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ديسمبر  9ل الموافق  1396عام  ذى الحجة   17  في خمؤر 104 – 76 مر رقم أ
  المباشرة غيريتضمن قانون الضرائب   1976سنة 

 الشعب،سم  با

  ء، ران رنيس الحكومة، رنيس مجلس الوزإ

  بناء على تقرير وزير المالية،  - 

 ق المواف 1385 عامربيع االول  11المؤرخ في    182  -  65وبمقتضى االمر رقم  - 

  والمتضمن تأسيس الحكومة،     1965يوليو سنة  10 ـل

وافق ل الم  1393  عامجمادى الثانية  5في المؤرخ   29-73مر رقم اال ىبمقتض و - 

ديسمبر   31المؤرخ في  157 – 62والمتضمن إلغاء القانون رقم  1973 سنة يوليو  5

حتى اشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ الى غاية  و الرامي الى  التمديد ،  1962سنة  

  ، 1962ديسمبر سنة  31

الموافق  1395 ام عالحجة  ذي   27 في المؤرخ   78 -  75وبمقتضى االمر رقم   -

  والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية،   1975  ديسمبر سنة  30

  : بلى  أمر بماي 

  .ان األحكام الملحقة بهذا االمر، تشكل قانون الضرائب غير المباشرة : المادة االولى 

التشريعية، ملحقا ويمكن أن يشمل قانون الضرائب غير المباشرة، فضال عن أحكامه  

أدناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة   2تنظيميا يتكون، بعد التقنين طبقا الحكام المادة 

على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

  . الديمقراطية الشعبية 

مة لالحكام المتعلقة ان النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة أوالمتم : 2 المادة 

بالضرائب غير المباشرة، تكون عند الحاجة، موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء 

  . على تقرير الوزير المكلف بالمالية 

ينشر هذا االمر وقانون الضرائب غير المباشرة الملحق به، في الجريدة  :   3ة د الما 

 . بيةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع

 .1976سنة ديسمبر  9لـ  الموافق 1395ام عى الحجة ذ  17حرر بالجزائر فى  
 نيدمري   بوهوا
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�س� 
  ا���ا�� ��� ا������ة���ن 

 

 
  ا���ا�� ��� ا������ة���ن 

  
   ���ب ا�ولا

  ا�+ا*( ا�)�'% ا��� �آ% ��$ #" ا��! ��ت
  

  ..................... .......ا	����� ��	���� و ا	���و�ت: :ا	��� ا�ول
��: ا	��� ا	���� ا	���  ...............................ا'��اع %$  #"!�  �

  .................................................ا	���(دع:ا	��ع ا�ول         
         �  .....................................إ	��ا%�ت ا	���(دع: ا	��ع ا	��

�1 ا	���("�ت ا	��0/� 	.-��,� : 	��� ا	��	+ ا........................  
� ا	��ور: ا	��� ا	�ا�$  �  ............. .........ا	8�ث ا	��56 وو4�ء ر

  ............................................ا	8�ث ا	��56:ا	��ع ا�ول        
        �� ا	��ور:ا	��ع ا	���  ......................... ..............و4�ء ر

  ............................................ا	�:� � ا	��8(	�: ا	��� ا	��9% 
  ....................................ا	���رات و ا	��ا>,�ت : ا	��� ا	��دس 
� ا	�ا?.� 	<���<ك: ا	��� ا	���$ �� ا	��ور أ  �8!� ا	��و ر

��Aا �  ..........................................................د !�ا�4
  B%��	ا ���	ا :���  ......................... ...............................ا	��
    

  ا���ب ا�-��,
  ا����و/�ت و ا����و/�ت ا��و.�%

  
  .........................................................ا	8C(ل : ا	��� ا�ول 

  .................................ا	�/���� و %F�ل ا	�D!,E:ا	��ع ا�ول       
       �  ................................ا	(4�ء و ا	8�ث ا	��56: ا	��ع ا	��
  .................................................ا'�4�ءات: ا	��ع ا	��	+       
  .....................................................ا'��ج: ا	�ا�$ا	��ع        
  ........................................... H!!� ا	8C(ل :ا	��ع ا	��9%       

 �  ........... ...............................................ا	��(ر: ا	��� ا	��
  .................................%F�ل ا	�D!,E ا	�/���� و:ا	��ع ا�ول       
       �  ................................ا	(4�ء و ا	8�ث ا	��56: ا	��ع ا	��
  .................................................ا'�4�ءات: ا	��ع ا	��	+       
  .....................................................ا'��ج: ا	��ع ا	�ا�$       

