ال تؤثر على االستثمار
دبوجب األمر رقم (Taxe sur C.A)األعماؿفرض النظاـ اعببائي اعباائري قايوف الرسم على رقم 

 :والذي كاف يشم  ما يلي 1976/ 9/12اؼبؤرخ يف  76-102
 (.TUGPالرسم الوحيد اإلصبارل على اإليتاج ) -
 (.TUGPSالوحيد اإلصبارل على تقدًن اػبدمات )الرسم    -

ؤرخ يف اؼب 36-90( دبوجب القايوف رقم  TVAوقد عوضا ابلرسم على القيمة اؼبضافة )
وىو 01/04/1992يف  إالودل تدخ  حيا التطبيق  1991اؼبتضم  قايوف اؼبالية لسنة  31/12/1990
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لى العمليات ذات الطابع الصناعي ، اإلصبارل ويطبق ع ضريبة غًن مباشرة تفرض على االستهالؾ
 .1954 ه يفأ،أما يف العادل فقد مت أيش التجاري واغبريف 

 :ي اعباائري للرسم على القيمة اؼبضافة ما يليئفرض النظاـ اعببا أسبابوم  
 )عملية الفوترة(،التكاليف  إعدادعدـ شفافية يف  -
 التجارة واألعماؿ اغبرة وغًنىا،اإلعفاء الغًن مؤسس لبعض قطاعات النشاط مث   -
 (.TUGPS)عدـ اػبصم يف الرسم اإلصبارل على تقدًن اػبدمات -
 معدؿ. 20تعدد تطبيق معدالت الرسم حوارل  -
واليت كايت زبضع لرسم يسمى  1995 جايفي أوؿللرسم يف عمليات البنوؾ والتامٌن  إخضاعمت 

 .الرسم على عمليات البنوؾ والتامٌن
2-   : زبص العمليات ذات الطابع ، ىو ضريبة عامة لالستهالؾ يتحملها اؼبستهلكاؼبفهـو

الصناعي والتجاري واغبريف وربص  بصفة منتظمة كلما سبت معاملة خاضعة للرسم ويستثين 
 .العمليات ذات الطابع الفالحي

 خاضع للرسم سوى الفارؽ بٌن الرسم احملص  م  العمالء والرسم اؼبدفوع للممويٌن أييدفع 
 الرسم على اؼبشرتايت  -وابلتارل فالرسم اؼبستحق = الرسم على اؼببيعات 

، وبص  (Due) كرب م  الرسم اؼبستحقأ (Payé) كايت قيمة الرسم اؼبدفوع  إذايف حالة ما 
 يبك  اسرتجاعو مستقبال  (Creditd'impôt) اػباضع للرسم على قرض ضرييب

وكايت قيمة الرسم  أكتوبرخالؿ شهر  اإليتاجيةلعملياهتا  أوليةمثاؿ: مؤسسة اػباؼ اشرتت مواد 
دج وابعت مواد مصنعة لعدد م  زابئنها خالؿ يفس  7000اؼبوفوترة م  طرؼ اؼبموف تساوي 

دج كرسم على القيمة اؼبضافة فالقرض الضرييب يساوي  5000يف فواتًنىا ما قيمتو  وأدرجتالفرتة 
وما ربص  عليو عند عملية دج  7000أي ما مت دفعو عند عملية الشراء  دج وىو الفارؽ بٌن 2000
 .5000أي  البيع

 Cas de nonاػبصم ) ربدد حاالت عدـ األعماؿم  قايوف الرسم على رقم 41ؼبادةإانمالحظة: 

déductibilité.) 
 (:TVAالرسم )خصائص  -3
( للسلع Consommation Finale( زبص االستهالؾ النهائي )Impôt Réelضريبة حقيقية ) -

 .واػبدمات

( ال تدفع بصفة مباشرة م  طرؼ اؼبستهلك النهائي  Impôt Indirectضريبة غًن مباشرة) -
 وتوزيع السلع واػبدمات. إيتاجللخاينة ب  م  طرؼ اؼبؤسسة اليت تضم  
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ي يتم ربصلها وفق يسبة معينة م  قيمة أ( Impôt Ad-valoremيسبية القيمة ) ضريبة -
 جودهتا. أواػبدمة وليس حسب عددىا  أوالسلعة 

( ففي ك  مرحلة م  مراح  التوزيع Payements Fractionnésضريبة تتم ابلدفعات اجملائة ) -
اليت يتبعا اؼبنتوج فاف التكلفة  ويف هناية اغبلقةالقيمة اؼبضافة اؼبمنوحة للمنتوج فاف الرسم ىبص 

 .تكوف مطابقة للرسم احملسوب م  خالؿ سعر البيع للمستهلك اإلصبالية اعببائية

 أو( يتم حساب الرسم اؼبستحق م  اؼببيعات La Déductionاػبصم )  ليةضريبة تستخدـ  -
اػبدمات( ويف  أوتكلفة اؼببيعات  أياؼبوفوترة   يتم خصم الرسم الوارد يف تكلفتها )اػبدمات 
 للخاينة العمومية.  ـيتم دفع الفرؽ بٌن الرسم احملص  والرسم اؼبخصو  األخًن

( يعترب ضريبة ؿبايدة الف اؼبستهلك النهائي ىو الذي يتحملها وليس Neutreضريبة ؿبايدة ) -
 اػبدمة. وأاؼبدينٌن يف ـبتلف مراح  تقدًن اؼبنتوج 

 
 
 
 
 

 (Le fait générateur de la TVA)اغبدث اؼبنشئ للرسماثييا: 
 :ع  النحو التارليتكوف اغبدث اؼبنشئ للرسم على القيمة اؼبضافة 

اؼبؤسسات اليت  أفاؼبادي للبضاعة، غًن  أويتم م  التسليم القايوين  :(Ventes) للمبيعات -1
توزع اؼباء الصاحل للشرب ، فاف اغبدث الذي ينشئ الرسم على القيمة اؼبضافة يتكوف م   ربصي  

 العمومية. األسواؽكليا وكذلك ابلنسبة للمبيعات احملققة يف   أوالثم  جائيا 
  بعد اج  مدتو سنة م األداءيف حالة غياب التحصي  يصبح الرسم على القيمة اؼبضافة مستحق 

 اؼبادي للبضاعة. أواتريخ التسليم القايوين 
، كليا  أوم  جائيا ثيتم اغبدث م  قبض ال :(Travaux Immobiliers) االشغاؿ العقارية -2

يشاطهم يتكوف  إطاروابلنسبة لألشغاؿ العقارية اؼبنجاة م  طرؼ مؤسسات الرتقية العقارية يف 
 األجنبيةاؼبستفيد، اما ابلنسبة للمؤسسات  إذل  اؼبادي للملك  أواغبدث م  التسليم القايوين 

بعد الرسم  اؼبدفوع عند ك  ربصي  فيتكوف اغبدث اؼبنشئ  األشغاؿفالرسم الذي يبقى عند ايتهاء 
 م  االستالـ النهائي للعقار.
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-Livraisons à soi) العقارية األشغاؿالتسليمات للذات م  اؼبنقوالت اؼبصنوعة وم   -3

même): .يتكوف اغبدث اؼبنشئ للرسم م  التسليم 
البضاعة للجمارؾ واؼبدي  هبذا الرسم ىو اؼبصرح  إدخاؿ: يتم م  (L’importation) الواردات -4

 ابلبضاعة لدى اعبمارؾ.
يتم م  تقدًن البضاعة للجمارؾ واؼبدي  هبذا الرسم ىو اؼبصرح  :(L’exportation) الصادرات -5

 ابلبضاعة لدى اعبمارؾ.
كليا ، اما ابلنسبة   وأ (: ابلنسبة للخدمات عموما يتم بقبض الثم  جائيا Servicesاػبدمات ) -6

 للحفالت والعاب التسلية بك  ايواعها فيتم م  تسليم التذكرة.
 

 اجباراي واختياراي للرسماػباضعة العمليات  -اثلثا 
 : اجباراي ىي (Les opérations soumises à la TVA) العمليات اػباضعة للرسم -1

 ؛العقارية واألشغاؿعمليات البيع  -

 ؛عمليات االستًناد -

وفيها ك  اؼببيعات والتسليمات اليت يقـو هبا اؼبنتجوف، العمليات اػباصة ابؼبنقوالت  -
 ؛عمليات ذبار اعبملة والعمليات اؼبنجاة وفق شروط البيع ابعبملة

الذىب  أوجائيا م  لبالتٌن  أوكليا   اؼبكوية األدواتاؼبتاجرة ابألشياء اؼبستعملة م  غًن  -
 ؛الكريبة الطبيعية وكذا التحف الفنية األحجارم   أوالفضة  أو

 ؛لغًن اػباضعٌن لنظاـ الضريبة اعباافية الوحيدة واؼبساحات الكربى عمليات البيع ابلتجائة -

 عمليات التجارة اؼبتعددة اذا توفر الشرطيٌن التاليٌن: -

 هبب اف تتعلق اؼبواد اؼبعروضة ابربع اصناؼ على االق . –ا 
 هبب اف يكوف احمل  مهيا بطريقة تسمح للابوف ابػبدمة الذاتية -ب

 ؛عمليات بيع الكحوؿ واػبمور -

م  اج  بيعها، بيع  ألراضي هاتذبايئالعقارية،  اإلشغاؿ: العمليات اػباصة ابلعقارات -
العقارات واحملالت التجارية، العمليات اليت يقـو هبا الوسطاء يف ؾباؿ بيع العقارات 

يشاط الرتقية العقارية وكذا  إطارواحملالت التجارية، عمليات بناء وبيع العمارات اؼبنجاة يف 
 ؛عمليات بناء السكنات االجتماعية
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عم وؿبالت بيع اغبلوايت وقاعات يعات اؼبطا، مبوالسلع األشخاصتقدًن اػبدمات: يق   -
الدراسات ، اغبفالت الفنية والعاب التسلية،  أشغاؿ،  اإلهبارالشاي، اػبمارات، عمليات 

 األشخاص، ك  عمليات اؼبه  اغبرة اليت يبارسها العمليات اؼبتعلقة ابؽباتف وغًنىا 
ات اؼبنجاة ما بٌن الوحدات الطبيعيوف واؼبعنويٌن كاحملاماة ، التوثيق، وغًنىا، العملي

 .واحملالت م  يفس اؼبؤسسة

 العمليات اػباضعة للرسم على القيمة اؼبضافة اختياراي:-2
 العمليات اؼبوجهة للتصدير. -

 العمليات احملققة لفائدة اؼبكلفٌن االيت ذكرىم: -

 الشركات البرتولية. - أ

 اؼبكلفٌن ابلرسم االخري . - ب

 ابالعفاء.اؼبؤسسات اليت تتمتع بنظاـ الشراء  - ج
 

أتخذ اغبكومات بعٌن االعتبار بعض (:  Les exonérationsم  الرسم ) اإلعفاءات -رابعا  
مث  الرسم  األعماؿم  الرسـو على رقم  اإلعفاءاالعتبارات االقتصادية، االجتماعية وثقافية يف 

 على القيمة اؼبضافة، ففي اعباائر
بنشاطات التنقيب ع  احملروقات السائلة والغازية  اإلعفاءاتاجملاؿ االقتصادي تتعلق  -1

تنجاىا  أواليت تقتنيها  األانبيبيقلها ع  طريق  أووالبحث عنها واستغالؽبا وسبييعها 
 طراؾ.انمؤسسة سو 

اؼبنتوجات ذات االستهالؾ الواسع مث  )اػببا، اغبليب،  إعفاءاجملاؿ االجتماعي: مت  -2
 ...اخل.قٌن ااؼبوجهة للمع، السيارات األدويةالدقيق، ...اخل( 

 إطارالفنية وك  اغبفالت يف  أوالتظاىرات الثقافية  اإلعفاءاتاجملاؿ الثقايف: سبس    -3
 اغبركات الوطنية والدولية.

 دج100.000احملدد قايوان وىو  األدىنالذي  دل وبققوا اغبد  اإلعفاءاألشخاصكما يستفيد م  
 ابلنسبة لباقي اػباضعٌن للرسم.دج  130.000وابلنسبة ؼبقدمي اػبدمات 

 ( Attestation d'exonération série F n° 21)اءاإلعف شهادة تستخدـ اإلعفاءيف حاالت 

 وىي ابلشك  التارل:
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
 

 

Série F n° 21 

Direction des impôts  de la wilaya de……………………… 

Inspection des impôts de …………………….. 

Année : …... 

Attestation d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée 

(article 09 du code des taxes sur le chiffre d'affaires) 

  Je soussigné:…………………………………… 

Redevable n°…………………………………….. 

Exerçant l'activité de………………………………………. 



 .......................................................................جباية املؤسسة      

 

 

 ختوم حممد العود د. جباية املؤدسة 

36 

Exonérée en vertu des dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le 
chiffre d'affaire 

Certifie que les produits, articles, services ou travaux suivants………………… 

D'origine……………………………………………………..Qui sont fournis pour 
 montant de la tvaun montant  hors TVA de ……………………………………

……………………………………DA  , sont  perçuenon correspondante 
.mon activitéutilisés dans  êtredestiné a 

le montant de la taxe sus indiquée au cas où ces tertacqui à m'engageJe 
motivé ayant  destinationproduits ou biens ne recevraient  pas la 

visées aux articles 116 à 139  l'exonération sans préjudice des pénalités
du code des taxes sur le chiffre d'affaires, et  de toute conséquence de droit 
pouvant résulter d'un tel détournement d'emploi. 

 

 

                              A ……………………..Le……………………………………….. 

 

 

Signature du responsable et cachet humide  

 
 
 
 

 :(la base d'imposition) فرض الرسم أساسخامسا: 

( احملص  contre partieفرض الرسم ك  ما يشك  اؼبقاب ) أساساؼبعامالت يف الداخ : يعترب  -1
و مؤدي اػبدمات  م  طرؼ الشخص الذي لو أالذي سيحص  عليو فبوؿ السلع  أوعليو 

 اػباضع للضريبة كما يلي:  األعماؿالسلعة، يتم حساب رقم  أواػبدمة 
اغبقوؽ  +(  tous les fraisك  اؼبصاريف )   +اػبدمات اؼبقدمة خارج الرسم أوقيمة السلع 

 recettesاؼبلحقة ) اإليرادات+ ( droits et taxes en vigueurوالرسـو سارية اؼبفعوؿ )

accessoires) –   التخفيضات واغبسومات اؼبالية وااليتقاصات اؼبمنوحة 
(les rabais,remises,ristournes accordées) –  ( حقوؽ الطوابع اعببائيةdroits de 

timbres fiscaux )–  البائع مقاب   إذل إعادهتااؼببل  اؼبودع كأماية على التغليفات اليت هبب
اؼبدفوعات اؼبرتتبة على النق    –  (La consignation d'emballageتسديد ىذا اؼببل  )

 .(débours de transportالذي قاـ بو اؼبدي  يفسو لتسلم البضائع)
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 اػبارجية اؼبعامالت  -2

يدفع  أفالذي هبب  أوفرض الضريبة م  الثم  اؼبدفوع  أساسحالة االستًناد: يتشك   - أ
ريف النق  والتامٌن والرسـو اعبمركية دوف الرسم امص إليومضاؼ  إليوم  طرؼ اؼبرس  
 .على القيمة اؼبضافة

  إليوالتصدير مضاؼ  أثناءفرض الرسم م  شب  البضائع  أساسحالة التصدير: يتشك   -ب
 .ك  اغبقوؽ والرسـو اعبمركية دوف الرسم على القيمة اؼبضافة

  :معدالت الرسم على القيمة اؼبضافةسادسا: 
 (Taux réduit) %  09معدؿ ـبفض –للرسم على القيمة اؼبضافة معدالف  -
 .(Taux normal)%19 معدؿ عادي  -

يطبق اؼبعدؿ اؼبنخفض على اؼبنتوجات واػبدمات اليت سبث  فائدة خاصة وفقا للمخطط حيث 
 إذلاالقتصادي االجتماعي والثقايف ويطبق اؼبعدؿ العادي على ك  العمليات اليت ال زبضع 

 .اؼبعدؿ اؼبخفض
، وقد يتغًن معدؿ ربدد العمليات ذات فائدة اػباصة يف قايوف اؼبالية حسب ـبططات اغبكومة

واؼبعدؿ العادي  %7حسب قايوف اؼبالية حيث كاف اؼبعدؿ اؼبخفض  ،الرسم م  سنة إذل أخرى
 . 2017يف سنة  17%

 :اغبق يف اػبصمسابعا : 
1- :  اؼبفهـو

أو البياانت أو واثئق االستًناد واؼبشغ  يكوف الرسم على القيمة اؼبضافة اؼبذكورة يف الفواتًن 
للعناصر مكوية لسعر عملية خاضعة للضريبة قابال للحسم يف الرسم الواجب تطبيقو يف ىذه 

يتم  أفالفص  الذي مت خاللو دفع الرسم  وال يبك   أوالعملية ، ويتم اغبسم بعنواف الشهر 
دج على ك  عملية خاضعة للضريبة  100.000عندما يتجاوز مبل  الرسم ع  القيمة اؼبضافة 

 أو، األشياء أواؼبنتوجات،  أواستعملت اؼبواد ،  إذا إاليكوف اغبسم مقبوال  ؿبررة يقدا، وال
فعال بعد ربويلها أو بدوف ذلك، ويف حالة ما يؤج  اؼببل  اػبدمات، يف عملية خاضعة للرسم 

 اؼبتبقي يف الرسم إذل األشهر أو الفصوؿ اؼبقبلة. 
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الفرؽ  م  طرؼ اؼبكلف القايوين ىو حاص  ل  "الرسم على القيمة اؼبضافة" الواجب سدادهإف مب
بٌن "الرسم على القيمة اؼبضافة" على رقم األعماؿ )اؼببيعات( و"الرسم على القيمة اؼبضافة" على 

 مبل  اؼبشرتايت واػبدمات واالستثمارات اؼبشرتاة يف الفرتة اؼبعنية، أي
 

TVA اؼبدفوعة = TVA (اؼببيعات) – TVA اؼبشرتايت 
 

 :السلع واػبدمات اؼبستثناة يف اغبق م  اػبصم -2
للحق يف اػبصم واليت تتوقف على عدد معٌن م  ينص القايوف على بعض اغباالت االستثنائية 

 :االعتبارات
اليت ربدد سًن الرسم على  األسسال يبك  تطبيق اغبق يف اػبصم يف غياب تطابقو مع  -

اؼبضافة، كما ىو اغباؿ كذلك ابلنسبة للسلع واػبدمات اؼبستعملة للخدمة اػباصة أو  القيمة
 النشاط غًن خاضع للضريبة.

اػبدمات وقطع الغيار واللواـز اؼبستعملة يف  أثق الرسم على القيمة اؼبضافة الذي  إف -
يعترب ىذا للخصم و  اجملاؿ إلاتحةم  اغبق يف اػبصم غًن قاب   ةاؼبستثنا األمالؾتصليح 

 االستثناء ترصبة لنظرية اؼبلحق دبا أف اؼبعاعبة اعببائية اؼبطبقة على األص  فبدة للعناصر اؼبلحقة. 

م  طرؼ اؼبديٌن اػباضعٌن  ؤسسةاؼب أو العقارية اؼبقتناة األمواؿيستثىن م  اغبق يف اػبصم،  -
يستفيد م  اغبق  أف، ال يبك  ىتالؾالعقارات قابلة لإل أفلنظاـ الضريبة اعباافية الوحيدة ودبا 

ىتالؾ مسجلة يف احملاسبة سوى الرسم على السلع حبيث تكوف أعباء اإلخصم  اغبق يف  يف
 اؼبديٌن الذي  يبلكوف ؿباسبة فعلية.