  .................................... F�رة ا	8C(ل و ا	��(ر: ا	��� ا	��	+  
  .................... F�رة ا	8C(ل و ا	��(ر ��	�F.�: ا	��ع ا�ول         

 ا	�(اد

 

 B%1  K	3إ  

  
4  K	46إ  

  
4  K	6إ 
7  K	15إ  

7  K	9إ  
10  K	15إ  
16  K	28إ  

29  K	ر 33إ�C%  
29  K	32إ 

  %�Cر 33و  33
 35و  34
36  K	40إ 

 
41  K	44إ  

  46و  45
  
  

47  K	255إ  
  

47  K	175إ  
47  K	53إ  
54  K	56إ 

57 
58  K	147إ  

148  K	175إ  
176  K	189إ  
176  K	179إ  

  181و  180
182  

183  K	189إ  
190  K	207إ  
190  K	202إ 
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         �ا	,�V/(ن ��	��V�F 	.��6و��ت >�� ا���<آ�� :� : ا	��ع ا	��
 ...... .............................................أ?Yه�B!4 ا	�C�ن أو 

�1 ا	8C(ل و ا	��(ر: ا	��� ا	�ا�$ .......................................  
  ...................................ا	�� و ا	��(ر ا	�8C..�: ا	��� ا	��9%

  .......................................................ا	��: ا	��ع ا�ول        
        �  .........................................ا	��(ر ا	�8C..�: ا	��ع ا	��

  ................................. �آ!� ا	��(ر و ا	��E�ر: ا	��� ا	��دس
  ........................ �آ!� ا	��(ر �(ا��E ا	�,���: ا	��ع ا�ول        

        �  ............... %10ا	��E�ر ا	��آ� إ	K أآ�� %B : ا	��ع ا	��
   ..........................................%.KH) ا	,!�ة(ا	F/� : ا	��� ا	���$

    
  ا���ب ا�-��0 

 �
ا��85 و ا�#7آز ا��5 )�4ن �, 3!�*% ا���
��ت ا� , أ1�1
  ا�$�ر و ا��! ��ت ا����%#9

  
  ; ا���ب ا��ا/

  ا� �> 
  

  ......................................................أ^C�م 4�%�: ا	��� ا�ول 
  ...............................ا	�/���� و %F�ل ا	�D!,E:ا	��ع ا�ول         
        �  ...................)...................%.KH(ا'�4�ءات : ا	��ع ا	��
......       اA	��ا%�ت ا	/�%� 	.��B!/0 	.-��,�: ا	��	+ ا	��ع        

��!�اد: ا	��ع ا	�ا�$Aا................................................  
�1 ا	�,_: ا	��ع ا	��9%        ................................................  

 �  ...................................................زرا�4 ا	�,_: ا	��� ا	��
  ......................ا	�6وط ا	�� ,�E ��را�4 ا	�,_:ا	��ع ا�ول         
         �  ......................................................ا	H.�: ا	��ع ا	��
      ................................... ر>��� ا	��.�8: ا	��ع ا	��	+        

  .......................ا	�6آ�ت ا	�/�و!� 	.��ارB!4: ا	��ع ا	�ا�$
  ............ ..........................................�b$ ا	�,_: ا	��� ا	��	+ 

  ........................................إ��4�د ا	��/!B: ا	1�� ا�ول         
         �  .....................................ا%�ت ا	��/!Bإ	��: ا	1�� ا	��

  .....................................) %.KH(%8<ت �!$ ا	�,_: ا	��� ا	�ا�$
   ............................................إ��4�د ا	,��4: ا	��ع ا�ول         
         �  ........................................إ	��ا%�ت ا	,��4: ا	��ع ا	��

   
   ا�$�'=ا���ب 

  )'B7#(ا���8@? ا�����8وي 
  
  

 
203  K	207إ  
208  K	221إ  
222  K	229إ  
222  K	228إ  

229  
230  K	242إ  
230  K	235إ  
236  K	242إ  
243  K	255إ   

  
 
  

256  K	261إ   
  
 

262  K	321إ  
  

262  K	273إ  
262  K	265إ  

266   
267  

268  K	270إ  
271  K	273إ  
274  K	297إ  
274  K	282إ  
283  K	290إ   
291  K	293إ   
294  K	297إ  
298  K	300إ   

298   
   300و  299
301  K	321إ 

  302و  301
303  K	321إ   

  
  

322  K	339إ   
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  ا���ب ا��5دس
*�ت!Eا�� B#* ���( م ا����ن و ا�  ر1

 G�H4و ا�� %�Iه� و ا�Kا�  
  

  .........................%F�ل ا	�D!,E وا	�/���� و ا	(4�ء  :��� ا�ولا	
  ..................................................ا	-��ن :ا	��ع ا�ول         
         �  ...................................................ا	�/!!�: ا	��ع ا	��

  ..........................................ت  و ا	�%H�تاا	/!�ر :ا	��� ���ا	
  4!�رات ا	���(4�ت %B ا	Yهc و ا	�-�: ا	��ع ا�ول         
         B! >,	وا        .................................................................
         �  ...........................Ce.�� وو0/�� –ا	�%H�ت : ا	��ع ا	��

   ...............................ا	��ا%�ت ا	��B!/0 	.-��,� :ا	��	+ ���ا	
  ..................................................ا	���ع: لا	��ع ا�و         
         �  ........................ا	�F�ر و ا��e�ص ا	���.(ن: ا	��ع ا	��
  اA	��ا%�ت ا	���6آ� �!B ا	���ع و ا	�F�ر : ا	��ع ا	��	+         
  ..................................................g!B.�وا��e�ص ا	��         
  ......................................ا	�F�ر ا	��F(	(ن: ا	��ع ا	�ا�$         
  ..............................................ا	���.(ن: ا	��ع ا	��9%         

  ........................................................ا	�����: ا	��� ا	�ا�$
  ا	���(4�ت %B ا	Yهc و ا	�-� و ا	,< !B ذات: ا	��ع ا�ول         

         �!)  ....................................................... ا	/!�رات ا	1�
         �  ا	���(4�ت %B ا	Yهc و ا	�-� و ا	,< !B% B: ا	��ع ا	��
  ................................. ........................."�!$ ا	/!�رات         

��!�اد: ا	��� ا	��9%Aا.....................................................  
�b��4 %�دة ا	��(�i وا	�.,!�� 9	Yهc و ا	�-� : ا	��� ا	��دس

�j ا	�!�ا	!�ت –وا	,< !K.4 B "�!$ ا	�/�دن .............................  
  ....... ..................................ا	���راتو	�18!1�ت ا: ا	��� ا	���$
B%��	ا ���	-��ن: ا	ا c �C% �!�� و !k� ................................  

�: ا	��ع ا�ول         !k��	ا...................................................  
         ��!� %c �C ا	-��ن: ا	��ع ا	��....  ...............................

   
  ا��5/; ا���ب 

  ا��! �Lت ا�� �و��%
  

   )..................%.KH(/�%�ا	^C�م ا	�/���� و ا	(4�ء وا�:ا�ول	��� ا
�4� ا	�����ت ءا��ا'4:ا	������ ا	)KH.%..............................(   
 .........................).............%.KH(ا	���!-�ت : ا	��	+ ���ا	
   ...................................)%.KH( ا	�/���� ا	���-�: ا	�ا�$��� ا	
  
  

  
  

340  K	ر 403إ�C%  
  

340  K	344إ   

340 K	341 إ  
342  K	344إ  
345  K	354إ  

  
  346و  345
347  K	354إ  

355  K	ر 366إ�C%2  
355  
356  
  

357  K	364إ  
365  K	ر 366إ�C%  

  �C%2ر 366
367  K	377إ  

  
367  K	376إ  

  
377  

  379و  378
  

  K383 إ	 380
  385و 384

386   K	ر 403إ�C%  
386  K	391إ  

392  K	ر 403إ�C%  
  
  

404  K	429إ  
  

404  K	409إ  
410  

411  K	421إ  
422  K	429إ  
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  ا�-�'Gا���ب  
ا���@�% ا�� �B#* %�H ا���رود و ا�(@!�'�? و ا�� �LIات ذات  

N��5ا� G�L5وآ�  )'B7#(ا
  
 

  ا���ب ا� �1;
م�O1 ا� P#ا� B#* ,PEا�  

     
��ا	 : :�� و^!�  ....................................	�K.4 �8 ا	.8(ما �

� %F�ل ا	�D!,E: ا	��ع ا�ول        �  ...............و ا	8�ث ا	��56 	.�
        �  .....................................................ا	(4�ء: ا	��ع ا	��
  ...................................................ا	�/����: ا	��ع ا	��	+        
�	��B!/0 	.ا	��ا%�ت ا:ا	�ا�$ا	��ع         ��............................       .
  ....................................................��1ا	: ا	��%9ا	��ع         
  ...................................�ا	���رات وا	��ا>,:.س��دا	��ع ا	        
  ........................................آ!�!�ت ا	��8!�: ا	��ع ا	���$        
        B%��	ع ا��	اد: ا�!��Aا.................................................  
        $��: ا	��ع ا	���  ............................... ��!l ^�!.� ا	�

� ا'0�:�  :ا	���  ���ا	�� ا	��Y إ ا	��  )..................%.)KH	K ر
  
   
  )���ا���ب ا�

  )'B7#(ا��O1 ا�!*, ا�QR�O*)� , ا�1)�ر
  
  

  ا���ب ا�)��� '�8ر
,�@SI# ذا*,  ا�R1 +��ل اTت اTU ا1 )��ل O1ر  

  
  ....................................و %F�ل ا	�D!,E �ا	�/���: ا�ول ���ا	 
  ...........................................................ا'�4�ء: ا	����� �ا	

ا	/�� ا	��56 و ا	��ا%�ت ا	��B!/0  –ا	(4�ء: ا	��� ا	��	+
�,��-.	...........................................................................  

�: ا	��� ا	�ا�$�  ......................................... ��!m %��(ج ا	�
  

  ا���ب ا��Pدي *�� 
  ا� N�EP و ا��!�ز*�ت

  .......................................................ا	��8!� : ا�ول  ���ا	
� ا	��8!�: ا	��ع ا�ول         ��...........................................  
         �  ...............................................�0ا	�/�ر: ا	��ع ا	��
   ...............................................ا	�<^1�ت: ا	��ع ا	��	+         

  
  

430  K	445إ  
  
  
 

446  K	475إ  
  

446  K	468إ 
  447 و 446
448  K	451إ  

  453و  452
454  K	459إ  

460  
461  

  463و  462
  465و  464
466  K	468إ  
469  K	475إ  

  
  
  

476  K	485إ  
  
  
  

485  K	ر إ�C%485 
 �C%7ر

  %�Cر  485
   �C%3ر 485

 485إ	�C%4  Kر 485
  �C%6ر

   �C%7ر 485
  
  

486  K	571إ  
486  K	ر 494إ�C%  

486 K	488 إ   
   490 و 489

491  K	ر  494 إ�C%  
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  ......................................................ا	-���ت: ا	���  ���ا	
  .........................��4ا0�ت :� %(0(ع ا	��(ما': ا	��� ا	��	+
  .............................................ا	���ز4�ت ا	�1/!�: ا	��� ا	�ا�$

  ...................................ا	,B4 +8 ا	���	��ت: ا	��ع ا�ول        
         �  ............................إg,�ت ا	���	��ت و %���/���:ا	��ع ا	��
  ........................................ا	/1(��ت ا	V�,F!�: ا	��ع 	��	+        
  ......................................ا	/1(��ت ا	���b: ا	��ع ا	�ا�$         
  ........................................%�nو	!� ا	H!�: ا	��ع ا	��9%         
  ....................................ا	�FاV!� ا	/1(��ت: ا	��ع ا	��دس         
  ...............................................>�$ ا	oH: ا	��ع ا	���$         
         B%��	ع ا��	-��,�: ا	#?!� :� د:$ ا�	ا..............................  
         $�  .....……ا	1(ا4� ا	���6آ� 	���.p ا	/1(��ت: ا	��ع ا	��

  ..........................................................ا	�1�دم: ا	��� ا	��9%
  ................................د4(ى ا���داد ا	18(ق: ا	��ع ا�ول         
         �  ...........................................د4(ى ا'دارة: ا	��ع ا	��

^C�م %��6آ�  �/.D ��	-�اcV ا	�8.!� و ��	-�اcV أ: ا	��� ا	��دس
  .......................t!� ا	�,��eة ا	�1!(�0 آ�� ه( ا	6#ن :� ا	�F�رك

  ...........................................ا	���ات ا	�-�(�: ا	��� ا	���$
 

495  K	497إ  
498   

499  K	557إ   
499  K	503إ   
504  K	522إ  
523  K	525إ   
526  K	528إ   

529   
   531و  530
532  K	539إ   

   541و  540
542  K	557إ   
558  K	568إ   
558  K	562إ   
563  K	568إ   

  
    570و  569

571  
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 بائقانون الضر
 لمباشرةغير ا

 
حكام القانونية يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، مجموع األ:  ولىالمادة األ 

أو الجماعات المحلية والمتضمن في  المحصل لفائدة الدولة لالمتعلقة بالدخ
  . المصطلح النوعي للضرائب غير المباشرة

   :المضافةباإلضافة إلى الرسم على القيمة  :  2المادة  
  . تخضع الكحول والخمور والمشروبات األخرى المشابهة لرسم المرور - 
  . ات الذهب والفضة والبالتين لرسم ضمانعتخضع مصنو - 
  . د التى يحددها القانونعميزانية الدولة، تبعا للقوا لح رسوم لصاال هيتم تحصيل هذ 
تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبالتين إلى رسم نوعي وحيد يدعى رسم  