يستثىن م  اغبق يف اػبصم، الرسم على القيمة اؼبضافة اؼبطبقة على السيارات السياحية  -
الوسيلة الرئيسية الستغالؿ اؼبؤسسة اػباضعة للرسم  وعرابت يق   األشخاص اليت ال تشك 

مادوجا أي شخصي ومهين، ؿ عرابت النق  استعميكوف ا أفيبك   أليوعلى القيمة اؼبضافة، 
وألج  ىذا يستثين القايوف م  اغبق يف اػبصم السلع واػبدمات يف حالة عدـ أيشأىا كأداة 

 رئيسية للنشاط.
 اؼبنتوجات واػبدمات اؼبقدمة كهدااي وتربعات.يستثىن م  اغبق يف اػبصم  -
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 :العمليات اػباضعة للرسم دوف اغبق يف اػبصم -3
 :العمليات التاليةيستثىن م  اغبق يف اػبصم على القيمة اؼبضافة 

 .العمليات الواقعة خارج ؾباؿ تطبيق الرسم على القيمة اؼبضافة -
والسًنؾ واؼبنوعات واأللعاب والعروض العروض اؼبسرحية والبارل واغبفالت اؼبوسيقية  -

 اؼبسلية دبختلف أيواعها.
 ابئعي األمالؾ وما شاهبم وكذا يشاطات التجارة ابلتجائة التابعة للنظاـ اعباايف. -
 اؼبستفيدوف م  الصفقات. -
 الوكالء ابلعمولة والسماسرة. -
 مستغلي سيارات األجرة. -
 التظاىرات الرايضية بك  أيواعها. -
العمليات اليت تنجاىا اؼبالىي وقاعات اؼبوسيقى واؼبراقص، بصفة عامة، ك  العمليات اليت  -

 تنجاىا مؤسسات الرقص واليت تقدـ فيها مواد لالستهالؾ أبسعار مرتفعة. 
أما ابئعو التجائة التابعٌن للنظاـ اغبقيقي والذي  اختاروا اػبضوع ؽبذا النظاـ ىبضعوف للرسم 

 افة قب  تطبيق اػبصم.على القيمة اؼبض
 :االلتاامات اؼبرتبطة ابغبق يف اػبصم -4

 إذليرس   أويسلم  أفيقـو بعمليات خاضعة للرسم على القيمة اؼبضافة  هبب على ك  شخص
العمليات احملققة  دببل قابض الضرائب يف دائرة اختصاصو قب  العشروف م  ك  شهر كشف 

 م  طرؼ ؾبم  مؤسساتو خالؿ الشهر السابق مع تفاصي  العمليات اػباضعة للرسم 

 

 :مرفقا جبدوؿ مفصال يتضم  اؼبعلومات التالية لك  مورد
 رقم التعريف اعببائي. -

 وعنواف الشركة. واللقباالسم  -
 رقم القيد يف السج  التجاري.  -
 اتريخ وبياف الفاتورة.  -
 اػبدمات اؼبستفاد منها. أوت اؼبدفوعة مبل  اؼبشرتاي -
 مبل  الرسم على القيمة اؼبضافة اؼبسدد.  -
 :تصريح اػباصلا أوالتصريح السنوي  أما
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 األكثرفري  على أ30يقدموا بتاريخ  أفيتعٌن على اؼبكلفٌن ابلضريبة التابعٌن للنظاـ اغبقيقي 
الضرائب يف دائرة  مفتشتية إذلاحملققة للسنة اؼبالية السابقة  األرابحتصروبا خاصا ع  مبل  

يتم ذباوز ىذا التاريخ عند التمديد م  طرؼ  أفويبك   يشاطاهتممكاف تواجد  أياختصاصهم 
 :عليو م  طرؼ اؼبديرايت الوالئية ويتضم  التصريح الواثئق التالية واإلعالفوزارة اؼبالية 

 ؛اؼبياايية اعببائية -
 ؛مستخرجات حساابت العمليات احملاسبية صبيع -
 ؛حساب النتائج احملققة م  خالؿ جدوؿ حساب النتائج  -
 ؛واؼبؤوانت وؿ االىتالكاتاتفاصي  اؼبصاريف العامة وجد -
 ؛(TAPكشف ك  تسديدات للرسم على اؼبشاط اؼبهين )  -
 .الواردةجدوؿ خاص ابلسيارات  -
 
 
 :(LES COEFFICIENTS DE CONVERSION) التحوي  تمعامال -5
اػباضعٌن للرسم سواء القدامى أو اعبدد وخاصة منهم أصحاب اؼبساحات الكربى وذبار  إف

عمليات بيع منتوجات خاضعة للرسم تباع أبسعار إصبالية أي أسعار بك   وبققوفالتجائة الذي  
اؼببل  ( يبكنهم استخداـ معام  التحوي  م  اج  إهباد En toute taxe compriseالرسـو )

 :خارج الرسم وكذا مبل  الرسم واؼبعام  كما يلي
 0.917=  % 0 9ـبفضمعام  اؼبعدؿ اؼبخفض  

  0.840= % 19العادي معام  اؼبعدؿ اؼبخفض 

 سادسا: امثلة تطبيقية: 

دج بك  الرسـو وىبضع للمعدؿ اؼبخفض، فما ىو  500قاـ اتجر ذبائة ببيع سلع دببل  :1مثاؿ
 مبل  البيع خارج الرسم ومبل  الرسم؟

 دج 500x  0.917  =458.715مبل  البيع خارج الرسم = 
 دج x  9 %  =41.284 458.715 مبل  الرسم = 

يبك  استخداـ معام  اؼبعدؿ   دج 499.999 =  41.284+  458.715=  اؼببل  بك  الرسـو
 :كما يلي  العادي كذلك

500 x  0.840  =420 دج 
420 x   19%   =79.80 دج 
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 دج 499.80 =   79.80.+ 420
 

الكهرابئية بشراء مواد خاـ م  اؼبؤسسة اؼبعادف دببل   األسالؾيتاج  إقامت مؤسسة  : 2مثاؿ
كهرابئية   أسالؾذل إدج خارج الرسـو خاضعة للمعدؿ اؼبخفض، وبعد عملية ربويلها  4.000

ذل اتجر إدج خارج الرسـو اليت قامت ببيعها  7.000دببل   اإلانرةذل مؤسسة إقامت ببيعها 
ذل إذل اؼبعدؿ العادي والذي بدوره ابعها إوزبضع دج خارج الرسم  8.000دببل   التجائة

خاضع للرسم على القيمة اؼبضافة لكنو ال  التجائةف اتجر أدج علما  10.000اؼبستهلك دببل  
 حسب الرسم اؼبستحق ػباينة الدولة أيستفيد م  حق اػبصم  

 الكهرابئية األسالؾذل مؤسسة إم  اؼبعادف  األوذلعملية البيع  -

 دج  =   X 9%360 4000 = قيمة اؼبضافةلا الرسم على

 (اإلانرةذل مؤسسة إالكهرابئية  األسالؾعملية البيع الثايية )م  مؤسسة  -

 دج 073دج =  360 –دج  X 99% = 3331 7000قيمة اؼبضافة=لا الرسم على

 التجائةذل اتجر إ اإلانرةعملية البيع م  مؤسسة  -
 دج 19x 8000%  =  1520 - 970  =550 = قيمة اؼبضافةلا الرسم على

 دج  1880 =  550 +  360979 +    اجملموع = 
 

 جدوؿ توضيحي 
ذل إؼبعادف ام   العملوات

 األسالؾ
 األسالؾم  
 اإلانرة ذلإ

 اإلانرةم  
 التجائة ذلإ

ذل إ التجائةم  
 اؼبستهلك

 مبل  البيع
TVA 

 
 TTCمبل  البيع 

 الرسم القاب  للخصم 
 الرسم الواجب الدفع
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 3مثاؿ 
 (Régime réelاػباضعة للنظاـ الضرييب اغبقيقي ) قامت مؤسسة التجهياات الكربى

دج خارج الرسم خاضعة ؼبعدؿ 130.000 ببيع منتوجاهتا دببل   2018خالؿ شهر جايفي
دج 50.000بقيمة  أوليةالعادي واشرتت يف يفس الشهر مواد الرسم على القيمة اؼبضافة 

دج وكايت مصاريف يقلها 100.000 بقيمة  اتخاضعة للرسم اؼبخفض كما اشرتت ذبهيا 
وسددت فاتورة الكهرابء ؼبؤسسة سويلغاز  دج خاضعة ؼبعدؿ الرسم العادي 20.000

 ويف شهر فيفري قامت دبا يلي:دج  10.000ب
دج كلهما خاضع للرسم 120.000دج وابعت منتوجات ب 60.000ب  أوليةشراء مواد  -

 العادي 

 ؟2018بتصريح فيفري حسب الرسم اؼبستحق اػباص أ
حساب الرسم اؼبستحق فري البد م  يقب  حساب الرسم اؼبستحق اػباص بتصريح شهر ف

 يف شهر جايفي
 ( TVA collectéeحساب الرسم احملص  ) -

19 x 130000%  = 24700دج 

 ( TVA déductibleحساب الرسم القاب  للخصم ) -
 دج x 50000  %  = 4500 9=  األوليةشراء اؼبواد  -

 دج x 120000%  =22800 19ذبهياات = 
 دج  x 10000  %  = 900 9الكهرابء = 

 دج28200 =   900+  22800 + 4500=ؾبموع الرسم القاب  للخصم 
 دج 3500 -=  28200  -24700 =الرسم الواجب دفعو للخاينة 

 حساب الرسم اؼبستحق لشهر فيفري  -

 (TVA collectéeحساب الرسم احملص  )
19 x 120000  %  =22800 دج 

 (TVA déductible)حساب الرسم القاب  للخصم 
19 x 60000 %  =11400 دج 

 دج11400 = 11400  -  22800الرسم الواجب دفعو للخاينة =
 دج 7900 =3500    -11400 زبفيض قيمة الرسم للشهر جايفي ألهنا كايت سالبة 
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 .8201دج يف شهر فيفري 7900الرسم الواجب الدفع للخاينة ىو 
 

 (: régularisation des opérations de la déductionتسوية عمليات اػبصم )اثمنا: 
يعاد  أفيتم اػبصم على الرسم بصفة منتظمة وبشك  هنائي، غًن ايو يبك  ؽبذه اػبصومات 

اؼبنصوص عليها يف القايوف وىي  يف بعض اغباالتاػباينة العمومية  إذلويتم دفعها دراستها 
 ثالث حاالت: 

 . (règle butoir)تطبيق قاعدة اؼبصد  -

 . (règle du prorataتطبيق قاعدة اغبصة النسبية ) -

 .التخلي ع  صفة اؼبدي  أوعند توقيف النشاط  -

الرسم  إفىي قاعدة للحد م  حق اػبصم ويقصد هبا :(règlebutoir) قاعدة اؼبصد -1
 أو األوليةيف حالتها  سوءايف فواتًن ؼبنتوجات وخدمات دل يتم استخدامها  إدراجوالذي مت 

يقـو  أفيف عمليات خاضعة للرسم فبا يسقط اغبق يف اػبصم وابلتارل البد  ربويلها عند
 .اؼبدي  بتسوية عملية وذلك بتسديد اؼببال  اؼبخصومة للخاينة العمومية

 ويتم تطبيق ىذه القاعدة كذلك يف اغباالت التالية:
 يف حاالت القوة القاىرة اؼبثبة قايوان. إالاختفاء السلع  •
 .السلع و اػبدمات اؼبستعملة يف عملية غًن خاضعة للرسم على القيمة اؼبضافة •
العمليات اليت يبك  اعتبارىا غًن مسددة هنائيا ألسباب ـبتلفة ) يتم دفع الفارؽ بٌن  •

 أويف عملية الشراء  إدراجواػبدمات والرسم الذي مت  أوالرسم اؼبتعلق بقيمة عملية البيع 
 اقتناء اػبدمة . 

 األورلتتم تسوية اػبصم : (règle du prorata) طبيق قاعدة اغبصة النسبيةت -2

( اليت منح biens amortissables) ىتالؾاػباضعة لإلابالستثمارات يف حالة عدـ االحتفاظ 
 .م ؼبدة طبس سنواتؽبا حق اػبص

    دفع قيمة الرسم  إعادةالتخلي ع  النشاط، فعلى اؼبدي   أوفعند التنازؿ ع  اؼبلك          
 . (Année civile) لك  سنة مديية( 1/5)انقص أوليااؼبخصـو          

 :مثاؿ
 الشراء بقيمة استفاد م  اػبصم ع 2010سيارة وشاحنة بتاريخ مارساشرتى مصنع الفوالذ 

 دفعو إعادةما ىو الرسم الواجب 2012 ابعهما يف ماي  دج100000
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 (2012 ، 2010،2011) مدة االحتفاظ ىي ثالث  سنوات إف

 دجx/5 =  40000 2( 100000)  الرسم الذي يعاد دفعو =

 اؼبدي  التخلي ع  صفة أو (Cessation d'activité)تسوية حالة التوقف ع  النشاط -3
التخلي ع  صفة اؼبدي ، يلـا الشخص اػباضع للضريبة إبعادة  أويف حالة توقف النشاط 

اؼبشرتايت  بعد طرح الرسم الوارد يف إدراجهادفع الرسم اػباص ابلبضائع اؼبخاوية واليت مت 
 اعببائية مع تطبيق زايدة اإلدارةوالذي دل يتم خصمها، تتم عملية التسوية م  طرؼ 

(majoration بنسبة )25%. 
 :(les redevables partiels) بة جائيااؼبدينٌن ابلضري

يعترب مدي  ابلضريبة جائيا ك  شخص ال وبقق عمليات سبنح اغبق يف اػبصم فيما ىبص 
 .الرسم على القيمة اؼبضافة لكنو ىبضع للرسم على جاء م  يشاطو اؼبهين

ربدد اػبصم على ( règles spécifiques) خاصةقواعد  إذلىبضع اؼبدي  ابلضريبة جائيا 
 :مئوية عامة للخصم واؼبسماة ابغبصة النسبية وربسب كما يلييسبة  إليوجاء م  الرسم 

 

 الصادرات  اػباضعة للرسم أعماؿرقم   + اػباضع للرسم األعماؿرقم 
 احملقق إبعفاء م  الرسم األعماؿرقم  +

 اغبصة النسبية = 
خارج  األعماؿرقم +   اؼبعفي األعماؿرقم  + (CA au numérateur) األعماؿرقم 

 ؾباؿ تطبيق على الرسم على القيمة اؼبضافة
 

 ساس:أيتم حساب اغبصة النسبية غبساب اغبق يف اػبصم للسنة على 

 .للسنة اؼباضية األعماؿرقم _ 

 .التقديري للسنة اعبارية األعماؿرقم -

دج خارج الرسم خاضعة للمعدؿ العادي  30000بقيمة تاد مثاؿ: اشرتت مؤسسة ع -
ساس العمليات احملققة ىي  أوكايت النسبة احملددة على  %80وكايت اغبصة النسبية ىي 

 .%70و %95كالتارل:
 دج x  30000 %  =5100 17حساب القيمة اؼبضافة -

 دج x 5100%  =4080 80اعباء القاب  للخصم = -

 دج x 5100% = 4845 95 = اغبصة النسبية أساساعباء القاب  للخصم على  -
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 دج735 =   4080-4845=  إضايفخصم  -
 دج x  5100% = 3570 70 = اغبصة النسبية أساساعباء القاب  للخصم على  -
 دج510 =  3570 - 4080الدفع = إعادة -
 

 :(Nouveaux redevables)اؼبدينٌن ابلضريبة اعبدد

 TVA))خاضعة لرسم  أصبحتىم اؼبؤسسات القديبة اليت بسبب تغيًن يف التشريع 

ابلنسبة ، يدةدمدينٌن ابلضريبة اختياراي، اؼبؤسسات اعب إذل، اؼبؤسسات اليت تتحوؿ إجباراي
تقديرات  أساسيتم استخداـ اغبصة النسبية اؼبؤقتة احملسوبة على  للمؤسسات اعبديدة

،  اإليشاءغاية هناية السنة اليت تلي سنة  إذلاالستغالؿ للسنة اغبالية، تطبق اغبصة النسبية 
كايت اغبصة النسبية   إذاكما تعتمد ىذه اغبصة النسبية اعتمادا هنائيا على اؼبدة اؼبنصرمة 

ك عند ع  النسبة النهائية وذل 5%م   أبكثرال زبتلف اؼبسجلة على مدى الفرتة اؼبعتربة 
اغبصة النسبية اغبقيقية يف اج   أساساتريخ ايقضاء اآلجاؿ ويف حالة تسوى الوضعية على 

 .اػبامس والعشري  م  شهر مارس أقصاه

 :مثاؿ
 فنهناتقديراهتا لالستغالؿ  أساس، وعلى 2014 مؤسسة يف اػبامس م  شهر جويلية ةأيشأ

 إذل 05/07/2014 تطبق على ك  اؼبواد اؼبشرتات م  80%ربقق يسبة مؤقتة للخصم تساوي
 .31/12/2014غاية

العمليات  أساسربدد النسبة اغبقيقية على  أفهبب على اؼبؤسسة  2015ويف بداية سنة 
 .31/12/2014 إذل غاية 05/07/2014اؼبنجاة فعال م 

يتوجب على اؼبؤسسة القياـ بعملية التسوية  70%كايت النسبة اغبقيقية تساوي   فنذا
 90%كايت النسبة اغبقيقية تساوي   وإذا 10% وذلك إبعادة دفع الفارؽ اؼبقدر ب

 يتوجب كذلك على اؼبؤسسة القياـ بعملية التسوية وذلك إبضافة اػبصم 
اختيارا  أوخاضعة للرسم على القيمة اؼبضافة وجواب  أصبحتابلنسبة للمؤسسات اليت 

 Crédit de départ de taxeللرسم اؼبخصـو األورلتستفيد عند خضوعها م  القرض 

déductible)    أساسيافويتكوف م  عنصري: 
يقـو بعملية اػبصم م  الرسم الوارد يف  أفاؼبخاوانت: يبك  للمدي  ابلضريبة اعبديد  -4

 مشرتايتو اؼبخاية واليت زبوؿ اغبق يف اػبصم وذلك م  اتريخ اكتسابو لصفة مدي  جديد.
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قـو بعملية اػبصم م  الرسم ي أفالعقارية اعبديدة يبك  للمدي  ابلضريبة اعبديد  األمالؾ -5
واليت دل تستعم  وىذا م   ؾىتالعلى القيمة اؼبضافة الوارد يف االستثمارات القابلة لإل

 اتريخ اػبضوع للرسم.

 

 :(Régime des achats en franchise de la TVA)يظاـ الشراء ابإلعفاءاتسعا: 

اؼبشرتايت يتم  ؾبموع الرسم الوارد يف إفالتارل:  أبداؼبف الرسم على القيمة اؼبضافة يرتكا على إ
 صبعو ويتم خصمو م  الرسم الناتج ع  عمليات اؼبؤسسة احملققة. 

ال يبكنها االستفادة م  الرسم اؼبدفوع يف عمليات الشراء يصبح ؽبا اغبق اؼبؤسسة  أفففي حالة 
 مواد معفاة قايوييا وبصفة قطعية. إيتاج أولتصدير  إماشراء استثمارات، سلع وخدمات اؼبخصصة 

 :العمليات اؼبستفيدة م  يظاـ الشراء ابإلعفاء -1
 إلعادة أوللتصدير  إمااؼبشرتايت اليت يقـو هبا اؼبصدروف واؼبخصصة  أوالبضائع اؼبستوردة  -

 يف صناعة السلع اؼبعدة للتصدير. إلدخاؽبا أوتصديرىا على حاؽبا 

الشركات البرتولية  فبويوالسلع واػبدمات اؼبنصوص عليها يف التشريع اؼبعموؿ بو واليت يشرتيها  - 
 واؼبخصصة مباشرة أليشطة التنقيب والبحث ع  احملروقات واستغالؽبا ويقلها ابألانبيب.

ة اؼبعفاة صراحة م  الرسم على القيم اليت تدخ  يف تصنيع اؼبنتوجات األوليةمشرتايت اؼبواد  - 
 .اؼبنقولة والعقارية األمالؾاؼبضافة واحملققة م  طرؼ منتجي 

 :يظاـ الشراء ابإلعفاء إجراءات -2
وشروط  إقليمياسبنح رخصة الشراء ابإلعفاء م  طرؼ اؼبدير اعبهوي للضرائب اؼبختص االعتماد: 

 منح االعتماد ىي: 
 (Tenue de la comptabilité)لدفاتر حسابية بشك  قايوين مسك اؼبؤسسة اؼبستفيدة -
تقدًن يسخ م  سجالت الضرائب، تثبت تسديد ك  الضرائب والرسـو اؼبستحقة مع  -

 طلب االعتماد. إيداعالدفع عند اتريخ   جاؿاحرتاـ 

 .للضرائب ئييتم منح ىذه الرخصة ك  سنة م  طرؼ اؼبدير الوال -

 
 للضرائب يمنح االعتماد: تودع طلبات االعتماد لدى اؼبدير الوالئ إجراءات -3

رئيس مركا  أوللضرائب  ياغبصة: تسلم رخصة الشراء ابإلعفاء م  الرسم م  طرؼ اؼبدير الوالئ
 يتعدى مبلغها ما يلي: أفالضرائب ومدة صالحيتها سنة مديية وال يبك  
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قيمة البيع م  غًن الرسم للسلع اليت زبضع عادة للرسم على القيمة اؼبضافة م  قب   -
 خالؿ السنة اؼبالية السابقة.اؼبستفيد م  الرخصة 

مبل  اؼبشرتايت م  دوف الرسم للمنتوجات م  يفس النوع خالؿ السنة اؼبنصرمة يضاؼ  -
 .15%يسبة  إليو

رئيس اؼبركا بناءا على تقدًن الواثئق  أو يم  طرؼ اؼبدير الوالئ إضافيةسبنح حصة  أفكما يبك  
 ضرورة الاايدة اؼبطلوبة. إبثباتالكفيلة 

للضرائب حصة  ييبنح مدير الوالئ أفففي بداية السنة اؼبدينة وقب  ذبديد الرخصة السنوية يبك  
 مؤقتة ربدد بربع حصة السنة السابقة

وتراجع فيما  أشهرثالثة  ألج عندما تتقدـ مؤسسة جديدة بطلب االعتماد سبنح ؽبا حصة مؤقتة 
 بعد ىذه اغبصة يف هناية السنة اؼبديية. 

 :عملية الشراء ابإلعفاء ـإسباكيفية 
إذل تتم اؼبشرتايت ابإلعفاء م  الرسم على القيمة اؼبضافة بناءا على تقدًن اؼبستفيد م  االعتماد 

 إليهاالضرائب التابع  إدارةاعبمارؾ عند االستًناد شهادة فبضية م  طرؼ  إدارة إذل أوالبائع 
تتضم  التاامو بدفع الضريبة وكذا ك  الغرامات يف حالة استخداـ اؼبنتوجات اؼبشرتات يف  إقليميا

وسبنح ىذه الشهادة م  طرؼ مفتشية الضرائب اليت يتبع  اإلعفاءغًن التخصص الذي م  اجلو مت 
 كالتارل: )شهادة شراء ابإلعفاء موضحة ؽبا اؼبستفيد.
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 République Algérienne Démocratique et Populaire 
 

Série F n°2 2 

 

Direction des impôts  de la wilaya de……………………… 

Inspection des impôts de …………………….. 

 

 

Attestation d'achat en franchise 

 de la taxe sur la valeur ajoutée 

(Article 42 a 49du code de la TVA) 

 

 

Je soussigné:…………………………………… 

Redevable n°…………………………………….. 

Agrée sous le N°……………………………Autorisation n°   ……Pour……. 

Certifie que les biens, services ou travaux suivants………………… 

•D'origine……………………………………………………..Qui me seront  

fournis pour un montant  hors TVA de………………………………… 

correspondante ……………………………………DA  , sont  montant de la tva

destiné à être livré en état  ou après transformation au secteur  

suivants …….………………….*. 

 

le montant de la taxe sus indiquée au cas où ces p  acquitteràm'engageJe 

motivé ayant  destinationne recevraient  pas la , services ou travaux biens 

visées aux articles 116 à 139 du  sans préjudice des pénalités la franchise

code des taxes sur le chiffre d'affaires, et  de toute conséquence de droit 

pouvant résulter d'un tel détournement d'emploi. 
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                              A ……………………..Le……………………………………….. 
 
 

Chef d'inspectionSignature du  
et cachet humide  

 
 

 Information du fournisseur (nom et prénom, profession, adresse)• 
Exportation, exploitations pétroliers* 

 
 
 

ابإلعفاء للرسم  اءهبب على اؼبستفيد م  الشر ، كشف مفص  للمخاوانت اؼبشرتات ابإلعفاء  إيداع
جايفي لدى مفتشية الضرائب   15ال يتجاوز  أفيودع هناية السنة اؼبالية على  أفعلى القيمة اؼبضافة 

غرامة  التأخر يدفعيف حالة  كشفا مفصال يبٌن يوع وقيمة اؼبخاوانت اؼبشرتات ابإلعفاء م  الرسم
 دج  100.000جبائية مقدرة ب

 

 Régime de la franchise de) م  الرسم على القيمة اؼبضافةواالسرتجاع  اإلعفاءيظاـ عاشرا: 

taxe): 
 اوال: يظاـ االعفاء:

 العمليات اؼبعفاة -1
ولتسهي  ىذه قدرات مالية معتربة هبدؼ اقتناء اؼبعدات واقباز اؼبباين  إذلربتاج عمليات االستثمار 

الرسم على القيمة اؼبضافة عند القياـ بتحقيق عمليات االستثمار لك  يبقى  إلغاءالعمليات يتم 
 يشاط اؼبؤسسة خاضع للرسم والعمليات اؼبعفية م  الرسم ىي كالتارل:

 03-01األمرتطوير االستثمارات ) إطارالسلع واػبدمات اليت تدخ  يف االستثمار يف  -
 .(2001/08/20اؼبؤرخ يف 

 Fond)الصندوؽ الوطين لدعم تشغي  الشباب إعايةاستثمارات الشباب اؼبستفيدي  م   -

national de soutien à l'emploi des jeunes) 

غاية ايتهاء  إذلوطنية وىذا  أنبيةالعمليات اؼبتعلقة ابلعقود اػباصة إبقباز استثمارات ذات  -
 .االستثمارات اؼبربؾبة
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اؼبستفيدي  م  يظاـ  األشخاصالتجهياات واػبدمات الداخلة مباشرة يف اقباز استثمارات  -
م  طرؼ الصندوؽ الوطين للتامٌن على  السلع واػبدمات اؼبسًن إيتاج أيشطة إيشاءدعم 
 .(Caisse nationale d'assurance chômage).البطالة

 :اإلعفاءشروط االستفادة م   -2
 ،أعالهالنشاطات اؼبذكورة  احديسبارس  أفهبب على اؼبؤسسة  -

 زبضع اؼبؤسسة للنظاـ اغبقيقي،  أفهبب  -

 زبصص اؼبواد والتجهياات يف اقباز عمليات خاضعة للرسم على القيمة اؼبضافة.  أفهبب  -

 
 : (le remboursement de la TVA) اسرتجاع الرسم على القيمة اؼبضافةاثييا: 

1-  :  اؼبفهـو

يبارس اغبق يف اػبصم م  الرسم على القيمة اؼبضافة الوارد يف اؼبشرتايت ع  طريق 
يبارس ىذا اغبق  أفالتحمي  اؼبرتتب ع  العمليات اؼبخولة للحق يف اػبصم  لك  يبك  

ع  طريق االسرتجاع لك  جاء م  الرسم القاب  للخصم والذي ال يبك  ربمليو لذا يسمح 
 ابسرتجاع الرسم 

ك  للمكلفٌن ابلرسم على القيمة اؼبضافة الذي  ال يبكنهم اسرتجاع الرسـو وهبذا يب
يطلبوا اسرتجاع الرسم  ع  طريق التسديد اؼبباشر  أفلدى اعبمارؾ  أو اؼبدفوعة ؼبموينهم
 وفق شروط معينة 

 حاالت اسرتجاع الرسم على القيمة اؼبضافة: -2
 العمليات اؼبعفاة: - أ

 ،عمليات التصدير -

 ،منتوجات معفاة صراحة م  الرسم على القيمة اؼبضافةعمليات تسويق  -

مستفيد م  يظاـ الرتخيص  أوقطاع معفي  إذلعمليات تسليم سلع وتقدًن خدمات  -
 .م  الرسم اإلعفاءابلشراء مع 

 نشاطال التوقف ع  -ب

يتم اسرتجاع قرض الرسم على القيمة اؼبضافة يف حالة التوقف ع  النشاط وتسوية 
 الوضعية اعببائية للمدي  ابلرسم 

 تطبيق يسب ـبتلفة  - ج



 .......................................................................جباية املؤسسة      

 

 

 ختوم حممد العود د. جباية املؤدسة 

51 

يبك  االسرتجاع عند وجود فارؽ يف يسب الرسم على القيمة اؼبضافة حبيث يتم تطبيق 
 أوالسلع  اغبصوؿ على اػبدمات ويسبة عند تقدًن أويسبة عند شراء السلع 

 Solde créditeur pour)متتالية أشهريكوف الرصيد دائ  لثالثة  أفاػبدمات على 
une période de 03 mois consecutives ) 

 :شروط اسرتجاع الرسم على القيمة اؼبضافة -3
 ىبضع اسرتجاع الرسم للشروط التالية: 

 Tenue de la)مسك ؿباسبة بشك  قايوين م  طرؼ اؼبؤسسة اؼبستفيدة -
comptabilité). 

 ،جدوؿ زمين للدفع أوجدوؿ الضرائب مصفى استظهار مستخرج م   -

 Mention du) الدفع السابق يف التصروبات الشهرية للمؤسسة مالحظاتبياف  -
précompte sur les déclarations mensuelles) 

يشم  الدفع السابق للرسم على القيمة اؼبضافة اؼبطلوب سداده سنوات مالية دل  أفهبب  -
 يبلغها التقادـ الرابعي

 100.000الرسم على القيمة اؼبضافة مبل   بشأهنايفوؽ مبل  العملية اليت استحق  أفهبب  -
 .غًن النقد أخرىدج ومت تسديده بوسيلة دفع 

يقدـ طلب االسرتجاع قب  العشري  م  الشهر اؼبوارل للفص  الذي مت م  خاللو  أفهبب  -
 .تشكي  القرض

يلغى م  طرؼ اؼبدي  فور  أفال يبك  ربمي  فرض الرسم الذي طلب اسرتجاعو وهبب  -
 .تقدًن طلبتو اؼبتعلق ابالسرتداد

 :اسرتجاع الرسم على القيمة اؼبضافة إجراءات -4
يودع  أفبغرض اغبصوؿ على اسرتجاع الرسم على القيمة اؼبضافة يتوجب على اؼبدي  ابلضريبة 
ملف يف يفس الوقت الذي يبعث فيو تصروبو الشهري يف اج  تقادـ مقدر أبربع سنوات 

 االسرتجاع الذي يتضم  الواثئق التالية:
سبب  إذل اإلشارةة مع اعببائي اإلدارةطلب اسرتجاع مقدـ يف يسختٌن يف استمارة توفرىا  -

االسرتجاع وكذا مقدار الرسم اؼبراد اسرتداده مع كشف حساب دقيق مدعم بك  
، يقدـ الطلب إذل اإلدارة (إثباتاؼبستندات اؼبثبتة ) شهادة صبركية، فواتًن، ك  وثيقة 

( DIW(، اؼبديرية الوالئية للضرائب )DGEاعببائية اؼبتمثلة يف مديرية اؼبؤسسات الكربى )
 .(CDI)أو اؼبركا الضرائب
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 :ؿبددة هبب مراعاهتا وىي ابلشك  التارل ألجاؿزبضع الطلبات 
الفص  اؼبعين 

 ابلقرض الضرييب
جايفي، فيفري، 

 2017مارس 
افري ، ماي ، 

 2017جواف
جويلية، أوت، 

 2017سبتمرب
اكتوبر، يوفمرب، 

 2017ديسمرب 
 جاؿ طلب 
 االسرتجاع 

قب  
( م  20العشري )
 2017شهر افري 

( 20قب  العشري )
م  شهر 
 2017جويلية

قب  
( م  20العشري )

شهر اكتوبر 
2017 

( 20قب  العشري )
م  شهر 
 2018جايفي

Guide pratique de la TVA, Ministère des Finances, Direction Générales des impôts 2018, 
p42. 

 

اؼبنتظم للتصروبات  اإليداعالشهادات اعببائية اؼبربرة بدفع ك  الضرائب اؼبستحقة وكذا  -
فيها اسم  أعمدةواؼبتضم  لثالث الكشف اػباص بفواتًن الشراء يف يسختٌن  اؼبكتتبة

 اتريخ وقيمة ك  فاتورة ، قيمة الرسم اؼبطبق’ وعنواف اؼبموف

ابإلعفاء م  الرسم ع  طريق تقدًن  أواحملققة م  خالؿ التصدير اؼببيعات  بياف مقدار -
 اؼبعنية. اليت تؤشر عليها اؼبصلحة ابإلعفاءشهادة الشراء  أوشهادة التصدير 

تتم دراسة اؼبلف م  طرؼ مصلحة الوعاء الضرييب على مستوى اؼبديرية الوالئية للضرائب   
مديرية  إذل  ( Visa de conformité)اؼبدير اعبهوي م  اج  أتشًنة التطابق إذليقدـ 

 مصلحة الدفع يف حالة القبوؿ. إذل  تقدـ  ،ًنشللتأاؼبنازعات اؼبركاية 
 

 2014م  سنة األوذل أشهراؼبؤسسة س لثالثة ( 50G): كايت تصروبات1مثاؿ

 كما يلي: 
 قرض ضرييب 2014األوؿالفص  

Créditd'impôt 

 للدفع رسم
TVA à payer 

 - 35000 جانفي

 - 25000 فيفري 

 - 40000 مارس 

 .2014فري أ20يتم طلب االسرتجاع قب  أفالبد  

 

 02مثاؿ
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وكاف لديها قرضا ضريبيا  يف تصروبها  2014 /14/04توقفت مؤسسة ع  النشاط بتاريخ
(G50)  دببل    لةدج وحققت فائضا يف القيمة م  بيع  000 120بيقدر  أفري لشهر 

وكاف الرسم اؼبخصـو   ،2012 أفري كايت قد اشرتهتا يف عادي  دج خاضع للمعدؿ ال 40000
واستفادة م  خصم الرسم على القيمة اؼبضافة خاص بسيارة يق  العماؿ دج 1500يقدر ب

 دج2000 يقدرب 2014اشرتهتا بداية 
 ؟احسب التسوية الضريبية

 دج 000 120القرض الضرييب = 
 دجX 4000  = 760  19%( =  لةالرسم الواجب الدفع )

 دج X 15002 /5  =600 ( =  لةالدفع ) إعادةالرسم الواجب 
 دج2000 =  دفعو )سيارة النق ( إعادةالرسم الواجب 

 دج 116640 =  ( 2000+ 600 +  ( 760–000 120التسوية =  
 :TVAاؼبفروضة اػباصة بالعقوابت 

 العقوابت الرسم على القيمة اؼبضافة حالتٌن:  احدى عشر: 
 .عقوابت جبائية -

 .عقوابت جنحية -

، تطبيق اؼبتأخر اإليداع، اؼبصرح بو  غًن صحيح األعماؿالعقوابت اعببائية: زبص رقم  -
 .خصم يف غًن ؿبلو

ع  طريق  اإلدارةم  طرؼ  اإليذاريف حالة  %25و %10 : تطبق عقوبةاؼبتأخر اإليداع -
 .رسالة مع وص  االستالـ بتسوية الوضعية خالؿ شهر

 .تبٌن بعد الرقابة اعببائية إذاالتصريح غًن صحيح واػبصم يف غًن ؿبلو:  -

 القيمة اغبقيقة الواجب دفعها )الفارؽ( النسب التالية:  إذليضاؼ 
 أويف السنة اؼبالية يق  اؼبخصـو يف غًن ؿبلو   أوكاف مبل  الرسم غًن مصرح بو   إذا 10%

 .دج 50000يساوي

إذا كاف مبل  الرسم غًن مصرح بو أو اؼبخصـو يف غًن ؿبلو  يف السنة اؼبالية يايد  15% -
 . دج200000 وال يتجاوز  دج 50000 ع 

 .دج200.000 كاف مبل  الرسم يف السنة اؼبالية يايد ع   إذا % - 25
 .على ؾبم  الرسم  %100 تطبق يسبة( fraude) يف حالة التدليس أما
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 لشروط التالية: القضائية واب األحكاـوفق  تطبق العقوابت اعبنحية العقوابت اعبنحية:
 بطرؽ تدليسية. األمريتعلق  أفهبب  -1

 م  مبل  اغبقوؽ اؼبستحقة فعليا 10%  تفوؽ اغبقوؽ اؼبختلسة أفهبب 

 وىي:  األعماؿم  قايوف الرسـو على رقم   118  تكوف طريقة التدليس اؼبذكورة يف اؼبادة أفهبب 

 .اعببائية اإلدارة أعوافوسائ  العنف ضد 

 الرفض اعبماعي للضريبة.

 عرقلة اؼبراقبة اعببائية.

 .رفض تقدًن اؼبعلومات
 .الرسم على القيمة اؼبضافة إزاءالشراء بدوف فواتًن مهما كايت صفة البائع 

 
 

 لثاين اس ئةل احملور ا
 

وكاف لديها قرضا ضريبيا  يف  2017 /01/ 07 مؤسسة ع  النشاط بتاريختوقفت :  1س
دج وحققت فائضا يف القيمة م  بيع  000 .100بيقدر  2016ديسمرب لشهر  (G50)تصروبها 
وكاف الرسم   ،5201 جايفيدج خاضع للمعدؿ العادي كايت قد اشرتهتا يف  20000 لة دببل  

دج واستفادة م  خصم الرسم على القيمة اؼبضافة خاص بسيارة يق  1500اؼبخصـو يقدر ب
 دج1000 يقدرب 2014العماؿ اشرتهتا بداية 
 احسب التسوية الضريبية؟

 
 بلعمليات التالية: 2018: قامت الشركة العقارية ) السك  الراقي( خالؿ شهر افري  2س

 دج  2.000.000بحققت رقم اعماؿ لشهر افري  يقدر  -

 دج بك  الرسـو  م  بيع عقار   1.500.000ربصلت على  -

 دج خارج الرسم  253.000سددت فواتر الكهرابء لعقارهتا دببل   -

 دج  450.000شراء معدات خاصة ابلبناء دببل   -

 احسب الرسم على القيمة اؼبضافة اؼبستحق؟ 
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 ثالثاحملور ال 

 الرمس عىل النشاط املهين

Taxe sur l'activité professionnelle TAP 
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 الرسم على النشاط اؼبهين
professionnelle TAP l'activité sur axeT 

 

 اوال: اؼبفهـو وؾباؿ التطبيق:
1- :  اؼبفهـو

ضريبة م  الضرائب اؼبباشرة اليت تفرض على رقم األعماؿ ىو  :الرسم على النشاط اؼبهين 
وذلك إبدماج ك  م   ىذا الرسم دبوجب قايوف اؼبالية لسنة يشئ، احملقق يف اعباائر

والرسم على النشاط غًن   دبعدؿوالتجاري الرسم على النشاط الصناعي
 .لرسم على النشاط اؼبهيناي يف رسم واحد ظب  دبعدؿ ()التجاري

 ؾباؿ التطبيق:   -2
 يتم تطبيقو على ما يلي:

خاضعة   الذي  يبارسوف يشاطا وبقق أرابحا صناعية ذبارية أو اؼبعنويوفاألشخاص الطبيعيٌن -
 .أرابح الشركاتى أرابحا خاضعة للضريبة عل أو للضريبة على الدخ  اإلصبارل

فئة األرابح غًن التجارية    األشخاص الطبيعيٌن الذي  ىبضعوف للضريبة على الدخ  اإلصبارل -
 ة.ر أصحاب اؼبه  اغبك
 : األعماؿالعناصر اؼبكوية لرقم    -3
 اإلصبارلالضريبة على الدخ   أورابح الشركات أابلنسبة للمؤسسات التابعة لنظاـ الضريبة على  -ا

احملققة م  صبيع عمليات  اإليراداتىو مبل   األعماؿاػباص ابألرابح الصناعية والتجارية، فرقم 
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العمليات اليت  أفالنشاط اؼبمارس غًن  إطارغًنىا اليت تدخ  يف  أواػبدمات  أوالبيع والشراء 
 .تنجاىا وحدات م  يفس اؼبؤسسة فيما بينها مستثناة م  تطبيق الرسم

م  مقبوضات  األعماؿالعمومية والبناء، يتكوف رقم  األشغاؿما ابلنسبة لوحدات مؤسسات أ -ب
 السنة اؼبالية.

ج  عند اتريخ االستالـ اؼبؤقت، أ كأقصى األشغاؿ  هبب تسوية اغبقوؽ اؼبستحقة على ؾبم
 واعبماعات احمللية   اإلداراتابستثناء الديوف اؼبرتتبة على 

، فاإليرادات اؼبهنية اغبقيقية أي اإلصبارلابلنسبة للمه  اغبرة التابعة لنظاـ الضريبة علة الدخ  -ج
 (Recettes réalisée par les titulaires des professions libérales)   األتعاب

ابلنسبة للعمليات اؼبستفيدة م  يظاـ فرض الضريبة على يظاـ ىامش الربح: يتكوف الوعاء  -د
الضرييب اػباضع للرسم على النشاط اؼبهين م  الفارؽ احملسوب بدوف رسـو بٌن سعر البيع 

 وسعر الشراء. سـو اؼبتضم  كام  الر 
قتناء اؼبواد اؼبستعملة إثناء أالتأىي   إعادةاؼبلتـا هبا البائع م  اج   ءواألعبادراج التكاليف إال يتم 

 هنا غًن قابلة للخصم م  الوعاء الضرييب. أيف سعر الشراء كما 
ال يبك  لتجار السلع اؼبستعملة اػباضعٌن لنظاـ ىامش الربح، خصم الرسم على النشاط اؼبهين 

الضريبة على ارابح  وأ على الدخ  االصبارل  اؼبدفوع م  الوعاء الضرييب اػباضع للضريبة
 الشركات. 