واعد التي يحددها قانون الضرائب ضمان ويدفع لفائدة ميزانية الدولة حسب الق
  (1).المباشرة يرغ

تطبق  ،التي تلي   46لى إ   4من دمواد المفروضة بموجب العن القواإ :  3المادة  
المنتوجات يمكن أن تتممها أو  امة، ولكن االحكام الخاصة لكل واحد منعبصفة 

  (2). يهاغتل

  الباب االول  
  د العامة المشتركة لمختلف المنتجاتعالقوا 

  الفصل االول
 بالمهنة والمخزونات حالتصري 

ليها الضريبة عجات التى تفرض ذين يصنعون المنتون االشخاص الإ :  4المادة  
الخاضعون « القانون بكلمة هذا معينون بموجبوكذلك الذين يتاجرون بها ال

ملياتهم، أن يقدموا عخالل العشرة أيام التي تسبق به  ليهمع، يجب ››للضريبة
لى رقم عير المباشرة والرسوم غلى مفتشية الضرائب إا من المهنة تصريح

  . ذي يمارس فيه النشاطمال التابعة للمكان العاأل
ما وكيله المثبت إما من قبل المصرح وإوهذا التصريح يصدق عليه ويؤرخ ويوقع  

  . حيازته بتفويض قانوني يلحق بالتصريح
قة ادريح يجب أن يكون مؤيدا بنسخة مصن التصإوفيما يخص الشركات ف 

لم يكن هذان  ذاإساسي وبالتوقيع المصدق للوكيل أو المدير، وومطابقة للقانون األ
و جميعة المساهمين التي عينتهما، أارة   دخيران تأسيسين، فبمداولة مجلس اإلاأل

  . لك وصلذ ويعطى عن

يجب أن يتضمن   هأعال  4 المنصوص عليه في المادة  حن التصريإ : 5المادة  
  : مايلي 
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  سم المصرح أو العنوان التجاري ومسكنه، إ لقب و )أ
  ممارسته،  نوع النشاط المزمع  )ب 
  مكان المؤسسة أو المؤسسات المزمع استغاللها،    )ج 
نتوجات المخصص لنشاط المصرح وكميات الم دالعتا ء ،وعند االقتضا )د 

  . في حيازة المصرح يولية التي هاأل دالخاضعة للضريبة أو الموا
ساعة قبل أي تعديل يدخل على أحد   48ل جديد خال حمن الالزم تقديم تصريو 

  . المادة  هليها في هذإعناصر المشار ال
  . ممارسة النشاط ءنهاإمسبق في حالة  حتقديم تصري يأنه من الضرور كما 

عندما يرفع الرسم الداخلي لالستهالك، أو الرسم التداولي، ينبغي على  :  6المادة 
ويحوزون منتوجات تخضع للضريبة،  دشخاص الذين ليست لهم صفة المستوراأل

سريان  خي تلي تاريتصريحا عن مخزوناتهم خالل العشرة أيام التأن يقدموا 
رار من المدير مفعول التعريفات الجديدة وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب ق

  (1).العام للضرائب

  الفصل الثاني 
  يداع مع تأجيل تسديد الرسوماإل 

  الفرع األول
 المستودع 

ى بعض األشخاص الذين ينتجون لإهو حق معترف به  ›› إن اإليداع‹‹ :7المادة  
ذائية خاضعة لرسم المرور، بأن يحتفظوا غأو يتاجرون في مصنوعات أو مواد 
أعاله من دون أن يسددوا  2ليها في المادة إبالمصنوعات والمواد الغذائية المشار 

  (2).الرسم مسبقا

ية االستفادة منها مدير الضرائب للوال حيداع التي يمنن مدة اإلإ : 8 المادة 
  . ير محدودةغالقانون تكون حكام هذا المختص، طبقا أل

فة ص،  ن يعلن عن سحبأيمكن نه إف ،نونهذا القا مكاحلة مخالفة أحاأنه في  غير 
قوبات عون المساس بتطبيق ددارة الضرائب من إبل قلى الفور، من عالمستودع 

   .القانوني هذا فليها ص عخرى منصوأ.
  يداعإلا ثأرأ
األولية الالزمة  دات التي تخضع للضريبة أو الموان المنتوجإ : 9المادة  

ليها ويمسك عينا مترتبا دى المستودع ويكون لرسم المرور لإتها، تدخل علصنا
  .الخزينة  هون حسابات بها تجاعالمستود

فاتر يمكن حملها لدى كل واحد من الخاضعين دحسابات في  حولهذا الغرض تفت 
لمنتوجات الى علحركات أو التحوالت التي تؤثر اللضريبة قصد تسجيل كل 