 : ويبك  تلخيص ؾباؿ التطبيق وقاعدة فرض الرسم يف اعبدوؿ التارل
 جدوؿ رقم )(

 قاعدة فرض الرسم ؾباؿ التطبيق
الذي  يبارسوف يشاطا  أو اؼبعنويوفاألشخاص الطبيعيٌن 

 ذل:إىبضعهم 
الصناعية فئة األرابح   الدخ  اإلصبارلالضريبة على  -
 .التجاريةو 

 .رابح الشركاتأالضريبة على  -

 ابلنسبة للخاضعٌن للرسم على القيمة اؼبضافة 
 عماؿ خارج الرسم على القيمة اؼبضافة رقم األ -

 ابلنسبة لغًن للخاضعٌن للرسم على القيمة اؼبضافة
عماؿ بك  الرسـو كقاعدة لفرض الرسم رقم األ -
 خذ بعٌن االعتبار ك  التخفيضات ع األم

 ذل:إىبضعهم األشخاص الطبيعيٌن الذي  يبارسوف يشاطا 
غًن  فئة األرابح  الدخ  اإلصبارلالضريبة على  -

 األغلبية، ماعدا مداخي  اؼبسًنوف ذو التجاريةالصناعية و 
 .(SARLيف مؤسسات )

 
 

 اؼبهنية خارج الرسم على القيمة اؼبضافة.  اإليرادات
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 Ministère des finances, mfdgi.gov.dz 2018اؼبصدر:

 
 :حصيلتومعدؿ الرسم وتوزيع اثييا : 

بدوف االستفادة م  التخفيضات ابلنسبة أليشطة  % 1 ىومعدؿ الرسم على النشاط اؼبهين 
 .اإليتاج

اؼبعدؿ يرفع ، % 25 مع زبفيض بنسبة %2العمومية والري ربدد النسبة  واألشغاؿيشاطات البناء 
 .األانبيبابلنسبة لنشاط يق  احملروقات عرب  % 3 إذل

 يرادات الرسمإتوزيع 
 الصندوؽ اؼبشرتؾ للجماعات احمللية البلدية الوالية

29% 66% 5% 
 11اؼبادة   2018قايوف اؼبالية  : اؼبصدر

 
 

 : (Le fait générateur de la TAP ) اغبدث اؼبنشئ للرسماثلثا : 
 للرسم على النشاط اؼبهين: اؼبنشئيشتم  اغبدث 

 ،للبضاعةاؼبادي  وأ اؼببيعات: م  التسليم القايوين  -
 اعبائي للثم ،  وأ العقارية : م  القبض الكلي  األشغاؿ -
 اعبائي للثم . وأ اػبدمات : م  القبض الكلي  أتدية -
 

 : لتخفيضات واإلعفاءاتارابعا : 
 التخفيضات: ىناؾ ثالث زبفيضات زبص الرسم على النشاط اؼبهين  -1

 ىبص النشاطات التالية: 30%زبفيض بنسبة 
اعبدوؿ يؤدي  إيداعجدوؿ الاابئ ، عدـ  إيداعاحملقق م  البيع ابعبملة شرط  األعماؿرقم  -

 والتصريح الكاذب فتعرض اؼبكلف للعقوبة. األخطاء أمافقداف حق التخفيض  إذل

يف جيش  أعضاءاحملقق م  طرؼ ذبار التجائة الذي  تكوف لديهم صفة  األعماؿرقم  -
الشهداء ؼبدة  أرام  أويف اؼبنظمة اؼبديية عببهة التحرير الوطين  أعضاء أوالتحرير الوطين 

 .يكويوا يعملوف ابلنظاـ اغبقيقي أفتٌن م  بدء النشاط شرط نس

 طرؼ اؼبنتجٌن وذبار اعبملة اػباصة ابألدوية اؼبنتجة ؿبليا. عمليات البيع احملقق م   -

 ىبص النشاطات التالية: 50%زبفيض بنسبة          
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واحملددة قايوان  )اؼبرسـو  اإلسرتاتيجية األدويةعمليات احملققة  م  البيع ابلتجائة لبعض  -
 .30%و10  واليت يرتاوح ىامش الربح فيها بٌن( 96/31التنفيذي

بيعها ابلتجائة على  األعماؿ احملقق م  عمليات البيع ابعبملة ؼبنتجات يشتم  سعررقم  -
 رةم  اغبقوؽ غًن مباش%50أزيد م 

م  50%م  زيدأل ؼبنتجات يشم  سعر بيعها ابلتجائةاحملقق م  البيع ابعبملة  األعماؿرقم  -
 اغبقوؽ اؼبباشرة

للبناي  العادي واؼبمتاز  احملقق م  عمليات البيع ابلتجائة األعماؿىبص رقم   75 %زبفيض بنسبة
 .واؼبازوت
 :مالحظة

 .احملققة بطريقة غًن يقدية األعماؿألرقاـ  إالال سبنح ىذه التخفيضات 
 يعفى م  الرسم على النشاط اؼبهين ما يلي:: إلعفاءاتا -2

 ؛م  طرؼ الدولةرقم األعماؿ احملقق م  البيع للمنتوجات واسعة االستهالؾ اؼبدعمة  -

 رقم األعماؿ احملقق م  عمليات التصدير؛ -

رقم األعماؿ احملقق م  بيع بعض اؼبواد اإلسرتاتيجية احملددة قايوان وعندما ال يتجاوز  -
 ؛%10ىامش الربح فيها 

 رقم األعماؿ احملقق م  العمليات اليت تتم بٌن اؼبؤسسات التابعة لنفس اجملمع؛ -

 الصعبة م  العمليات السياحية والفندقية واؼبطاعم؛ رقم األعماؿ احملقق ابلعملة -

إعفاء ؼبدة ثالث سنوات أليشطة الشباب اؼبدعم م  طرؼ صندوؽ الوطين لدعم تشغي   -
 الشباب وترفع إذل ستة سنوات يف اؼبناطق اػباصة احملددة قايوان؛

 اإلعفاء م  الرسم اؼبنصوص عليو يف قايوف االستثمار.   -
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 لثلثااس ئةل احملور ا

 ؟: اشرح )ي( ابختصار التخفيضات واالعفاءات اػباصة ابلرسم على النشاط اؼبهين1س
 ؟النشاط اؼبهين: ما ؾباؿ تطبيق وقاعدة فرض الرسم على 2س
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 لرابع احملور ا

 الرضيبة عىل أأرابح الرشاكت

Impôt sur le bénéfice des sociétés IBS 
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 الشركات أرابحالضريبة على 

(Impôt sur le bénéfice des sociétés IBS) 
 

 :وؾباؿ التطبيق الضريبة على أرابح الشركاتأتسيس اوال: 
 التاسيس :  -1

والضريبة  األشخاصفص  الضريبة على دخ   ؼببدأالشركات ذبسيدا  أرابحأتسست الضريبة على 
ىي ضريبة سنوية مباشرة، يسبية وتصروبية، تفرض على األرابح اليت وبققها  وعلى دخ  الشركات 

 ."م  "قايوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة 136األشخاص اؼبعنويوف اؼبشار إليهم يف اؼبادة 

 1991 م  قايوف اؼبالية لسنة  38مت أتسيس ىذه الضريبة دبوجب اؼبادة     

 :ؾباؿ التطبيق  -2
 الشركات مهما كاف شكلها ابستثناء:-
شػػركات األشػػخاص وشػػركات اؼبسػػانبة دبفهػػـو القػػايوف التجػػاري، إال إذا اختػػارت ىػػذه الشػػركات  -

اػبضػػوع للضػػريبة علػػى أرابح الشػػركات. ويف ىػػذه اغبالػػة، هبػػب أف يػػرفض طلػػب االختيػػار ابلتصػػريح 
 رجعة يف ىذا االختيار مدى حياة الشركة.وال .  151 اؼبنصوص عليو يف اؼبادة

الشػػػركات اؼبدييػػػة الػػػيت دل تتكػػػوف علػػػى شػػػك  شػػػركة األسػػػهم، ابسػػػتثناء الشػػػركات الػػػيت اختػػػارت  -
 اػبضػػوع للضػػريبة علػػى أرابح الشػػركات. ويف ىػػذه اغبالػػة، هبػػب أف يرفػػق طلػػب االختيػػار ابلتصػػريح

 مدى حياة الشركة. وال رجعة يف ىذا االختيار. 151 اؼبنصوص عليو يف اؼبادة
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ىيئات التوظيف اعبماعي للقػيم اؼبنقولػة اؼبكويػة واؼبعتمػدة حسػب األشػكاؿ والشػروط اؼبنصػوص  -
 عليها يف التشريع والتنظيم اعباري هبما العم .

 الشركات والتعاوييات اػباضعة للضريبة اعباافية الوحيدة -
 اري.اؼبؤسسات واؽبيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتج -

 كما زبضع ؽبذه الضريبة:
 .12 الشركات اليت تنجا العمليات واؼبنتجات اؼبذكورة يف اؼبادة  -
 .138 الشركات التعاويية واالربادات التابعة ؽبا ابستثناء الشركات اؼبشار إليها يف اؼبادة  -

 زدواجيػػػةامت إدراج الضػػػريبة علػػػى أرابح الشػػػركات ضػػػم  منطػػػق اإلصػػػالح الضػػػرييب مػػػ  أجػػػ  إلغػػػاء 
التعامػػ  مػػع النظػػاـ الضػػرييب اعباائػػري عػػ  طريػػق إدمػػاج اؼبؤسسػػات احملليػػة واألجنبيػػة يف ؾبػػاؿ تطبيػػق 
ىذه الضريبة، وىػو أمػر إهبػاز يػايح الكثػًن مػ  الغمػوض والتعقيػد وييػة احػرتاـ وتكػريس ؼببػدأ  وليػة 

 .القواعد اعببائية
ظبػح اؼبشػرع اعباائػري لػبعض الشػركات   :الشػركاتالشركات اػباضػعة اختيػاراي للضػريبة علػى أرابح 

 مفتشية الضرائب مع التصريح السنوي. إف ىػذا االختيػار هنػائي ال رجعػة فيػوذل إوذلك بتقدًن طلب 
 أي اػبضوع طواؿ حياة الشركة وتتمث  ىذه الشركات يف:

 ؛SNC شركات التضام 
 شركات التوصية البسيطة؛  -
 .صبعيات اؼبسانبة -

 ىناؾ االعفاءات الدائمة واالعفاءات اؼبؤقتة االعفاءات:اثييا : 
 ما يلي: ىم ىذه االعفاءاتأاالعفاءات الدائمة:  -1
القطاع الفالحي: مث  عمليات التأمٌن والبنك اليت وبققها صندوؽ التعاوف الفالحي مع شركائو،  -

 عمليات تعاوييات واربادات اغببوب مع الديواف اعباائري اؼبهين للحبوب... إخل؛ 

 القطاع االجتماعي: مث  اؼبؤسسات التابعة عبمعيات األشخاص اؼبعاقٌن اؼبعتمدة...إخل؛ -

دير: أي عمليات البيع واػبدمات اؼبوجهة للتصدير ماعدا خدمات النق  الربي، عمليات التص-
 البحري أو اعبوي، والتأمٌن واػبدمات اؼبصرفية؛

 القطاع الثقايف: األرابح اليت ربققها الفرؽ اؼبسرحية؛ -
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ؾبمعات الشركات: أي إعفاء األرابح اليت ربص  عليها الشركة م  مسانبتها يف رأظباؿ شركة  -
 .خرىأ
 :اإلعفاءات اؼبؤقتة -2
 (ANSEJ) االستثمارات اؼبنجاة م  طرؼ الشباب يف إطار وكالة IBS تشغي  الشباب: تعفى م -

( سنوات إذا أقيمت 06) ة( سنوات األوذل م  النشاط، ترفع ىذه اؼبدة إذل ست03ؼبدة ثالث )
 .ىذه االستثمارات يف مناطق خاصة تعم  الدولة على ترقيتها

 .مناصب على األق  ؼبدة غًن ؿبددة 03يبدد ىذا اإلعفاء بسنتٌن إذا تعهد اؼبستثمر خبلق 

 03تعفى ؼبدة  :(CNAC) االستثمارات اؼبنجاة يف إطار الصندوؽ الوطين للتأمٌن ع  البطالة- 
 .سنوات

( 03ؼبدة ثالث ) (IBS) اؼبنصوص عليها يف قايوف االستثمار اعباائري: إعفاء م  اإلعفاءات -
عام  أو أكثر يف  100( سنوات إذا قاـ اؼبستثمر بتوظيف 05سنوات، سبدد بسنتٌن لتصبح طبس )

 .بداية يشاطو

( سنوات ابلنسبة لالستثمارات التابعة للنظاـ االستثنائي )اؼبناطق 10ترفع ىذه اؼبدة إذل عشر )
  .(اػباصة

بشرط تعهدىا  (IBS) سنوات م ( 10القطاع السياحي: إعفاء اؼبؤسسات السياحية ؼبدة عشر ) -
 .إبعادة استثمار أرابحها. تستثىن م  ىذا اإلعفاء وكاالت السياحة واألسفار واؼبؤسسات اؼبختلطة

على رقم األعماؿ احملقق ابلعملة  (IBS) تعفى وكاالت السياحة واألسفار واؼبؤسسات الفندقية م 
( سنوات03الصعبة ؼبدة ثالث )

 لضريبة:اوعاء كيفية ربديد الاثلثا :  
يتم ربديد الربح  ،يف الربح الصايف للشركة، وىو الفرؽ بٌن النواتج واألعباء (IBS) يتمث  وعاء

اػباضع للضريبة )النتيجة اعببائية( ع  طريق إجراء تعديالت على النتيجة احملاسبة، وذلك إبجراء 
الضرائب اعتبارىا أعباء على التخفيضات اؼبمنوحة قايوان، وإبضافة اؼبصاريف اليت ترفض إدارة 

 :فأ اؼبؤسسة. أي

 –التخفيضات  – سرتداداتية + االلالنتيجة اعببائية )الربح اػباضع للضريبة(= النتيجة اؼبا 
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 العجا.

 :حل يبك  خصم األعباء اؼبختلفة م  إيرادات الشركة هبب أف تتوفر فيها شروط وىي

 اؼبؤسسة؛أف تكوف ىذه األعباء مرتبطة أساسا بنشاط   - 

 أف تكوف مربرة ومرتبطة بنفس السنة؛  - 

 .أف يكوف خصمها مسموحا بو قايوان  - 

تتمث  أىم أعباء اؼبؤسسة يف: مشرتايت البضاعة واؼبواد األولية، مصاريف اؼبستخدمٌن، األعباء 
الية، االجتماعية، األتعاب، الضرائب والرسـو اؼبهنية، اإلهبارات، الصياية، التأمٌن، األعباء اؼب

 اخل....النق ، اإلشهار والدعاية، االىتالكات
 معدالت الضريبة:رابعا: 

 اؼبعدالت اػباصة ابلقايوف العاـ ىي: -1
 ؛يتاج السلعإابلنسبة لأليشطة  %19

واغبمامات ابستثناء  وكذا األيشطة السياحية والري  مؤسسات البناء واألشغاؿ العمومية، 23 %
 ؛وكارت االسفار

 .االخرىابلنسبة لأليشطة 26 % 

يشطة يف رابح الشركات الذي  يبارسوف العديد م  األأف االشخاص اػباضعٌن للضريبة على أكما 
اف يقدموا ؿباسبة منفصلة ع  ىذه النشاطات تسمح بتحديد االرابح ع  ك  يشاط يفس الوقت 

 رابح الشركات الواجب تطبيقو.أمناسب ؼبعدؿ الضريبة على 
 .26 % ي أتطبيق اؼبعدؿ االعلى  إذل  كما اف عدـ مسك ؿباسبة يؤدي 

 االيظمة اػباصة: 
 اقتطاع الضريبة م  اؼبصدر: معدالت  -2

 ربدد يسبة االقتطاعات م  اؼبصدر ابلنسبة للضريبة على أرابح الشركات كما أييت:

 اعتمادا. ويبث  االقتطاع اؼبتعلق هبذه العوائد والكفاالتابلنسبة لعوائد الديوف والودائع  % 10 -
 ضريبيا ىبصم م  فرض الضريبة النهائي؛

ابلنسبة للمداخي  الناذبة ع  سندات الصناديق غًن االظبية أو غباملها ويكتسي ىذا  %،40 -
 االقتطاع طابعا ؿبررا؛
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ي ىبضع إذل ابلنسبة للمبال  احملصلة م  قب  اؼبؤسسات يف إطار عقد تسيًن الذ %،20 -
 االقتطاع م  اؼبصدر. يكتسي ىذا االقتطاع طابعا ؿبررًا؛

 24،% للمبال  اليت تقبضها اؼبؤسسات األجنبية اليت ليست ؽبا منشمت مهنية  ابلنسبة
 دائمة يف اعباائر يف إطار صفقات أتدية اػبدمات؛

 ؼببال  اؼبدفوعة مقاب  خدمات م  ك  يوع تؤدى أو تستعم  يف اعباائر؛ا 
  للحواص  اؼبدفوعة للمخرتعٌن اؼبقيمٌن يف اػبارج، إما دبوجب امتياز رخصة استغالؿ

 .براءاهتم، وإما دبوجب التنازؿ ع  عالمة الصنع أو أسلوبو، أو صيغتو، أو منح امتياز ذلك
ابلنسبة للمبال  اليت تقبضها شركات النق  البحري األجنبية إذا كايت بلداهنا األصلية  % 10

 يبة على مؤسسات جاائرية للنق  البحري.تفرض الضر 
 غًن أيو دبجرد ما تطبق ىذه البلداف يسبة عليا أو دييا، تطبق عليها قاعدة اؼبعاملة ابؼبث .

 
 تسديد الضريبة على ارابح الشركات: خامسا : 

تدفع إذل قابض الضرائب الذي يوجد يف إقليم اختصاصو اؼبقر االجتماعي للشركة أو اؼبؤسسة 
 .(الرئيسية )يف حالة وجود فروع

وتسديدىا دوف   بل اؼبتدفع بصفة تلقائية، أي أف اؼبكلف )الشركة( تقـو بنفسها حبساب     
وذلك ايطالقا م  جدوؿ حساب النتيجة يف اؼبياايية احملاسبية ويتم  إشعار مسبق م  إدارة الضرائب

 كما يوضحو اؼبلحق التارل:  09دراج ذلك يف اؼبياايية اعببائية جدوؿ رقم إ
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Résultat fiscal = résultat net de l'exercice(soit bénéfice ou perte) + réintégrations  
– déductions – déficitsantérieurs.  
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( تسبيقات متبوعة 03يتم تسديد وفق "يظاـ التسبيقات على اغبساب" وذلك على ثالث )    
 .التسوية الذي يعرب ع  الرصيد الباقي م  الضريبة الواجبة الدفعبقسط 

 :تدفع ىذه األقساط يف السنة اؼبعنية وفق الرزانمة التالية    

 ./ف15/03إذل  15/02يق األوؿ: م  بالتس

 ./ف15/06إذل  15/05الثاين: م   يقبالتس

 ./ف15/11إذل  15/10الثالث: م   يقبالتس

 .م  مبل  الضريبة اؼبستحقة للدورة األخًنة % 30يق بػ بيقدر مبل  ك  تس

م  مبل   % 10يق يف األج  القايوين، تفرض على اؼبكلف غرامة يسبتها بيف حالة عدـ دفع التس
 .التنسيق

 .1 + /ف01/04يسدد القسط الرابع )قسط التسوية( قب  اتريخ 

 :ىامة  مالحظة
ساس الربح اػباضع للضريبة ابلنسبة العادية للسنة اؼبقفلة ما قب  أؿ على و وبسب مبل  التسبيق اال

 قرب تسبيق الحق. أاالخًنة ويسوى ىذا مبل  ىذا التسبيق عند دفع 

هبب أف ربسب األقساط على أساس الربح اػباضع للضريبة ابلنسبة العادية للسنة اؼبالية السابقة 
 )تسمى "السنة اؼبالية اؼبرجعية"(.

 تتشك  السنة اؼبالية اؼبرجعية م  :يبك  أف 
 أرابح  خر سنة مالية مقفلة عند اتريخ استحقاقها؛ -
 أرابح  خر فرتة للخضوع للضريبة عندما ال زبتتم سنة مالية خالؿ السنة؛ -
( 01( شهرا، يف حالة سنة مالية دبدة أق  أو تفوؽ م  سنة )12األرابح اؼبؤجلة لفرتة إثىن عشر ) -

 واحدة.
 م  الضريبة اؼبتعلقة ابلربح اؼبرجعي. % 30مبل  ك  تسبيق يساوي 
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 ( 1-ف) السنة اؼبالية اؼبرجعية ىي  كيفية تسديد الضريبة على ارابح الشركات

 اؼبالحظة اتريخ التسديد مبل  التسبيق التسبيق
1 30% X IBS    يسوى مبل  ىذا التسبيق  /ف15/03إذل  15/02م   2-للسنة ف

 عند دفع التسبيق الالحق 
2 30% X  IBS  ف15/06إذل  15/05م   1-للسنة ف/  
3 30% XIBS   ف15/11إذل  15/10م   1-للسنة ف/  

كليا     IBSيتم تسديد  1ف+ /01/04 1-للسنة ف   XIBS %10 التسوية
 1 -للسنة / ف 

 اؼبصدر: م  اعداد االستاذ

 للشركات اعبديدة )عدـ وجود دورة أخًنة( فنف مبل  التنسيقات وبسب على أساسابلنسبة  
 .رأظباؿ الشركةم   % X  5% 30م  رأس ماؿ الشركة )مبل  ك  تسبيق =  % 05

 

:االلتاامات اعببائيةسادسا :   
رابح الشركاتأطار الضريبة على إيلتـا اؼبكلف ابلضريبة بتقدًن الواثئق التالية يف   

 لتصريح ابلوجود: ا -1

، اكتتاب تصريح ابلوجود حيث و( يـو م  بداية يشاط30يف غضوف ثالثٌن ) ى اؼبكلفيتعٌن عل
 تقدـ مبوذجو اإلدارة اعببائية.

اذا  . يف حالة ما وهبب إيداع ىذا التصريح لدى مفتشية الضرائب اليت تقع يف مكاف فبارسة يشاط
تقدًن تصريح شام   وعدة وحدات، هبب عليالرئيسي، وحدة أو  هلك إذل جايب مقر كاف يب

 الرئيسي. هاؼبباشرة اؼبتواجدة يف مقر ابلوجود ع  اؼبؤسسة إذل مفتشية الضرائب 
 التصريح الشهري:  -2

تصريح وحيد يقـو مقاـ جدوؿ إشعار ابلدفع. هبب إيداع التصريح ( G50)يعترب التصريح سلسلة 
يوما األوذل م  الشهر الذي يلي الشهر  20خالؿ أج   ولدى قابض الضرائب اؼبتواجد بدائرت

الذي استحقت فيو اغبقوؽ أو الذي مت فيو إجراء االقتطاع م  اؼبصدر وتسديد يف  ف واحد اؼببال  
 اؼبوافقة.
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تكوف األقساط األربعة  مدرجة على التوارل يف تصروبات أشهر جايفيوأفريلوجويلية وأكتوبر، حيث 
 ما األوذل م  الشهر اؼبوارل.يو  (20)هبب إيداعها خالؿ عشري  

يكوف متبقى التصفية مدرجا يف تصريح شهر مارس م  السنة اؼبوالية حيث هبب إيداعها خالؿ 
 ( يوما األوذل م  شهر أفري .20عشري  )

 التصريح السنوي للنتائج:  -3
أفري  م  ك  سنة، اكتتاب تصريح خاص للنتائج، يتعلق  30خالؿ أج  أقصاه  ى اؼبكلفيتعٌن عل

 ابلسنة اؼبالية السابقة حيث تقدـ مطبوعتو اإلدارة اعببائية.
هبب تقدًن ىذا التصريح لدى مفتشية الضرائب ؼبكاف تواجد اؼبقر االجتماعي أو مقر اؼبؤسسة 

أشهر يف حالة وجود قوة قاىرة،  (03)الرئيسية. غًن أيو يبك  منح أتجي  ؼبدة ال تتجاوز ثالثة 
 لعاـ للضرائب.بناءا على قرار م  اؼبدير ا

يبك  للمؤسسات ذات اعبمعية اليت هبب أف تبت بشأف اغبساابت، إكتتاب تصريح تصحيحي، 
يـو اليت تلي إيقضاء األج  القايوين، اؼبنصوص عليو يف  (21)على األكثر خالؿ واحد و عشري  

يح، ضم  القايوف التجاري ، اليعقاد ىذه اعبمعية. و هبب أف ترفق، ربت طائلة عدـ قبوؿ التصر 
 يفس األج ، الواثئق يف شكلها القايوين اليت تؤسس التصحيح ال سيما 

 ؿبضر اعبمعية وتقرير ؿبافظ اغبساابت.
م  طرؼ  وأف تقدـ، كواثئق مرفقة ابلتصريح، اؼبطبوعات اؼبوضوعة ربت تصرفى اؼبكلف يتعٌن عل
 اإلدارة :

اغبصيلة وكشف للمصاريف  مستخلصات اغبساابت اػباصة بعمليات احملاسبة : يسخة م  -
العامة، حسب طبيعتها واالقتطاعات واالىتالكات اؼبالية واألرصدة؛م  األرابح مع اإلشارة بدقة 

 إذل غرض ىذه االىتالكات اؼبالية واألرصدة؛
 جدوؿ للنتائج للسماح بتحديد الربح اػباضع للضريبة؛ -
م  قايوف  2-173ليو يف اؼبادة إف اقتضى األمر، اإللتااـ إبعادة االستثمار اؼبنصوص ع -

 الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة؛
 كشف للمدفوعات اػباصة ابلرسم على النشاط اؼبهين؛  -
 كشف مفص  للتسبيقات اؼبدفوعة بصدد الضريبة على أرابح الشركات.  -

 يلي :كما هبب أيضا إرفاؽ ابلتصريح، ـبتلف الواثئق واؼبعلومات، ويتعلق األمر السيما دبا 
أو اليت ربم  بشأهنا  وجدوال يتضم  اإلشارة إذل زبصيص ك  سيارة سياحية مقيدة يف أصول

 مصاريف أثناء تلك السنة اؼبالية.
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 .وقيمتها كلفاؼب كشف يبٌن طبيعة اإلمتيازات العينية اؼبمنوحة ؼبستخدمي-
 االلتاامات احملاسبية:

 ات ؿباسبية البد م  ذكرىا وىي: كما اف للمكلف التاامات جبائية لديو كذلك التاام

 مسك احملاسبة: 

مسك ؿباسبة طبقا للقوايٌن واأليظمة اؼبعموؿ هبا والسيما للنظاـ احملاسيب اؼبارل  ى اؼبكلفيتعٌن عل
الذي يص على إلااـ اؼبؤسسات ابحرتاـ  ، 2009م  قايوف اؼبالية التكميلي لسنة  6طبقا للمادة 

التعريفات الواردة يف يظاـ احملاسبة اؼبارل، مع ربفظ أف تكوف ىذه التعريفات غًن متناقضة مع 
 األيظمة اعببائية اؼبطبقة فيما ىبص وعاء الضريبة.

ؼ يف حالة مسك ىذه احملاسبة بلغة أجنبية مقبولة، فنيو يتعٌن تقدًن ترصبة مصادؽ عليو م  طر 
 مرتجم معتمد وذلك عند ك  طلب م  اؼبفتش.

السنوي، مبل  رقم األعماؿ ورقم التسجي  يف  وذكر يف تصروبيفضال ع  ذلك، يتعٌن عليكم أف 
سم وعنواف احملاسب )احملاسبٌن( أو اػبرباء اؼبكلفٌن دبسك ؿباسبتكم أو إالسج  التجاري وكذا 

ذلك إف كاف ىؤالء التقنيٌن يشكلوف جاءا م  ربديدىا أو مراقبة النتائج العامة، مشًني  يف 
 أـ ال. واؼبستخدمٌن األجراء ؼبؤسست

واالستنتاجات اؼبوقعة واليت يبك   ، اؼبالحظات األساسيةورفق بتصروبيأيضا أف  وكما يتعٌن علي
، يف حدود وتسليمها م  طرؼ اػبرباء احملاسبٌن أو احملاسبٌن اؼبعتمدي  اؼبكلفوف م  طرف

 لالستغالؿ. وأو حساابت يتائج وإبعداد أو مراقبة أو تقدير حصيلت اختصاصاهتم،
 تقدًن الواثئق احملاسبية: 

تقدًن عند ك  طلب م  اؼبفتش، صبيع الواثئق احملاسبية واعبرد ويسخ م  اإلرساليات  ويتعٌن علي
 وأوراؽ اإليرادات والنفقات، اليت م  شأهنا أف تربر دقة النتائج اؼبشار إليها يف التصريح.

 :حفظ الواثئق احملاسبية
اتًن الشراء، اليت بناءا حفظ سجالت وواثئق ؿباسبية وكذا الواثئق التربيرية، السيما فو  ويتعٌن علي

 ( سنوات.10عليها يتم فبارسة حق اؼبراقبة وإجراء ربقيق خالؿ أج  عشر )
يبدأ ىذا األج  يف السرايف، فيما ىبص السجالت، إعتبارا م  اتريخ  خر تقييد، وفيما ىبص 

 الواثئق التربيرية، إعتبارا م  التاريخ الذي حررت فيو.
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 رابع لاس ئةل احملور ا

اشرح )ي(كيفية تسديد الضريبة على ارابح الشركات اذا كايت السنة اؼبالية اؼبرجعية ىي  : 1س 
 ( مع ربديد اقساط التسبيق وكذا تواريخ الدفع ؟  2-ف)
 : ما ىي االعفاءات اؼبؤقتة م  الضريبة على ارابح الشركات؟ 2س
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 الضريبة على الدخ  اإلصبارل

Impôt sur le revenu globale 

 

 :عاى الدخ  االصبارل وخصائصها أتسيس الضريبةاوال: 
 التاسيس:  -1

م  الباب  01، حيث يصت اؼبادة 1991أتسست ىذه الضريبة م  خالؿ قايوف اؼبالية لسنة 
األوؿ اؼبعنوف ابلضريبة على الدخ  اإلصبارل على "تؤسس ضريبة على دخ  األشخاص الطبيعيٌن 

 تسمى ضريبة الدخ . تفرض ىذه الضريبة على الدخ  الصايف اإلصبارل للمكلف ابلضريبة.
 وىو يفسو ما يصت عليو اؼبادة األوذل م  قايوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة.

الضريبة على األرابح الصناعية و التجارية، الضريبة على األرابح غًن  التجارية، الضريبة  لت 
على أرابح االستغالؿ الفالحي، الضريبة على مداخي  الديوف والودائع والكفاالت، الضريبة على 
ؿ اؼبرتبات و األجور و الضريبة التكميلية على ؾبموع الدخ . حبيث زبضع اؼبداخي  يف مستوى أو 
إذل الضريبة حبسب طبيعة الدخ ،   زبضع يف مستوى اثف إذل الضريبة التكميلية على ؾبموع 

 الدخ .
ضريبة واحدة تصاعدية ىي الضريبة الضرييب مت دمج ـبتلف الضرائب السابقة يف  اإلصالحدبوجب 

 على الدخ  اإلصبارل تفرض ابسم الشخص الطبيعي، يكم  اؽبدؼ منها يف ربقيق مبدأ شخصية
الضريبة ع  طريق تطبيق ميكاييـا التصاعد عند حساب مقدار الدي  الضرييب، وكذا ؿباولة ذبسيد 

 يوع م  العدالة الضريبية يف ؾباؿ اإلخضاع م  خالؿ جع  لك  دخ  مساوي ضريبة مساوية.
 خصائص الضريبة : -2

 تتميا ىذه الضريبة جبملة م  اػبصائص يذكر أنبها:
 ؛نواي على الربح أو الدخ  الذي وبققو اػباضع ؽبذه الضريبةضريبة سنوية: إذ تستحق س -
ضريبة إصبالية: حيث زبص الدخ  اإلصبارل الصايف الذي يتم اغبصوؿ عليو بعد طرح صبيع  -

 ؛األعباء اليت يسمح هبا القايوف
ضريبة تصاعدية: الضريبة على الدخ  اإلصبارل ربسب وفق جدوؿ يستعم  سلما تصاعداي  -

يف ما ىبص االرابح اؼبهنية  فئات مداخي  والذي يسمح بتطبيق معدالت تصاعديةمقسما إذل 
 ؛واؼبداخي  الفالحية
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 ؛ضريبة وحيدة: فالضريبة على الدخ  اإلصبارل تشم  ك  أصناؼ الدخ  اػباضعة ؽبا -
ضريبة تصروبية: ألهنا ربص  بعد إعداد التصريح الذي يقـو بو اػباضع للضريبة سنواي ويقدمو  -

 .إلدارة الضرائب
إال أيو توجد ىناؾ استثناءات فيما ىبص ىذه اؼبمياات، حبيث أف الضريبة سنوية إال أهنا تدفع    

شهراي على أجور العماؿ، كما يقاؿ أهنا تصروبية إال أهنا تعتمد على االقتطاع م  اؼبنبع دوف 
 تصريح.
 :ؽبا اػباضعةاألشخاص اػباضعٌن للضريبة واؼبداخي  اثييا: 
 : ألشخاص اػباضعٌن للضريبةا -1

 ىي:  ٌنم  قايوف الضرائب اؼبباشرة فنف األشخاص اػباضع 7، 4، 3طبقا للمواد 
أبف األشخاص الذي   3األشخاص الذي  يوجد موط  تكليفهم اعببائي ابعباائر،كما حددت اؼبادة 

ألج  عائداهتم يقع موط  تكليفهم اعببائي خارج اعباائر ىبضعوف للضريبة على الدخ  اإلصبارل 
 اعباائرية اؼبصدر، حيث يعترب كأف لديهم موط  تكليف جبائي يف اعباائر ك  م :

األشخاص الذي  يتوافر لديهم مسك  بصفتهم مالكٌن أو منتفعٌن بو أو مستأجري  لو ؼبدة سنة 
 على األق .

 اسية ابعباائر.األشخاص الذي  لديهم سواء مكاف إقامتهم الرئيسية أو يبلكوف مركا مصاغبهم األس
 أجراء أـ ال. كايوااألشخاص الذي  يبارس  يشاطا مهنيا ابعباائر سواء  
 م  قايوف الضرائب اؼبباشرة: 7ابإلضافة إذل ىؤالء ىبضع ؽبذه الضريبة طبقا للمادة 

 ػ الشركاء يف شركات األشخاص.
 ػ شركاء الشركات اؼبهنية اؼبشكلة م  أج  فبارسة مشرتكة ؼبهنة أعضائها.

أعضاء الشركات اؼبديية اػباشعٌن لنفس النظاـ الذي ىبضع لو الشركاء يف شركة أسهم أو شركة  ػ
ؿبدودة اؼبسؤولية وأف قوايينها األساسية يصت على اؼبسؤولية غًن احملدودة للشركاء فيما ىبص 

 .ديوف الشركة
 اػباضعٌن للضريبة على الدخ  اإلصبارل األشخاص
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ؽبم مسؤولية  أعضاء شركات اؼبسانبة الذي 
 تضامنية وغًن ؿبدودة فيها.

 األشخاص الطبيعيٌن.
 الشركاء يف شركات األشخاص.

أعضاء الشركات اؼبديية اػباضعة لنفس النظاـ 
 الذي زبضع لو الشركات ابسم صباعة.

 شركاء يف الشركات اؼبديية اؼبهنية.

 .85,ص2011اعباائر ,وبياوي يصًنة ، جباية اؼبؤسسات, ديواف اؼبطبوعات,  اؼبصدر:بوعوف

 :اؼبداخي  اػباضعة للضريبة على الدخ  اإلصبارل -2
 حيث زبضع للضريبة على الدخ  اإلصبارل، اؼبداخي  الصافية لألصناؼ التالية:

  يةاؼبهن رابحأ -
 اؼبداخي  الفالحية -
 العقاريةاؼبداخي   -
 مداخي  رؤوس األمواؿ اؼبنقولة -
 والريوع العمريةاؼبرتبات واألجور واؼبنح  -
 فوائض القيمة الناذبة ع  التنازؿ ع  العقارات. -

 : خصائص الضريبة على الدخ  اإلصبارل على الرواتب واألجور

 مفروضة على دخ  األفراد أو األشخاص الطبيعيٌن الذي  يرتبطوف ابلغًن بعالقة عم    -

  ضريبة مباشرة  -

 ضريبة قريبة م  الشخصية -

 ضريبة شهرية التحصي ، م  مت تتميا ابلدورية والثبات وااليتظاـ -

تقتطع م  اؼبنبع ، حبيث يلـا اؼبشرع الضرييب أصحاب األعماؿ و ك  م  يلتـا بدفع إيراد م   -
اؼبداخ  اػباضعة للضريبة أبف وبجا فبا يكوف عليو جاء م  ىذه اؼبداخ  قيمة الضريبة اؼبستحقة و 

 . الضرائب توريدىا إذل قباضة
 : الرواتب و األجور اؼبنح و الريوع العمرية اػباضعة للضريبة

  اؼبكافمت الرئيسية: األجور ، الرواتب ، اؼبنح -

  اؼبكافمت اؼبلحقة: عالوات اؼبردودية ، االكرامات ، الاايدة يف السعر مقاب  اػبدمة -

  ...اخلالكهرابء االمتيازات العينية: التغذية ، السك ، التدفئة، األلبسة، -
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  اؼبكافمت اؼبدفوعة إذل الشركاء ذوي األغلبية يف الشركات اؼبسؤولية احملدودة -

  مكافمت اؼبتعاويوف اؼبلحقوف ابعبرائد و اجملالت الدورية -

اؼببال  اؼبقبوضة م  قب  أشخاص يعملوف يف بيوهتم فردية غبساب الغًن و اؼبكافمت اؼبدفوعة يف  -
 إطار االستخالؼ بصفة ملحقة

 ...اخلالتعويضات اػبدمات الدائمة، األضرار، مكمالت اػب  -

 همالتعويضات اؼبؤقتة واؼبنح والريوع العمرية اؼبدفوعة لضحااي حوادث العم  أو لذوي حقوق -

الريع العمرية اؼبدفوعة للتعويضات ع  الضرر دبقتضى حكم قضائي م  أج  تعويض جسماين  -
يتج عنو ابلنسبة للضحية عجا دائم كلي ألامو اللجوء إذل مساعدة الغًن للقياـ ابألفعاؿ العادية 

   للحياة

لقنصليٌن ذوي يعفى م  الضريبة السفراء و األعواف الدبلوماسيٌن ،القنصليٌن و أعواف اكما 
 لألعواف الدبلوماسيٌن و القنصليٌن اعباائريٌن إاعبنسية اعباائرية إذا منحت الدوؿ اليت يبثلوهنا يفس 

. 
 : اليت ال تدرج يف الدخ  اػباضع للضريبةالتعويضات واالمتيازات 

 التعويضات ع  مصاريف التنقالت أو اؼبهمات - 

 تعويضات اؼبنطقة اعبغرافية -

تعويضات ذات الطابع االجتماعي احملددة ع  طريق التنظيم االجتماعي كاألجر الوحيد، اؼبنح   -
 العائلية، منح األمومة

االمتيازات العينية اؼبتعلقة على وجو اػبصوص ابلتغذية والسك  اؼبمنوحة لألجراء الذي  يعملوف   -
 . يف اؼبناطق اؼبراد ترقيتها

 
 لشهريىم العناصر اؼبكوية لألجر اأ

 اعبدوؿ رقم )(
  العنصر الرقم

 Salaire de Base (SB) األساسي األجر 01

 Indemnitéd'expérienceprofessionnelle (IEP) اػبربة اؼبهنية  وأ االقدمية  منحة 02
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 Indemnitéderesponsabilité (PR) اؼبسؤولية منحة  03

 Prime de panier(PP) و الفقةأتعويض السلة  04

 Prime de Transport (PT) تعويض النق   05

 Indemnité complémentaire de revenu (ICR) التعويض اؼبكم  للدخ  06

 Indemnité de nuisance  (IN) تعويض الضرر 07

 Indemnité de zone (IZ) تعويض اؼبنطقة 08

 Prime de rendement individuel  (PRI) فردية منحة اؼبردودية ال 09

 
 التعاضدايت االجتماعية تتعلق حبساب االجر كمسانبات العام  يف خرى أمالحظة: ىناؾ عناصر 

  األجرتوضيحات زبص 
اػبربة  وأ تعويض االقدمية +  األساسي األجر( = Salaire de poste) جر اؼبنصبأ -1

 فردية منحة اؼبردودية ال++ تعويض اؼبسؤولية اؼبهنية

اشرتاكات الضماف  – اجر اؼبنصب= ( Salaire imposable)ألجر اػباضع للضريبةا -2
 .صبيع التعويضات واؼبنح+   (A la charge du salariéام )اػباصة ابلعاالجتماعي

ويبك  للعام  االستفادة بعد ربديد االجر اػباضع للضريبة، تفرض الضريبة حسب سلم الضريبة    
 م  التخفيضات اؼبمنوحة لو.