  )2( . ها أعالهيلإر المشا
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وان ادارة أعوقت من السنة من طرف أي   ين تقفل هذه الحسابات فأويمكن 
  .  دجرو دداعإللقيام ب ،بهذه المناسبة  ،الضرائب المؤهلين 

تعفى من بات الحسا إنفالجرود المنصوص عليها في المقطع السابق،  دداعإند وع 
لك، قابلة للحجز ذن عفضال  ليها الزوائد المثبة و التي هي،إ النواقص و تضاف

   .القانونة من هذا صحكام خاأدا تطبيق عما 

  الفرع الثاني 

 إلتزامات المستودعين 

   :على المستودعينيجب  :  10المادة  
المادة  يفليها ع صبالمهنة المنصو حيه التصريفت الذي يقدمون قالو نفسي ف -1 

  :  دتماعدارة الضرائب باإالقيام لدى ،   هالأع 4
 يةتضامن فةتلتزم معهم بص نالدي ءافلى وعادرة قت االدة كفعو أ لةكفا  )أ 
  : إلستهالك الخاص بالبضائعل
  . ستيداع ي المخازن تحت شكل االستفادة من اإلفالمتحفظ بها ) 1 
  . فلين شهريين متتاليين قبين  تهالك خالل المدة المتراوحةالمعروضة لالس) 2 

   .كفالة  ءكتساب لقاإة طالمرسلة تحت راب) 3
ر أن المؤسسات االشتراكية والهيئات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والدواوين غي 

ي أو عذات الطابع الصناات المحلية عالعمومية التابعة للدولة والجما والمؤسسات
   .لتزام يوقعه مسؤول الهيئةإلكفالة شريطة تقديم التجاري أو الفالحي، تعفى من تقديم ا

  التي يجب أن تكون مرتبة بحيث تسهل العمليات التي يقوم بها    محالتهم) ب 
  .دارة الضرائب بمناسبة تدخالتهم إموظفو  

دارة مجانا رهن لى سجالت تضعها اإلعتمسك  نوعيةمحاسبة  تقديم -2
  .شارتهم إ

فيها بدون ترك بياض أو خدش أو تحوير وفي  لى المعنيين أن يسجلواعوينبغي  
نفس الوقت الذي يقومون فيه بذلك ، كل العمليات المتعلقة بالدخول والخروج 

  . الهعليها أإالخاصة بالحسابات المشار و
ه المادة شهريا وتقديم كشف من هذ -2السجالت المشار اليها في الفقرة قفل  -3 

اليوم لضرائب الى المفتشية المعنية في داده حسب نموذج تقدمه ادارة اعيتم ا
  : كثر ويتضمن المعلومات التالية لى األعالخامس من الشهر الذي يلي 

براز إالبضائع المخرجة الخاضعة للضريبة منذ القفل السابق للحساب مع ) أ 
المنتوجات من   هابت وقيمة نقس هذثات المرسلة من أجل حساب الرسم الالكمي

  ؛لقيمىأجل تحديد الرسم ا
  . بكفالة  ءفاعالبضائع المخرجة بموجب سند اإل) ب 
ون أجل لدى ديجب أن تستخلص من ن الضريبة التي يتم تأسيسها وتصفيتها إو 

  . قباضة الضرائب المختلفة المعنية 
شر يوما ابتداء من عضافية لمدة خمسة إل بالدفع بصفة ير أنه يمكن من تأجيغ 

اتيا ذوالهيئات التابعة للقطاع المسير شتراكية لى المؤسسات االإتصفية الرسوم 
ات المحلية شريطة تقديم علعمومية التابعة للدولة أو الجماوالدواوين والمؤسسات ا
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  . التزام يوقعه مسؤول الهيئة 
ريبة تسديد رسم المرور بالنسبة لمخزونات المنتوجات الخاضعة للض - 4

لى إالمنتوجات المذكورة  الرسإما إين، وعوالموجودة في محالت المستود
النشاط أو فقدان صفة نهاء إين آخرين أو تصديرها، وذلك في حالة عمستود

  (*).المستودع

دارة إوان عأن يقدموا وأن يضعوا رهن إشارة أين عدلى المستوعيجب  : 11المادة 
لى البضائع أو عالمادية الالزمة لتسهيل التعريف الضرائب ، الوسائل البشرية و

وكيلها، وكذلك لتمكين هؤالء  لى وزنهاعالغذائية المتبقية في المخزون و المواد
جودها لى النواقص المتحقق من وعة بداد حساب الرسوم المترتعوان من إعاأل