 .والعالوات اتػوالتعويض اؼبنح ك األسػاسي+  األجر Salaire Net =  ايفػالص الدخ  -3

ة السلة + منحة األجر الوحيد + ػ+ منح تعويض اؼبسؤولية + يةاؼبهن اػبربة ةػمنح) -4

الدخ  اإلصبارل  على الضريبة +االجتماعي الضماف اشرتاكات)– (مصاريف اؼبهاـ والتنق 
اؽبيئات االجتماعية األخرى + االجتماعية + اشرتاكات  + اشرتاكات التعاضدايت
 .(التسبيقات على األجر

 1مثاؿ تطبيقي 

 أجرهوكايت معطيات ، 2018عم  خالؿ مارس  مسؤوؿ ع  مصلحة الصياية إطارلدى اؼبؤسسة 
 كالتارل: 
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يقطة ع  ك  سنة عم   1.5) اػبربة اؼبهنية وأ تعويض االقدمية + دج  50.000=  األساسي األجر
 +(دج شهراي 6000 )مبل  جاايف يقدر ب   تعويض اؼبسؤولية ،سنوات ( 09وقد عم  العام  ؼبدة 

 1440)مهاـ(وتعويض النق  ، (يـو  18وقد عم  ؼبدة  دج لك  وجبة يومي210 ) تعويض السلة 
 .شهراي دج  5220 فردية منحة اؼبردودية ال، دج
 Mutuelle) للمؤسسة االجتماعية ة كاشرتاكات يف التعاضديدج يف  550  يساىم شهراي دبلب  

d'entreprise) اإلصبارلم  اؼببل   %5، يدفع قسطا شهراي كتعويض م  مبل  القرض يساوي 
 .دج 000.100اؼبقدر ب

 .اإلصبارلدخ  اػباضع للضريبة على ال األجرحسب أ
 .اإلطارالصايف ؽبذا  األجرحسب أ

 اغب  
 (Salaire de posteاؼبنصب )جر أحساب  -1

 + تعويض اؼبسؤولية + تعويض اؼبردودية الفردية  تعويض االقدمية= االجر القاعدي + 
 =50.000 + (50.000X 1.5   9 X (  )5220+ 6000  +)سنوات 

 دج 67970  =   5220 +  6000 + 0675 + 50.000= 

 االجتماعي الضماف اقتطاع حساب -2
 67970X  9 %  =  6117.30  9               دج% Charges ouvriere 

 دج  61852.70=  6117.30  - 7970=األجر اػباضع للضريبة على الدخ  اإلصبارل -3
 دج  6320 مثال  IRGتطبيق سلم الضريبة لرواتب واالجور ولتك   -4

االشرتاؾ يف  –الضريبة على الدخ  االصبارل ) –االصبارل األجر =  االجر الصايف  -5

 (تعويض قسط القرض –التعاضدية 

 ج د  51422.70 =( 5000+  6320+550)  –  61852.70+1440=
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، بعدما يتم م  التخفيضات اؼبمنوحة (االطارالعام  ) يبك  اف يستفيد ىذا :  مالحظة
يـو اؼبوالية  20قب  الػ قباضة مكاف التواجد  إذل  اقتطاع الضريبة م  االجر تقـو اؼبؤسسة بدفعها 

 . G50لك  شهر ويتم التصريح هبذه الضريبة يف سلسلة الػ 

 2مثاؿ تطبيقي 

 تدفع شركة صياية العتاد ابؼبسيلة اجور العماؿ حسب وظائفهم 

 لك  سنة( %1)سنوات5دج مع خربة مهنية  27500 االجر القاعدي  ميكاييكي رئيسي: -

 لك  سنة( %1)سنوات7دج مع خربة مهنية  22000غباـ : االجر القاعدي  -

 لك  سنة( %1) سنوات6دج مع خربة مهنية  21000طالء : االجر القاعدي  -
 %15: تعويض الضرر

 .دج 5000دج،  7000، دج 10000تعويض اؼبهاـ  ابلرتيب كما يلي: 
 ما يلي: حسبأ
 دخ  االصبارل للعماؿ. االجر اػباضع للضريبة على ال -
 للعماؿ.الضريبة على الدخ  االصبارل  -
 االجر الصايف للعماؿ.   -
 
 
 

 اغب  
 البد م  ربديد ما يلي: 

 جر الصايفجر اػباضع للضريبة، الضريبة، األقتطاع الضماف االجتماعي، األإجر اؼبنصب، أ
 اجر اؼبنصب العام 

= االجر القاعدي+ 
اػبربة اؼبهنية + تعويض 

 الضرر

 اقتطاعالضماانالجتماعي
%9 

االجر اػباضع 
اجر =  للضريبة

 -اؼبنصب
اقتطاعالضماف 
 االجتماعي

 الضريبة
 حسب السلم 
اؼببل  يف اعبدوؿ 

 مفروض

 =االجر الصايف 
)اقتطاع –اجر اؼبنصب 

الضماف+ الضريبة( + 
 تعويض اؼبهاـ  
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ميكاييكي 
 رئيسي

33000,00 2970,00 30030,00 2450,00 37580,00 

 29124,40 2300,00 24424,40 2415,60 26840,00 غباـ

 25973,10 2150,00 23123,10 2286,90 25410,00 طالء

 85250,00 اجملموع
 

7672,50 / 6900,00 92677,50 

 م  اعداد االستاذ اؼبصدر: 
 

 : خاص ابالرابح اؼبهنية  3مثاؿ تطبيقي
 اؼبعلومات التالية :  2018قدـ ؿبامي خالؿ سنة 

 دج 2.000.000مبل    2018يتيجة السنة اؼبالية ؿ  -

 دج  250.000ؾبموع االعباء اؼبفروضة جبائيا مبل   -

 دج  856.000يقدر ب  2017عجا مارل سابق  -
 احسب الضريبة على الدخ  االصبارل للمحامي 

 اغب  : 
 ربديد النتيجة اعببائية  – 1
 دج   1.394.000=  856000 – 250.000+  2.000.000 
بتطبيق جدوؿ الضربية على الدخ  االصبارل قبد اف االساس اػباضع للضريبة موجود يف القسط  

 % 30دج اي يسبة الضريبة  1.400.000دج و  360.000بٌن 

     دج     x  30 =   %418.200  1.394.000الضريبة ىي :   

 
 حساب الضريبة ربديد الوعاء و 

 العمليات التالية:م  خالؿ غبساب الضريبة على الدخ  اإلصبارل يتم ربديد الوعاء 
 العملية األوذل: الدخ  اػباـ اإلصبارل مشك  م  اإليرادات الصافية الفئوية .
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العملية الثايية: الدخ  الصايف اإلصبارل، وبص  عليو ع  طريق خصم األعباء احملددة قايوان م  
 الدخ  اػباـ اإلصبارل.

ة: الدخ  اإلصبارل اػباضع للضريبة، وبص  عليو ع  طريق خصم التخفيض اػباص العملية الثالث
 اؼبمنوح يف إطار تصريح ضريبة مشرتكة م  الدخ  الصايف اإلصبارل. %10اؼبقدر بػ 

العملية الرابعة: مبل  الضريبة اإلصبارل، وبص  عليو بتطبيق جدوؿ غبساب الضريبة على الدخ  
 الصايف اػباضع للضريبة.

 عملية اػبامسة: الضريبة الصافية, وبص  عليها خبصم م  الضريبة اإلصبالية ك  م :ال
 القرض الضرييب اؼبتعلق دبداخي  األمواؿ اؼبنقولة. -
 التخفيضات إف وجدت واػباصة ابلنشاطات اؼبتمركاة يف والايت اعبنوب: تندوؼ،  -

 .سنوات ايتقالية 5م  الربح ؼبدة  %50إلياي، سبنراست، أدرار 
 مع توفر شرطاف أساسياف ونبا:

 اإلقامة يف إحدى الوالايت اؼبذكورة سابقا. -
 ربقيق مداخي  متأتية يف إحدى ىذه الوالايت. -

 : ربسب الضريبة على الدخ  اإلصبارل وفق اعبدوؿ أدانه.104حسب اؼبادة 
 
 
 
 

 جدوؿ غبساب الضريبة على الدخ  اإلصبارل
 جدوؿ رقم )( 

 قسط الدخ  اػباضع للضريبة ) ابلدينار الضريبةيسبة  الضريبة )دج(

0 
 
 

48000 
 

0 
 
 
20% 

 

 دج120.000ال يتجاوز : 
 

 دج360.000دج إذل 120.001م  
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324000 
 
 
- 

30% 
 
 
35% 

 

 
 دج1.440.000دج إذل 360.001م  

 
 دج1.440.000أكثر م  

 م  قايوف الضرائب والرسـو اؼبماثلة  104اؼبصدر: اؼبادة 

 مالحضة
ما أ، دج1.080.000، والثالثة دج 240.000والشروبة الثايية ،  دج120.000وذل طوؽبا شروبة األف إ

يو يبس مداخي  مرتفعة لك  معدؿ ضريبتها أالشروبة الرابعة واالخًنة فطوؽبا غًن ؿبدد فبا يعين 
ربع مرات ويصف أمقارية ابلشروبة الثالثة ، كذلك قبد اف الشروبة الثالثة واليت ىي ، %05يرتفع ب 

ردبا اف اؼبشرع ركا على الفئات اليت ، 10%م  الشروبة الثايية لك  زايدة معدؿ الضريبة فقط 
 (.Grand Gisement d'impôt) كرب مصدر للحصوؿ على الضريبةأتكوف 

 مثاؿ تطبيقي:
كراء منازؿ يبلكها يقدر جراء  دج ولديو عوائد 1.150.000لدى اتجر دخ  سنوي يقدر ب 

دج وابؼبقاب  لديو اعباء جبائية   250.000ولاوجتو اؼبمرضة دخ  سنوي يقدر ب دج530.000ب
 ، احسب )ي( الضريبة على الدخ  االصبارلدج 360.000ولة تقدر ب مقب

 اغب  : 
 دج  1.930.000=   250.000+  530.000+  1.150.000ؾبموع اؼبداخي  = 

 %10طار التسريح اؼبشرتؾ  واالستفادة م  التخفيض اؼبقدر ب إضافة دخ  الاوجة يف إمت 
 ؾبموع الدخ  االصبارل الصايف:

 دج 1.570.000=   360.000 –1.930.000

 بعد خصم التخفيض اػباص ابلتصريح اؼبشرتؾ اػباضع للضريبة الدخ  الصايف 
1.570.000– (1.570.000 X 10 %  = )1.413.000 دج  
 تطبيق اعبدوؿ 

 على ما تبقى كقسط اثلث  %30ضريبة قسط الدخ  الثاين + تطبيق الضريبة اؼبستحقة = 
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                =48000 + (1.413.000– 360.000 ) X  30%   

 دج 363.900=    315.900+  48000=                      

 
 :اإلعفاءات :  ااثلث
 األشخاص اؼبعفوف م  الضريبة -1

م  قايوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة فنيو تعفى م  ىذه الضريبة  05حسب يص اؼبادة 
 األشخاص التالية:

 ألف دج. 120األشخاص الذي  يق  دخلهم الصايف اإلصبارل شهراي أو يساوي مبل   -

يعفى السفراء واألعواف الدبلوماسيوف والقناص  واألعواف القنصليٌن م  جنسية أجنبية وىذا يف   -
حاؿ ما إذا منحت ىذه البلداف اليت يبثلوهنا يفس االمتيازات لألعواف الدبلوماسيٌن والقنصليٌن 

 اعباائريٌن.  
 :اؼبداخي  اؼبعفاة م  الضريبة على الدخ  االصبارل -2

 لألرابح الصناعية والتجارية:ػ ابلنسبة 
تستفيد األيشطة اليت يقـو هبا الشباب اؼبستثمر م  إعاية الصندوؽ الوطين لتدعيم الشباب م     

إعفاء كام  م  الضريبة على الدخ  اإلصبارل ؼبدة ثالث سنوات ابتداء م  اتريخ الشروع يف 
 االستغالؿ.

الشروع يف االستغالؿ إذا كايت ىذه األيشطة م  اتريخ  سنوات ابتداء 6ربدد مدة اإلعفاءب    
 فبارسة يف مناطق هبب ترقيتها واليت ربدد قائمتها ع  طريق التنظيم.

 يستفيد م  إعفاء كلي م  الضريبة على الدخ  اإلصبارل لفرتة عشر سنوات : 
 حريف ف  ؼبهنةاغبرفيوف التقليديوف وكذلك أولئك اؼبمارسوف  

 سبة للضريبة علي الدخ  اإلصبارل :تستفيد م  إعفاء دائم ابلن

 اؼبؤسسات التابعة عبمعيات األشخاص اؼبعوقٌن اؼبعتمدة وكذلك اؽبياك  التابعة ؽبا. -
 احملققة م  قب  الفرؽ اؼبسرحية. إيراداتمبال           
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 حالتو. اؼبداخي  احملققة م  النشاطات اؼبتعلقة ابغبليب الطبيعي اؼبوجو لالستهالؾ على  -    
 ابلنسبة للمداخي  الفالحية: -

اإلعفاءات الدائمة: تعفى بصفة دائمة م  الضريبة على الدخ  اإلصبارل، اؼبداخي  الناذبة ع  زراعة 
 اغببوب والبقوؿ اعبافة والتمور.

سنوات اؼبداخي  الناذبة ع   10اؼبؤقتة: تعفى م  الضريبة على الدخ  اإلصبارل ؼبدة  اإلعفاءات
 وتربية اغبيواانت يف اؼبناطق اعببلية .األيشطة الفالحية 

 ابلنسبة للمرتبات، األجور، اؼبنح، الريوع العمرية: -
األشخاص م  جنسية أجنبية الذي  يعملوف يف اعباائر يف اطار مساعدة بدوف مقاب  منصوص  -

 عليها يف اتفاؽ دورل .
موي  اليت أيشئ يظامها االشخاص م  جنسية جاائرية الذي  يعملوف يف اؼبخازف اؼبركاية للت -

 مكررم  قايوف اعبمارؾ. 126اعبمركي دبقتضى اؼبادة 
األجور واؼبكافمت األخرى اؼبدفوعة يف إطار الربامج الرامية إذل تشغي  الشباب وفقا للشروط   -

 احملددة ع  طريق التنظيم.
 العماؿ اؼبعاقوف حركيا أو عقليا، أو بصراي، أو ظبعيا الذي  يق  أجرىم أو معاشهم ع   -
 .ألف دج 20  
 التعويضات اؼبرصدة ؼبصاريف التنق  واؼبهمة . -
اؼبنح ذات الطابع العائلي اليت ينص عليها التشريع االجتماعي مث  األجر الوحيد، أو اؼبنح  -

 العائلية ومنح األمومة.
 التعويضات اؼبؤقتة، والريوع العمرية لضحااي حوادث العم  أو لذوي حقوقهم. -
منح البطالة والتعويضات واؼبنح اؼبدفوعة على أي شك  م  قب  الدولة واعبماعات احمللية  -

 واؼبؤسسات العمومية تطبيقا للقوايٌن واؼبراسيم اػباصة ابؼبساعدة والتأمٌن.
 جراء وقائع حرب التحرير الوطين. معاشات اجملاىدي  واألرام  م  -
 اؼبعاشات اؼبدفوعة بصفة إلاامية على أثر حكم قضائي. -
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مالحظة :ولك  يوع م  ىذه اؼبداخي  يظاـ خضوع خاص بو سواء كاف ع  طريق النظاـ اغبقيقي، 
 أو االقتطاع م  اؼبصدر.

دارة الضرائب ويطبق فالنظاـ اغبقيقي : يستند إذل تصريح اؼبقدـ م  طرؼ اؼبكلف ابلضريبة إل
 وجواب يف اغباالت التالية :

ألف دج يف حالة ما إذا كاف النشاط يتمث  يف  500رقم أعماؿ سنوي أكرب م  مليوف و  -
 عمليات بيع البضائع.

 ألف دج  يف حالة ما إذا كاف النشاط ىو تقدًن خدمات. 80رقم أعماؿ سنوي أكرب م   -
 ء البيع.     عمليات البيع اليت يقـو هبا وكال -
 عمليات بيع البضائع ابعبملة. -
 عمليات إهبار العتاد أو مواد االستهالؾ الدائمة. ػ العمليات اليت يقـو هبا مقاولو األشغاؿ. -

 اؼبموؿ. –اؼبكلف  –أما النظاـ اعباايف:الذي يكوف فيو ثالثة أطراؼ ىم : إدارة الضرائب 
رب الضرييب، ومع ذلك تبقى إمكايية قائمة يف النظامٌن ىذا النوع يعترب أداة فعالة حملاربة الته

مع غياب الوعي الضرييب، وابلتارل فاؼبعاملة الضريبية غًن متكافئة، إذا ما  تصروبٌنالسابقٌن لكوهنا 
 يظران إذل ضعف كفاءة إدارة الضرائب.

 
 

 

 

 

 

 ام  خلاس ئةل احملور ا
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ما ىي اىم العناصر اؼبكوية لالجر الشهر وكيفية حساب الضريبة على الدخ  االصبارل   1س
 ؟ لالجًن 

 ؟ اؼبداخي  اؼبعفاة م  الضريبة على الدخ  االصبارل اذكر )ي(   2س
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 دساحملور السا

 لرضيبة اجلزافية الوحيدةا

Impôt forfaitaire unique) ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لضريبة اعباافية الوحيدةا
Impôt forfaitaire unique) ) 
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 اوال : التاسيس وؾباؿ التطبيق  
التاسيس :  -1  

 2117قايوف اؼبالية لسنة مت استحداث الضريبة اعباافية الوحيدة دبوجب أحكاـ اؼبادة الثايية م  
. يصت ىذه اؼبادة على استحداث ابب اثف 16/24رقم  ربت2116 ديسمرب 26الصادر بتاريخ 

عنوايو "الضريبة اعباافية الوحيدة"، ضم  اعباء الثاين م  قايوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة 
16مكرر  282مكرر إذل  282يتضم  اؼبواد م    

رابح الشركات كما أوالضريبة على  اإلصبارلالضريبة اعباافية الوحيدة ؿب  الضريبة على الدخ   رب 
 تغطي الرسم على القيمة اؼبضافة والرسم على النشاط اؼبهين 

ؾباؿ التطبيق:  -2  

الطبيعيٌن واؼبعنويٌن الذي  يبارسوف يشاطا صناعيا  األشخاصتطبق الضريبة اعباافية الوحيدة على 
السنوي ثالثٌن مليوف دينار  أعماؽبميث ال يتجاوز رقم حبو مهنة غًن ذبارية، أو حرفيا أو ذباراي أ

  .دج( 3101110111جاائري )
و ينجاوف مشاريع أ أيشطة  يبارسوف ىبضع للضريبة اعباافية الوحيدة اؼبستثمروف الذيكما 

الصندوؽ لدعم القروض  وأواؼبؤىلوف لالستفادة م  دعم الصندوؽ الوطين لدعم تشغي  الشباب 
السنوي ثالثٌن  أعماؽبمال يتجاوز رقم و الصندوؽ الوطين للتامٌن ع  البطالة  والذي  أاؼبصغرة 

دج(.  3101110111مليوف دينار جاائري )  
و أورشات يف منطقة واحدة  أوو متاجر أعندما يقـو اؼبكلف ابلضريبة ابستغالؿ عدة مؤسسات 

وهبا استغالؿ ما داـ رقم  األخرىفتعترب ك  واحد منها دبثابة مؤسسة منفصلة ع  عدة مناطق 
دج 3101110111االعماؿ الكلي احملقق اليتجاوز مبل    

.اعبدد ابتداء م  اتريخ ايطالؽ يشاطهمىبضع اؼبكلفوف ابلضريبة اعباافية الوحيدة   
 مالحظة : 

اف ىبتاروا اػبضوع للضريبة يبك  للمكلفٌن ابلضريبة اػباضعٌن لنظاـ الضريبة اعباافية الوحيدة 
م  وؿ م  شهر فيفري  الضرائب قي  األ إدارة ذل إحسب يظاـ الربح اغبقيقي ويبل  االختيار 

ابلضريبة تطبيق يظاـ الربح اغبقيقي ، ويبقى االختيار ساراي وذل اليت يرغب فيها اؼبكلف السنة األ
للسنة اؼبذكورة والسنتٌن اؼبواليتٌن حيث يكوف فيها االختيار ال رجعة فيو  يبدد فيها ضمنيا على 

 فرتة ثالث سنوات ويكوف ال رجعة فيو خالؿ ىذه الفرتة.
م   األوؿبذلك قب   دارةتبلي  اإلعلى اػباضعٌن للضريبة والراغبٌن يف التخلي ع  ىذا االختيار 

.و مت فيها التمديد ضمنياأشهر فيفري م  السنة اؼبوالية للفرتة اليت سبت فيها فبارسة ىذا االختيار   

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/fiscalite14062012/ressources/A2006085.pdf
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/fiscalite14062012/ressources/A2006085.pdf
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:الوحيدة وعاء الضريبة اعباافية  

يتمث  وعاؤىا يف رقم األعماؿ السنوي، يتم تقديره م  طرؼ اإلدارة الضريبة على أساس تصروبات 
وكذا اؼبعلومات اليت ربص  عليها اإلدارة، وظروؼ فبارسة النشاط واؼبعاينات اليت سبت يف اؼبكلف، 
.عٌن اؼبكاف  

االلتاامات التصروبية للخاضعٌن للضريبة اعباافية الوحيدة: اثييا :   
 إف االلتاامات التصروبية للمكلفٌن ابلضريبة اػباضعٌن للضريبة اعباافية الوحيدة ىي :

 ابلوجود :التصريح  -1
يتعٌن على اؼبكلفٌن ابلضريبة اػباضعٌن للضريبة اعباافية الوحيدة أف يقدموا تصريح ابلوجود لدى 

 .يوما األوذل م  بداية النشاط ( 30مفتشية الضرائب التابعٌن ؽبا، خالؿ الثالثٌن )
 (:G12) التصريح برقم األعماؿ التقديري للضريبة اعباافية الوحيدة -2

اؼبكلفٌن ابلضريبة اػباضعٌن لنظاـ الضريبة اعباافية الوحيدة اكتتاب تصريح تقديري ربدد يتعٌن على 
 ب التابع لو مكاف فبارسة النشاط،اإلدارة اعببائية مبوذجو، وإرسالو إذل مفتش الضرائ

( م  شهر 30والثالثٌن )  (01وهبب أف يتم اكتتاب ىذا التصريح يف الفرتة اؼبمتدة ما بٌن األوؿ )
 ف م  ك  سنة.جوا

 فضال ع  ذلك، يتعٌن عليهم مسك وتقدًن، عند ك  طلب م  طرؼ اإلدارة اعببائية:
سج  مرقَّم وموقع م  طرؼ اؼبصاحل اعببائية، ملخص بك  سنة، يتضم  تفاصي  مشرتايهتم،   -

 مدعم ابلفواتًن وك  واثئق اإلثبات؛
 سج  مرقَّم وموقع، يتضم  تفاصي  مبيعاهتم. -
  (G12 ter) التكميلي للضريبة اعباافية الوحيدة التصريح -

ي إذل جايف 20يتعٌن على اؼبكلفٌن ابلضريبة اؼبعنيٌن، اكتتاب تصريح تكميلي يف الفرتة اؼبمتدة م  
ربقيق رقم أعماؿ يتجاوز ذلك   اؼبتعلقة هبا، يف حالة  الضريبة  ، ودفع1+ م  السنة ف يفريف 15

 ف . اؼبصرح بو بعنواف السنة

دج(،  30.000.000يف حالة إذا ما ذباوز رقم األعماؿ احملقق سقف الثالثٌن مليوف دينار )
الفرؽ بٌن رقم األعماؿ احملقق و ذلك اؼبصرح بو إذل الضريبة اعباافية الوحيدة وفقا   فيخضع

 للمعدؿ اؼبوافق لو.
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الضريبة اعباافية الوحيدة، فيتم أما اؼبكلفوف ابلضريبة الذي  حققوا رقم أعماؿ يتعدى سقف فرض  
 صبهم يف يظاـ الربح اغبقيقي.