 . بت خروجها أو استعمالها ثوالتي لم ي
، بكميات المنتوجات دالجرو دداعليهم أيضا أن يصرحوا ، خالل إعكما يجب  

ية عصناف وحسب االوحسب األوالموجودة في المخازن وذلك  الخاضعة للضريبة
  .  ءنصر آخر لالحتواع يوالرزم أو أ دوالطرو

لتزامات المفروضة بموجب المادة ون االمتثال لإلعذا رفض المستودإ  :12 المادة
لى حسابهم الخاص، في التحقيقات الواجب القيام ع، يشرع تلقائيا و ه ال عأ   11
ش غحجز والغرامة المترتبين في حالة إلى ال إلضافاتن باكما يتعرضو. بها
  . ليها بالنسبة لمنع القيام بالمراقبةعلى العقوبات المنصوص إت قانونا، مثب

ب ون، يجععة للضريبة التي يتسلمها المستودن المنتوجات الخاضإ :  13المادة  
 ءشيالهم لألالذي برز نق ية وفي سند الكفالةعأن تقيد فورا في الحسابات النو

ير المباشرة غة التي تلي لدى مفتش الضرائب عسا  24ة المودع خالل عالمستود
  . مال المختص على رقم األعوالرسوم 

ن سجالت المحاسبة النوعية والدفتر الخاص المنصوص عليهما في إ : 14 المادة 
قعة من قبل رئيس أعاله، يجب أن تكون مرقمة ومو) و ب) أ - 2-10المادة 

  . عمالير المباشرة والرسوم على رقم األغشية الضرائب مفت

تي تمكن من تأسيس حقوق خرى الكما يتم ذلك بالنسبة لجميع السجالت األ 
  . قوق الخاضعين للضريبةحالخزينة و

دارة الضرائب إي سلمتها لهم خيرين أن يعيدوا السجالت التألا ءلى هؤالعويجب  
  . فهم من النشاطمنها أو في حالة توق ءنهااإل دبمجر

وراق الثبوتية ، وكذلك األ هال عأ  10ليها بموجب المادة عن الدفاتر المنصوص إ 
، يجب االحتفاظ ء ال سيما فاتورات الشراين وعللعمليات المتممة من قبل المستود

بة خيرة بالنسبة للدفاتر وبالنسألالكتابة ا خمن تاري ءشر سنوات ابتداعبها لمدة 
  . دادها عإ خضمن تاري وراق الثبوتيةأل
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دارة إالمستودع أن يقدم الى موظفي  ةلى كل شخص له صفعينبغي  :  15المادة  
كان هذا  ءرسم المرور سوا ءاعمراقبة والضرائب، جميع االثباتات الضرورية ل

   )*(. رئيسية أو الفروع أو الوكاالتفي المؤسسة ال

  الفصل الثالث 

 نقل المنتجات الخاضعة للضريبة 

ون أن داج خاضع لرسم المرور أو نقله من ال يمكن أن يتم رفع انت :  16المادة  
أن يكون لدى  وندفع من قبل المرسل أو الشاري ومن بالر حيسبقه تقديم تصري

فاء عسند اإل« أو،  »اجازة المرور  «أو ،   »اإلذن  «ى عالناقل سند حركة يد
   )*(. لضريبة حسب الحالةفع ادبت أو يتضمن أو يضمن توالذي ي» بكفالة

سم شخص ثالث من إم مفترض أو تحت سإللرفع يتم تحت  حويمنع كل تصري
ون دهر بالقيام بعملية الرفع من يكون هدفه التظا حوكذلك كل تصري  هون رضا د

  . أو يتم فعال

ين سجالت لإلذن تخصص عشارة المستودإدارة رهن تضع اإل -  1 :17المادة  
ند كل عمخازنهم ويجب تقديم هذه السجالت جات المخرجة من ثبات نقل المنتوإل

  . طلب
ي يجب وفيما يتعلق بسندات الحركة االخرى فانها تسلم من قبل المفتشية الت -  2 

ات عهذا االخير يجب أن يودع بأربع ساذ أن إ. بالرفع حأن يقدم لها التصري
  . كفالةب فاء عمسبقا بالنسبة لسندات اال

ذا رأت إلى طلباتهم وع ءع أن تسلم للخاضعين للضريبة، بناتستطي دارةير أن اإلغ 
بكفالة ضمن الشروط  ءفاعجازات المرور وسندات اإلإالت ذلك مالئما، سج

 هدارة دائما سحب هذومن حق اإل. ذن، بالنسبة لإلهالعليها أعنصوص الم
  . السجالت 
  . وتسير معا  ه فس االتجايمكن تسليم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سيارات لها ن -  3 