معدالت الضريبة: اثلثا :   

 ربدد معدالت الضريبة اعباافية الوحيدة كما يلي: 
فيما ىبص ايشطة الشراء واعادة البيع وايتاج السلع.  % 5 
فيما ىبص ابقي االيشطة.  %12 
:التخفيضات واإلعفاءاترابعا:   

التخفيضات -1  
  :إطار يظاـ "الضريبة اعباافية الوحيدة" سبنح التخفيضات التاليةيف 
م  رقم األعماؿ اػباضع لػ "الضريبة اعباافية الوحيدة" احملقق م  عمليات  % 70زبفيض يسبة  - 

بيع اػببا العادي، واغبليب اؼببسرت اؼبعبأ يف أكياس، وكذا م  اػبدمات اؼبقدمة م  طرؼ ؿبالت 
 ؛مومي فيما ىبص العموالت اليت تشك  رقم اعماؽبمالع لهاتفلاػبدمات 

م  رقم األعماؿ اػباضع لػ "الضريبة اعباافية الوحيدة" احملقق م  طرؼ  %50زبفيض   -
 .األشخاص الطبيعيٌن الناشطٌن يف والايت: إلياي، تندوؼ، أدرار، سبنراست

م صفة عضو يف جيش م  رقم األعماؿ احملقق م  طرؼ ذبار التجائة الذي  ؽب %50زبفيض   -
، أو عضو يف اؼبنظمة اؼبديية عببهة التحرير الوطين أو أرام  الشهداء (ALN)التحرير الوطين 

 .خالؿ السنتٌن األوليتٌن للنشاط
 
 االعفاءات:  -2

 :يعفى م  "الضريبة اعباافية الوحيدة" وبصفة دائمة
 واغبرفيوف الفنيوف الذي  يكتتبوف يف دفرت شروط؛ التقليديوفاغبرفيوف   -
 اؼبؤسسات التابعة عبمعيات األشخاص اؼبعاقٌن اؼبعتمدة؛   -
 .مداخي  الفرؽ اؼبسرحية  -

ويف ك  اغباالت، يبقى ىؤالء اؼبكلفوف )اؼبستفيدوف م  إعفاء دائم( ملامٌن بدفع اغبد األدىن 
 .دج سنواي، تسدد قب  الفاتح فيفري م  السنة الالحقة 10000لإلخضاع الضرييب وىو 



 .......................................................................جباية املؤسسة      

 

 

 ختوم حممد العود د. جباية املؤدسة 

92 

 يشاطات تستفيد م  اعفاءات مؤقتة تتبعها زبفيضات:
النشاطات التجارية الصغًنة اؼبقامة حديثا يف اماك  مهيأة م  طرؼ اعبماعات احمللية خالؿ  -1

م  زبفيض الضريبة  اإلعفاءم  النشاط، تستفيد ىذه النشاطات عند هناية مرحلة  األوليٌنالسنتٌن 
الضرييب كما يلي: اإلخضاعم   األوذلاعباافية الوحيدة اؼبستحقة ، وذلك خالؿ الثالث سنوات   

؛%70الضرييب زبفيض قدره  اإلخضاعم   األوذلالسنة  -  
؛%50الضرييب زبفيض قدره  اإلخضاعالسنة الثايية م   -  
.%25الضرييب زبفيض قدره  اإلخضاعة م  لثالسنة الثا -  
القابلة  األخرىوكذا النفاايت يشطة صبع الورؽ اؼبستعم  والنفاايت اؼبنالية م  أتستفيد  -2

الضريبة اعباافية الوحيدة اؼبستحقة وذلك  إعفاءالطبيعيوف م   األشخاصاليت يبارسها لالسرتجاع 
تستفيد م  زبفيض الضريبة اعباافية الوحيدة  اإلعفاء، عند هناية مرحلة األوليتافخالؿ السنتاف 

الضرييب كما يلي: اإلخضاعم   األوذلاؼبستحقة وذلك خالؿ الثالث سنوات   

؛%70الضرييب زبفيض قدره  اإلخضاعم   األوذلالسنة  -  
؛%50الضرييب زبفيض قدره  اإلخضاعالسنة الثايية م   -  
.%25الضرييب زبفيض قدره  اإلخضاعة م  لثالسنة الثا -  

 يظاـ الضريبة اعباافية الوحيدة م  طرؼ  إلغاءيتم  أف: يبك  الغاء يظاـ الضريبة اعباافية الوحيدة
اؼبصحح م  طرؼ  األعماؿالضرائب بناء على معلومات مؤسسة قايوان ، عندما يفوؽ رقم  إدارة
.دج( 3101110111دارة اعببائية للمكلفٌن ابلضريبة مبل  )اإل  

 
 

 
 
 

 أمثلة تطبيقية:
بيع ذباراي يتمث  يف  ليك  رقم األعماؿ السنوي احملقق م  طرؼ مكلف يبارس يشاطا -

دج، احسب  1.420.000ه مقدرانظاـ الضريبة اعباافية الوحيدة لخاضع اؼبوادالغذائية ابلتجائة 
 الضريبة اؼبستحقة؟

 دج  X 05 %   =71.000  1.420.000=  مبل  "الضريبة اعباافية الوحيدة" اؼبستحقة ىو
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وىو يتبع دج  6.000.000دببل   أعماؿيشاط النق  العمومي للبضائع رقم حقق مكلف لديو  -
 يظاـ الضريبة اعباافية الوحيدة، احسب الضريبة اؼبستحقة؟

 دج  X 21%  =720.000 6.000.000 =  مبل  "الضريبة اعباافية الوحيدة" اؼبستحقة ىو
 تسديد الضريبة اعباافية الوحيدة

عند   الضرائب ؼبكاف فبارسة النشاط، قابضةإذل للضريبة م  طرؼ اؼبكلفٌن هبا  اإلصبارليتم الدفع 
ويكوف مبل  الضريبة موافقا لرقم  (G12)م  خالؿ  األعماؿالتصريح التقديري لرقم  إيداع

 التقديري اؼبصرح بو. األعماؿ
أج  للتسديد يؤج  إذل أوؿ يـو  إذا صادؼ اليـو األخًن م  الثالثي يـو عطلة رظبية، فنف  خر

 .عم  يلي ىذه العطلة

 ويسدد جائيا كما يلي: 
 .جواف السنة ف 30 إلى   01ما بٌن  أيعند تقدًن التصريح التقديري  50%
ديسمرب  15إذل  01سبتمرب، الثايية م   15إذل  01م   األوذلمتساويتٌن الباقية يف دفعتٌن  50%

 م  السنة ف.
التسديدغرامة التأخًن يف   

يرتتب ع  التأخر يف تسديد "الضريبة اعباافية الوحيدة" يف اآلجاؿ القايويية السابقة تطبيق     
ع  ك  شهر دوف أف تتجاوز يسبة  %3مع زايدة يسبتها % 10غرامة جبائية يسبتها   

.%25أقصاىا   
عند دخوؿ ،  عند %  13م  مبل  القسط دبجرد دخوؿ الشهر األوؿ اؼبوارل للثالثي، % 10 -

عند %22الشهر الرابع،  عند دخوؿ%19، عند دخوؿ الشهر الثالث% 16، الشهر الثايندخوؿ 
،عند دخوؿ الشهر السادس كأقصى حد% 25اػبامس،  الشهردخوؿ   

اعبديدة اإلجراءاتحسب  كيفية التصريح ابلضريبة اعباافية الوحيدة  

 
 
 
 
 
 

 

 

 السنة ن جوان 30إلى  ٌقدم التصرٌح قبل الفاتح

 

 

 

 

 

إٌداع التصرٌح 

األولً لرقم األعمال 

 التقدٌري لسنة ن 

G12  على مستوى

 مفتشٌة الضرائب 
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االستاذ إعدادؼبصدر:م  ا  
 

 
 

 سادسل اس ئةل احملور ا

 ؟ االلتاامات التصروبية للخاضعٌن للضريبة اعباافية الوحيدةما ىي : 1س
 : ما ىي التخفيضات اليت سبنح يف اطار يظاـ الضريبة اعباافية الوحيدة ؟ 1س
 

 

إٌداع التصرٌح 

 G12 terالتكمٌلً 

على مستوى مفتشٌة 

 الضرائب 
 

 

تحقٌققققق  رققققققم  عمقققققال 

 ٌتجققققاوم المصققققر  بقققق 

للسقققققققنة ن  وبالتقققققققالً 

دفققققم تكملققققة الضققققرٌبة 

 الجمافٌة الوحٌدة 

 

ٌقققققل تحقٌقققق  رقققققم  عمققققال 

للسققنة ن   المصققر  بقق عققن 

وبالتققققققققالً تقققققققققدٌم  لققققققققب 

السققققققققترجاع جققققققققم  مققققققققن 

 الضرٌبة مم تبرٌر ذلك
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 بعاحملور السا

 جباية املؤسسات الأجنبية 

(Fiscalité des entreprises étrangères ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جباية اؼبؤسسات األجنبية 
Fiscalité des entreprises étrangères  

 سبهيد: 
 :باية اػباصة ابؼبؤسسات األجنبية لالعتبارات التاليةيضيف اعب أف أردان
ويف إطار يف اعباائر وخاصة يف اجملاالت التكنولوجية  األجنبيةتعم  العديد م  اؼبؤسسات  -

 ؛الشراكة مع اؼبؤسسات اعباائرية
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للدفع ابلتنمية م  خالؿ االستفادة م   األجنيبكبو جلب اؼبستمر السياسة العامة  توجو  -
   ؛وغًنىا م  اؼبااايالتكنولوجيا وكذا طرؽ التسيًن 

 .اعببائية اللتااماهتا األجنبيةرغبة الطلبة الدائمة ؼبعرفة كيفية دفع اؼبؤسسات  -
  األجنبيةاؼبؤسسات جباية 
 يف اعباائر:دائمة اقامة مهنية مؤسسات أجنبية ؽبا اوال: 

 :  ابؼبؤسسات االجنبية التعريف -1
دائمة يف اعباائر الشركات ذات رؤوس األمواؿ ومؤسسات ؤسسة يقصد دبؤسسة أجنبية ؽبا م

بعض الدواـ واليت يبارس م  خالؽبا يشاط ينجم  ؤسستهااألشخاص اليت تقع يف اعباائر واليت سبث  م
 .وتتمتع ابستقاللية فعلية وقايويية وتنجا عملية دبقاب  ذو طابع صناعي أو ذباري، عنو فوائد

يتم خلق ىذه اؼبؤسسات سواء ع  طريق إيشاء شركة فرعية أو ع  طريق فرع أو أي مؤسسة 
 كاملة تؤدي عادة إذل تعويض.  )ورشة، مكتب، ؿب ، ...( شريطة ربقيق حلقات ذبارية

 : الذي وبكم اؼبؤسسات االجنبية  النظاـ اعببائي -2
دائمة يف اعباائر، بنفس عنواف اؼبؤسسات اعباائرية، إذل  ؤسسةزبضع اؼبؤسسات األجنبية اليت ؽبا م

يظاـ القايوف العاـ )الضريبة على أرابح الشركات، الضريبة على الدخ  اإلصبارل، الرسم على 
 شاط اؼبهين، الرسم على القيمة اؼبضافة والرسم العقاري(.الن
 
 
 

 دائمة يف اعباائر: اقامة مهنية مؤسسات أجنبية ليس ؽبا   -اثييا 
 التعريف:  -1

دائمة يف اعباائر الشركات ذات رؤوس األمواؿ ومؤسسات  ؤسسةيقصد دبؤسسة أجنبية ليس ؽبا م
األشخاص اليت سبارس يف اعباائر بشك  مؤقت يشاط يدخ  يف إطار العقود اؼبربمة مع اؼبتعاملٌن 

 اعباائريٌن.
 :  دائمة يف اعباائراقامة مهنية ليس ؽبا  اليت جنبيةاألؤسسات الذي وبكم اؼب النظاـ اعببائي
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دائمة يف اعباائر حسب  ؤسسةاعببائي اؼبطبق على اؼبؤسسات األجنبية اليت ليس ؽبا مىبتلف النظاـ 
 طبيعة النشاط اؼبمارس : األشغاؿ العقارية أو أداء اػبدمات.
 مؤسسات أجنبية تدخ  يف إطار صفقة األشغاؿ العقارية: 

ايوف العاـ )الضريبة على تتبع اؼبؤسسات األجنبية اليت تنجا أشغاؿ عقارية مؤقتة يف اعباائر يظاـ الق
أرابح الشركات أو الضريبة على الدخ  اإلصبارل، الرسم على النشاط اؼبهين، الرسم على القيمة 

 اؼبضافة والرسم العقاري(.
غًن أيو وبعنواف الضريبة على أرابح الشركات أو الضريبة على الدخ  اإلصبارل، ىبصص ؽبذه 

لتسبيقات على اغبساب للنظاـ العاـ. وبسب التسبيق ـبتلف ع  يظاـ ا تسبيقات يظاـاؼبؤسسات 
 .( يوما م  الشهر اؼبوارل20العشري  )م  اؼبدفوعات اؼبستلمة أو اؼبدفوعة يف %  0.5دبعدؿ 

يبنح دفع التسبيق لفائدة اؼبؤسسة األجنبية، اغبق يف قرض جبائي مقتطع م  اإلخضاع النهائي 
 للسنة اؼبالية اؼبعتربة.
اقتطاعو كليا أو جائيا م  اإلخضاع النهائي، يتم أتجي  القرض اعببائي م  أج   عند عدـ إمكايية

اقتطاعو م  اإلخضاع الضرييب للسنوات اؼبوالية. يف حالة عدـ االقتطاع، ينشئ ع  القرض اعببائي 
تعويض. تعترب مستحقة الدفع، الضريبة اؼبستحقة على اؼببال  اليت دل يتم ربصيلها بعد عند االستالـ 

 النهائي. يتعٌن دفعها فورا لصندوؽ القابض.

 

 

 

 

 اؼبؤسسات األجنبية اليت تدخ  يف إطار صفقة أتدية خدمات )يظاـ االقتطاع م  اؼبصدر(  2-2
بعنواف الضريبة على أرابح الشركات أو الضريبة على الدخ  اإلصبارل،  لالقتطاع م  اؼبصدرزبضع 

دائمة يف اعباائر واليت تدخ  يف إطار صفقة أتدية  مؤسسةاؼبؤسسات األجنبية اليت ليس ؽبا 
 خدمات.

 الضريبة على أرابح الشركات : -3
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يغطي ىذا  .% 24رؤوس األمواؿ، فنهنا زبضع القتطاع م  اؼبصدر دبعدؿ  مؤسسةإف كايت 
 االقتطاع م  اؼبصدر الرسم على النشاط اؼبهين والرسم على القيمة اؼبضافة.

 م  طرؼ اؼبتعاقد م  اؼببل  اإلصبارل رقم األعماؿ احملص  عليو ينقص م : يتم االقتطاع م  اؼبصدر
مبل  بيع التجهياات، عندما تكوف اػبدمات مصحوبة أو مسبوقة ببيع ذبهياات، شريطة  -

 أف تكوف عملية البيع ؿبررة يف فاتورة منفصلة ؛
 الفوائد اؼبدفوعة للقياـ ابلدفع اآلج  لسعر الصفقة. -

 الضريبة على الدخ  اإلصبارل :  -4
 %24أو شركة أشخاص، فنهنا زبضع لالقتطاع م  اؼبصدر دبعدؿ ا طبيعي اإف كايت اؼبؤسسة شخص
 والذي يطبق كذلك على :

 اؼببال  اؼبدفوعة كمكافأت ع  ـبتلف أيواع اػبدمات اؼبقدمة أو اؼبستعملة يف اعباائر؛ -
اؼببال  اؼبدفوعة كمكافأت ع  يشاط منجا يف اعباائر عند فبارسة إحدى اؼبه  غًن التجارية  -

 م  قايوف الضرائب اؼبباشرة( ؛ 1-22)اؼبدة 
اغبواص  اؼبقبوضة م  قب  ـبرتعٌن إما دبوجب امتياز رخصة استغالؿ براءاهتم وإما دبوجب  -

م  قايوف  2-22التنازؿ ع  عالمة الصنع أو أسلوبو، أو صيغتو، أو منح امتياز ذلك. )اؼبادة 
 الضرائب اؼبباشرة( ؛

هم موط  زبضع اؼببال  اؼبدفوعة يف شك  أتعاب أو حقوؽ أتليف الفنايٌن الذي  لدي -
 % ؿبررة م  الضريبة. 15جبائي خارج اعباائر للضريبة على الدخ  اإلصبارل دبعدؿ

إف القاعدة اليت تستعم  كأساس للضريبة على الدخ  اإلصبارل ىي تلك اؼبعتمدة فيما ىبص 
 الضريبة على أرابح الشركات.

 
 :مثاؿ

غًن مستقرة يف اعباائر ، بتادية خدمات اصالح ماكنات   (ABB SUISSEقامت مؤسسة اجنبية ) 
، وبعد يف اطار صفقة فبضية م  الطرفٌن)€(  اورو 50.000( دبل  قدره SONATRACHؼبؤسسة )

 ABB( قامت مؤسسة PV de Réception)االيتهاء م  عملية التصليح وامضاء ؿباضر التسليم 

   :بتقدًن فاتورة االصالح كما يلي
 Société : ABB 

Adresse : suisse  

Le 22/10/2018 

Facture N............./2018 

Doit : SONATRACH – Algerie 
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دج لصاحل خرينة الدولة كضرائب ورسـو تقـو  12.000م  خالؿ الفاتورة يتبٌن ايو يتم اقتطاع مبل  

 مؤسسة سوانطراؾ بتحةيلها اذل اػباينة وكذا تقـو بتسديد فاتورة اؼبؤسسة االجنبية.  
 :  1مالحظة

ال تقب  كأعباء قابلة للخصم لتأسيس الضريبة، الفوائد واؼببال  اؼبستحقة م  الدخ  وكافة اغبواص  
والديوف والودائع والكفاالت وأاتوى االمتياز أو التنازؿ ع  رخصة األخرى الناذبة ع  السندات 

االستغالؿ وبراءات االخرتاع أو بيع عالمات صنع أو طرؽ أو صي  الصنع وغًنىا م  اغبقوؽ 
اؼبماثلة أو اؼبكافمت ع  اػبدمات اؼبقدمة اؼبسددة أو اؼبستحقة م  طرؼ األشخاص الطبيعيٌن أو 

ستقري  يف اعباائر لفائدة أشخاص طبيعيٌن أو معنويٌن مقيمٌن أو مستقري  اؼبعنويٌن اؼبقيمٌن أو اؼب
يف دولة أجنبية، ابستثناء الدوؿ اليت أبرمت معها اعباائر اتفاقيات جبائية، إال إذا قدـ اؼبدي  دليال 

 يثبت أف النفقات ؽبا عالقة ابلعمليات اغبقيقية وأهنا ال سبث  طابعا غًن عادي أو مبالغا فيو.
ما تطبق أحكاـ الفقرة األوذل على ك  عملية دفع تتم على حساب سبمِسكمو اؽبيئة اؼبالية اؼبتواجدة ك

 يف إحدى الدوؿ أو األقاليم الواقعة خارج اعباائر.
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 : اػباص ابؼبؤسسات االجنبية كيفيات حساب االقتطاعاثلثا:  
وبسب اإلقتطاع م  اؼبصدر للضريبة على الدخ  اإلصبارل على اؼببل  اإلصبارل لرقم األعماؿ 

بعنواف اإلهبارات دبوجب عقد اإلعتماد  % 60احملص  عليو والذي يبك  زبفيضو حسب اغبالة بػ 
 على عقود استعماؿ الربؾبيات اؼبعلوماتية. % 80اإلهباري الدورل، أو بػ 

 تعيد ذكر اؼببل  اإلصبارل لرقم األعماؿ :  حاالت الفواتًن اليت -
م  اؼببل  اإلصبارل  % 24يف ىذه اغبالة، وبسب االقتطاع م  اؼبصدر بتطبيق اؼبعدؿ القايوين بػ 

يف ىذا الصدد، هبب أف تبٌّن الفاتورة بشك   %. 80أو بػ  % 60للفاتورة أو م  اؼببل  اؼبخّفض بػ 
 واضح ما يلي :

 اؼببل  اإلصبارل ؛ 
  ؛% 80أو  % 60مبل  التخفيض اؼبوافق للتخفيض بػ 
 مبل  الضريبة اؼبعتمد؛ 
 .اؼببل  الصايف اؼبستحق الدفع 

 حاالت الفواتًن اليت تعيد ذكر اؼببل  الصايف اؼبستحق الدفع :  -
. % 31.5789يف ىذه اغبالة، وبسب االقتطاع م  اؼبصدر بتطبيق معدؿ التحوي  الذي يساوي 

 يف حالة األجور اليت تستفيد م  التخفيضات : يوافق معدؿ التحوي 

 6315 %  ؛ % 60ابلنسبة لتخفيض 
 3157 %  80ابلنسبة لتخفيض .% 

 كيفيات دفع االقتطاع : : 5
هبب دفع مبل  االقتطاع م  اؼبصدر اؼبستحق للضريبة على الدخ  اإلصبارل أو الضريبة على أرابح 

للشهر الذي مت فيو دفع اؼببال  اػباضعة يـو األوذل م  الشهر اؼبوالية  العشري الشركات يف 
 م  قايوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة(. 157، 110للضريبة )اؼبادة 

م   157و 109يسلم للمعين وص  يستخرج م  دفرت ذي قسائم، تقدمو اإلدارة اعببائية )اؼبادة 
 اثلة(.قايوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبم
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هبب على اؼبؤسسات اؼبصرفية أف تتأكد، قب  القياـ أبي ربوي  لألمواؿ، م  أف اؼبؤسسة األجنبية 
استوفت ك  اإللتاامات اعببائية الواقعة على عاتقها. وهبذا الصدد، يتعٌن على اؼبؤسسة أف تقدـ، 

الضرائب الذي مع ملف التحوي ، شهادة تثبت دفع الضريبة. تسلم ىذه الشهادة م  طرؼ قابض 
 يتبع لو مكاف إقباز األشغاؿ.

ربوؿ اؼببال  اؼبدفوعة ابلعملة األجنبية إذل الدينار اعباائري، حسب سعر الصرؼ اؼبعموؿ بو عند 
 اتريخ إمضاء العقد أو اؼبلحق الذي تستحق دبوجبو ىذه اؼببال .

م  أف اؼبؤسسة األجنبية هبب على اؼبؤسسات اؼبصرفية أف تتأكد، قب  القياـ أبي ربوي  لألمواؿ، 
 استوفت ك  اإللتاامات اعببائية الواقعة على عاتقها.

ال يبك  للمؤسسات واؽبيئات العمومية واؼبؤسسات اػباضعة للقايوف اعباائري، التكف  ابلضرائب 
 واغبقوؽ والرسـو اؼبستحقة يف إطار تنفيذ عقد يقع قايوان على عاتق الشريك األجنيب.

 نظاـ: التيار اخ: زبص  2مالحظة 
يبك  للمؤسسات األجنبية اليت ليست ؽبا إقامة مهنية دائمة ابعباائر أف زبتار يظاـ فرض الضريبة 
على الربح اغبقيقي. يف ىذه اغبالة، يتم اإلختيار ع  طريق الربيد اؼبرس  إذل مديرية اؼبؤسسات 

يف أج  ال يتعدى طبسة عشرة  الكربى أو إذل اؼبدير الوالئي للضرائب أو إذل رئيس مركا الضرائب 
 ( يوما، إعتبارا م  اتريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد.15)

 الضريبة على الدخ  اإلصبارل / األجور   -
 يتعٌن على اؼبؤسسة األجنبية اليت تدفع األجور واؼباااي العينية لعماؽبا بػ :

، يف وقت دفع اؼببال  اػباضعة للضريبة، بعملية اقتطاع م  اؼبصدر للمبال  اؼبذكورة،  أ( أف تقـو
 ربسب بتطبيق جدوؿ الضريبة على الدخ  اإلصبارل / األجور.

هبدر ابلذكر أف أجور اؼبستخدمٌن التقنيٌن واؼبؤطري  م  جنسية أجنبية زبضع بنفس عنواف 
 لى الدخ  اإلصبارل الشهري. اؼبداخي  األجرية عبدوؿ الضريبة ع

ب( أف تدفع مبل  االقتطاع م  اؼبصدر لصندوؽ قابض الضرائب خالؿ العشري  يوما األوذل م  
 الشهر اؼبوارل للشهر اليت مت فيو دفع األجور.

 رسم التوطٌن البنكي:  -6



 .......................................................................جباية املؤسسة      

 

 

 ختوم حممد العود د. جباية املؤدسة 

113 

 يؤّسس رسم للّتوطٌن البنكي على عمليات استًناد الّسلع أو اػبدمات .
دج عند ك  طلب فتح ملف الّتوطٌن لعملية استًناد السلع أو  10.000يسّدد الّرسم بتعريفة قدرىا 

 البضائع .
 م  مبل  الّتوطٌن ابلّنسبة الستًناد اػبدمات. % 3ربّدد تعريفة الّرسم بػ 

شرط وتعفى م  الّرسم سلع الّتجهياات واؼبواد األّولية غًن اؼبوّجهة إلعادة بيعها على حالتها ب
 اكتتاب تعّهد قب  ك  عملية استًناد.

 يسدد الرسم لدى قابضي الّضرائب ويرتّتب عليو منح شهادة و تسليم إيصاؿ بذلك.
 االلتاامات اليت تقع على عاتق اؼبؤسسات األجنبية :  اثلثا: 

 : تلتـا دبا يلي يتعٌن على اؼبؤسسات األجنبية أف
 يـو إعتبارا م  اتريخ بداية النشاط؛ 30تصريح ابلوجود خالؿ أج   اكتتاب -
يسخة م  العقد يف رسالة موصى عليها مع إشعار ابإلستالـ إذل مفتش الضرائب الذي  ارساؿ -

يتبع لو مقر فرض الضريبة أو إذل مديرية كربايت اؼبؤسسات يف غضوف الشهر الذي يلي إقامػتها 
إيشائها ابعباائر. هبب إطالع مفتش الضرائب اؼبباشرة على ك  ملحق أو تعدي  يف العقد الرئيسي 

 م  قايوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة(. 161( إلعداده )طبقا للمادة 10ايـ العشرة )يف األ
 مسك سج  مرقما وموقعا م  طرؼ اؼبصلحة )كشف اؼببال  اؼبدفوعة للغًن(؛ -
أفري  م    30صريح وترسلو إذل مفتش الضرائب ؼبكاف فرض الضريبة على األكثر يـو اكتتاب ت -

ك  سنة فيما ىبص اؼبؤسسات اػباضعة للضريبة على أأرابح الشركات والضريبة على الدخ  
م  قايوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة(. عندما ينتهي أج   162اإلصبارل. )طبقا للمادة 

 يو؛يبدد أج  االستحقاؽ إذل أوؿ يـو مفتوح يل إيداع التصريح يـو عطلة قايويية، 

 ؛ؼبتابعة عملياهتا  فبث  على مستوى مديرية كربايت اؼبؤسسات تعٌن 

 اؼباااي اعببائية اؼبمنوحة : رابعا: 
تستفيد م  اإلعفاء م  الرسم على القيمة اؼبضافة، اؼبواد واػبدمات اؼبقتناة يف إطار صفقة مربمة 

كاـ االتفاقيات بٌن مؤسسة أجنبية ال سبلك دبوجب التشريع اعببائي الساري، ودوف اؼبساس أبح
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مهنية دائمة يف اعباائر، مع متعاقد شريك يستفيد م  اإلعفاء م  الرسم.  مؤسسةاعببائية الدولية، 
 مكرر م  قايوف الرسـو على األعماؿ( ؛ 42)اؼبادة 

ابلنسبة للمبال  اؼبدفوعة بعنواف اإلهبارات، دبوجب  % 60ىبفض وعاء اإلقتطاع م  اؼبصدر بػ 
م  قايوف الضرائب اؼبباشرة  156عقد إعتماد إهباري دورل، ألشخاص غًن مقيمٌن ابعباائر. )اؼبادة 

 والرسـو اؼبماثلة( ؛
م  مبل   % 80فيما ىبص العقود اؼبتضمنة استعماؿ الربامج اؼبعلوماتية، يتم تطبيق زبفيض بنسبة 

 م  قايوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة( ؛ 156. )اؼبادة األاتوى
 فرض الضريبة على األرابح احملولة : خامسا : 

سباث  األرابح احملولة م  طرؼ الشركات األجنبية العاملة يف اعباائر، ربت شك  فروع أو أي 
ح اؼبوزعة اػباضعة منشمت مهنية أخرى دبقر الشركات األجنبية اؼبتواجدة خارج اعباائر، األراب

 للضريبة.
تعترب األرابح احملولة، م  اآلف فصاعدا، خاضعة لالقتطاع م  اؼبصدر بنفس عنواف أرابح مداخي  

 % تطبق فيما ىبص الضريبة على أرابح الشركات.  15دبعدؿ 
 تصريح بتحوي  األمواؿ : 

لفائدة األشخاص الطبيعيٌن هبب التصريح مسبقا بتحويالت األمواؿ مهما كايت طبيعتها، اليت تتم 
 أو اؼبعنويٌن غًن اؼبقيمٌن يف اعباائر.

 
 طبيعة التحويالت : 

 ؛اسرتجاع رؤوس األمواؿ 
 ؛التسديدات 
 ؛والتخلي ع  االستثمار أو التصفية منتجات التنازؿ 
 ؛اإلاتوات 
 ؛الفوائد 
 )؛األرابح )مداخي  رؤوس األمواؿ 
 )أخرى )للتحديد. 
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 على مستوى مديرية كربايت اؼبؤسسات. : مكاف إيداع التصريح 
 قب  ك  عملية ربوي . :  خر أج  إليداع التصريح 

استمارة طلب التحوي ، اليت تقدـ م  طرؼ مديرية كربايت اؼبؤسسات أو  : اؼبطبوعة اؼبستعملة
 (.www.dge.gov.dzيبك  ربميلها م  اؼبوقع مديرية كربايت اؼبؤسسات )

أصحاب اإلقباز أو الطرؼ الذي قاـ ابلدفع أو  األشخاص الواجب عليهم إكتتاب التصريح :
طرؼ أيمر ابلدفع أو يق  اؼببال  كأجور لعقود األشغاؿ أو اػبدمات اؼبقدمة يف اعباائر أو أرابح 

 على شك  رؤوس أمواؿ.
 اؼبلف الواجب إرفاقو : 

 استمارة طلب التحوي ؛ 
 الة تفويض لألشخاص اؼبعينٌن لإليداع والسحب؛وكالة أو رس 
 يسخ م  العقود واؼبالحق؛ 
  يسخ م  الفواتًن اؼبّوطنة يف البنك أو أي وثيقة رب  ؿبلها م  شأهنا أف تربر موضوع

 التحوي ؛
  يسخة م  التااـ عدـ التنازؿ عندما يتضم  االستًناد شراء ذبهيا لالحتياجات اػباصة

 للمؤسسة؛
  ابلتحوي  م  صاحب االقباز؛يسخة م  األمر 
  ( واليت 50تربير دفع الضرائب والرسـو والعقود موضوع طلبات التحويالت )يسخة م  ج

سبت بعنواهنا القياـ ابلدفع عندما تكوف ىذه العقود خاضعة لنظاـ القايوف العاـ بعنواف 
للضريبة على االقتطاعات اليت سبت مع إرفاقها جبدوؿ إشعار ومستخرج م  دفرت بقسائم 

أرابح الشركات تقدمو اإلدارة اعببائية، مؤرخ وموقع م  الطرؼ الذي قاـ ابلدفع عندما 
 تكوف العقود زبضع لالقتطاع م  اؼبصدر(؛

  يسخة م  اغبواص  مصادؽ عليها م  طرؼ اؼبصاحل اعببائية اؼبسًنة، يسخة م  ؿبضر
ري، تقرير ؿبافظ اغبساابت تربر اعبمعية العامة، القايوف األساسي، يسخة م  السج  التجا

 توزيع أرابح احملاصي ؛
  مستخرج م  جدوؿ الضرائب للنشاط وبعنواف الرسم على النشاط اؼبهين للمؤسسات

 التابعة لنظاـ القايوف العاـ؛

http://www.dge.gov.dz/
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  شهادات التحيٌن اؼبسلمة م  طرؼ مفتشية الربط اليت توضح األخالؽ اعببائية ومراعاة
بة للملفات التابعة للمديرايت الوالئية للضرائب خارج مديرية  االلتاامات اعببائية )ابلنس

 كربايت اؼبؤسسات(؛
  يسخة م  بطاقة رقم التعريف اعببائي أو رقم التعريف اإلحصائي حسب اغبالة )ابلنسبة

 .للملفات التابعة للمديرايت الوالئية للضرائب خارج مديرية كربايت اؼبؤسسات(
 مالحظة : 

قابلية التحوي  أـ ال للمبل  اؼبذكورة ىي م  االختصاص اغبصري لبنك هبدر ابلذكر أف صفة 
 اعباائر وال يبكنها أف تكوف موضوع تقدير م  طرؼ اؼبصاحل اعببائية.

فرض الضريبة على  وابلتارل فشهادة التحوي  تعترب عنصر تكويين ؼبلف النق  وليس أمر ابلتحوي 
 .اائراألرابح احملولة بطريقة غًن مباشرة خارج اعب

يتم إدراج األرابح احملولة بشك  غًن عادي وغًن مباشر خارج اعباائر يف اغبواص  اػباضعة للضريبة 
اعباائرية. إف ربوي  األرابح اؼبشار إليو ىو ذلك الذي يتم بٌن اؼبؤسسات اؼبرتبطة، يف التقارير 

 يف اعباائر. الدولية. وتطبق ىذه القواعد أيضا على اؼبؤسسات اؼبرتبطة هبا واؼبستغلة
وتعد النواتج اليت يتم إدراجها يف الوعاء الضرييب ىي تلك احملولة بصفة غًن مباشرة إذل اؼبؤسسات 

 اؼبتواجدة خارج اعباائر، ع  طريق :

 زايدة أو زبفيض أسعار الشراء أو البيع؛ 
 دفع األاتوى اؼبفرطة أو بدوف مقاب ؛ 
 منح قروض دوف فوائد أو دبعدؿ ـبفض؛ 
   الفوائد اؼبنصوص عليها يف عقود القروض؛التخلي ع 
 تقدًن ماااي خارج النسبة مع اػبدمة احملصلة؛ 
 .أو ع  طريق الوسائ  األخرى 

يبك  لإلدارة أف تطلب م  مؤسساهتا، خالؿ اؼبراجعات احملاسبية، تقدًن اؼبعلومات القايويية 
على أساسها مت ربديد شب  الصفقات واالقتصادية واعببائية واحملاسبية واؼبنهجية على الكيفيات اليت 

 مؤسسة ومؤسسات تقع يف البلداف دل توقع معها اعباائر إتفاقية جبائية.
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يرتتب على عدـ الرد على الطلب، ربديد النواتج اػباضعة للضريبة م  طرؼ اإلدارة اعببائية م  
ؤسسات اؼبماثلة خالؿ العناصر اليت تتوفر عليها ومقارية مع النواتج اػباضعة للضريبة يف اؼب

 اؼبستغلة عاداي.
 حالة الشركات اؼبتحالفة التابعة ؼبديرية كربايت اؼبؤسسات : 

يتعٌن على الشركات التابعة ؼبديرية كربايت اؼبؤسسات، عندما تكوف متحالفة، أف تضع ربت 
م  قايوف  161تصرؼ اإلدارة اعببائية، زايدة على التصروبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

اءات اعببائية، واثئق تسمح بتربير سياسة أسعار التحوي  اؼبعموؿ هبا يف إطار العمليات اإلجر 
م  قايوف الضرائب اؼبباشرة  141تلفة احملققة مع الشركات اؼبتصلة هبا دبفهـو أحكاـ اؼبادة لمخا

 والرسـو اؼبماثلة.
 169وض دبوجب أحكاـ اؼبادة ويرتتب على تعذر تقدًن الواثئق أو التقدًن غًن الكام  للواثئق، اؼبفر 

( يوما اعتبارا م  اتريخ التبلي  ع  30مكرر م  قايوف اإلجراءات اعببائية، خالؿ أج  ثالثٌن )
 دج. 500.000طريق رسالة موصى عليها مع وص  ابالستالـ، تطبيق غرامة قدرىا 

ة ع  تطبيق الغرامة إف سبت مراقبة اؼبؤسسة اليت دل ربرـت اباللتااـ التصروبي، يتم الشروع، زايد
 م  األرابح احملولة بشك  غًن مباشر. % 25اؼبذكورة سابقا، يف تطبيق غرامة إضافية تساوي إذل 

يتوجب على ىذه الشركات إذا مت فتح ربقيق أف تضع واثئق تكميلية، ربت تصرؼ احملققٌن، بناءا 
 على طلب م  اإلدارة، و عالوة ع  الواثئق األصلية.

م  قايوف  3-192دًن الواثئق األصلية و/أو التكميلية، تطبيق أحكاـ اؼبادة يرتتب ع  عدـ تق
 الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة.

  

 
 سابعاس ئةل احملور ا

االقتطاع م  اؼبصدر اؼبستحق للضريبة على الدخ  اإلصبارل أو : اشرح )ي( كيفية 1س
 االجنبية؟  الضريبة على أرابح الشركات

 غًن مستقرة يف اعباائر ، بتادية خدمات      ALSTOM Franceمؤسسة اجنبية ) قامت: 1س        
 يف اطار صفقة      )€(  اورو 250.000( دبل  قدره  SONELGAZاصالح عتاد ؼبؤسسة )         
 فبضية م  الطرفٌن، وبعد االيتهاء م  عملية التصليح وامضاء ؿباضر التسليم         



 .......................................................................جباية املؤسسة      

 

 

 ختوم حممد العود د. جباية املؤدسة 

118 

     (PV de Réception قامت مؤسسة )ALSTOM France  ابعداد الفاتورة وحساب اؼبستحقات   
 ما ىو اؼببل  اؼبستحق على اؼبؤسسة االجنبية دفعو وكيف يتم ذلك ؟  عنها       

 

 

 

 

 

 

 
 

 خاسبة 
 

إف الضريبة عنصر ديناميكي مهم يؤثر ويتأثر ابألوضاع االقتصادية واالجتماعية                   
اليت وبق فرض الضريبة.   وكذا السياسية للدولة، وأصبحت اعبباية أداة لتحقيق أىداؼ الدولة  

 و على االشخاص، الضريبةأبة على االمواؿ الضريفمنها ، زبتلف الضرائب ابختالؼ وعائها
الوحيدة والضرائب اؼبتعددة، الشخصية والعينية ، اؼبباشرة وغًن اؼبباشرة، الضرائب على االيفاؽ 

والتداوؿ .....وغًنىا ويتشك  النظاـ اعببائي للدولة م  ـبتلف ىذه الضرائب اليت ترى اهنا 
  وفق االىداؼ اليت تسعى لتحقيقها. ضرورية لفرضها م  اج  االستمرار يف خدمة مواطنها

حيث هبب على اؼبؤسسة االطالع  ، (déclaratif) فالنظاـ الضرييب يف اعباائر ىو يظاـ تصروبي
على القوايٌن اػباصة ابعبباية وتقدًن التصاريح اؼبطلوبة وفق الرزانمة احملددة مع دفع التاامتها م  

 .ضرائب ورسـو
وفق صبلة م   اؼبكلفٌن أحد علىم  طرؼ اؼبشرع  الضريبة فرض يف ةاعببائي ستثناءاتسبنح بعض اال

 شخص إذل الضريبة عبء ينق  أف ب الضريبة كلفمكما يبك  لل،الشروط ويف اطار ظروؼ ؿبددة

 .اعببائي اباليعكاس يسمى ما وىذا غًنه إذل ينقلها قد والذي  خر
ف زايدة التكلفة طار القايوف، ألإكما يبك  للمؤسسة اف تستفيد م  بعض االمتيازات الضريبية يف 

ختالؿ مارل يف اؼبؤسسة ولتفادي ذلك على اؼبؤسسة العم  على إحداث إذل إاعببائية قد تؤدي 
  .ف تلتـا بك  شروطوأو  ىامة ضريبية ماااي ؽبا وبقق الذي القايوين الشك ختيار  إ
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ادلخلملحق الرضيبة عىل   
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عىل ارابح الرشاكت ملحق  

 )الرمس عىل النشاط املهين(
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الرضيبة اجلزافية الوحيدة ملحق  
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 (Série G 05عىل ارابح الرشاكت) ملحق
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Annexe 

Impôt sur bénéfice des société  

justificatif crédit d'impôt 
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الترصحي ابل رابح املهنية ملحق  
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كشف تفصيًل ابلعمالء ملحق  
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الترصحي برمق الأعٌلل التلديري للرضيبة اجلزافية  ملحق

 الوحيدة
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