داد سندات عيجب أن يتضمن العناصر الالزمة إلبالرفع  حن التصريإ :  18المادة  
لى أماكن عالثانية،  خرومات أو النسألسواء في االحركة، وتنص هذه السندات 

وكذا  ليهمإلقاب والسكن والمهنة للمرسلين والمرسل سماء واألالرفع واالتجاه واأل
كما . ة الرفع وكيفية النقل وأجله والطريق المتبععرات واليوم وساسائقي السيا

يضاحات التي من شأنها أن تكشف من الحموالت يجب أن تتضمن أيضا كل اإل
التسجيل للسيارات وكذلك رقم ) نوع وكمية وسعر المنتوجات الخاضعة للضريبة(

  . بر الطرقعبالنسبة للنقل 

لمذكور جل اة للضريبة، يجب أن توجه في األن المنتوجات الخاضعإ :  19المادة  
 . المصرح به ه تجاإللى اإفي سند الحركة 
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ذا كانت الحمولة إو. لى وسائل النقلإلى المسافات التي ستقطع وإجل بالنظر هذا األ دويحد
  . أجل خاص عن كل منها دوالي على وسائل نقل مختلفة، فيحديجب أن تنقل على الت

رض، فانه يجب أن يذكر م ارسالية بواسطة قنوات تحت األعندما تت : 20المادة  
  . في سند الحركة، قبل بدء العمليات، ساعة فتح السكور وغلقها

  .قابت التركيبات مس عتمدادارة ا لضرائب قد إذا كانت إ إالرسالية بهذه اإل حواليسم 
  . ية المختصلى مدير الضرائب للوالإم بمخططات التركيبات عالمد دتماعويقدم طلب اال

وان عوات التى يمكن أن تخضع لمراقبة أوال يمكن الشروع في أشغال بناء القن 
  . ال بعد موافقة نائب المدير المذكورإالضرائب، 

لى إن يصرح بذلك ليه أعالمسير لحمولة أوقف نقلها، يجب  نإ : 21المادة  
ة قبل عر ساشعمال اثنى عأللى رقم اعير المباشرة والرسوم غمفتشية الضرائب 

مين ويحتفظ بسندات الحركة لدى المستخد. تفريغ المنتوجات الخاضعة للضريبة
ند االنطالق بعد التحقيق في عليه وتسلم على أن يستأنف النقل، فيؤشر إ

. ند كل طلبعوان ألعلى اعرضها عوجات الخاضعة للضريبة والتي يجب المنت
  . فيها ند كل المدة التي تبث توقف النقلعجل األ دويمد

ها ب حبالمنتوجات الخاضعة للضريبة، يسمملية الزمة لالحتفاظ عن كل إ :  22المادة 
سند لك في ظهر ذين يجب أن يشيروا الى وان الذعخالل النقل لكن فقط بمحضر اال

اجال لحمولة سيارة أو عقوة قاهرة يتطلب تفريغا  ذيوفي حالة وقوع حادث . الحركة
 حالعمليات يجوز أن تتم بدون تصري خرى، فان هذهنقال لمنتوجآت من مركبة ال

لك من ذدم عوان الضرائب وفي عالسائق أن يثبت الحادث بواسطة أ لىعمسبق، و
  . قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي ضابط تابع للشرطة القضائية

ند كل طلب يتقدم به عاقلين والسائقين أن يظهروا فورا لى النعينبغي  :  23المادة 
دات الحركة التي وان مؤهلون لتحرير المحاضر، المنتوجات المنقولة وسنعأ

ليهم كذلك تسهيل جميع العمليات الالزمة للتحقيقات التي يقوم عوينبغي . تصحبها
  . بها هؤالء الموظفون 

لى موظفي مصلحة إلى مؤسسات النقل من أي نوع كانت، أن تقدم عويجب  
 دشياء أو المواق التي تخص نقل األوالوثائالضرائب المختلفة جميع الدفاتر 

الغذائية الخاضعة للضريبة وذلك سواء كان في مقر المؤسسة أو محطات القطار 
  . ات أو الفروع عأو المستودأو المحطات 

شهادة تثبت وصول البضائع ، يتعهد المرسل بأن يقدم في أجل محدد  :  24المادة  
ليه والمصرح به أو خروجها من التراب إ لى المكان المرسلةإالخاضعة للضريبة 

لى الداخل مع تأجيل دفع رسم المرور أو إرسالها إالوطني وهذا في حالة 
لى الخارج وكذلك تحت طائلة دفع ضعف الرسم المنصوص عليه في إتصديرها 

  (*).في حالة تقديم تلك الشهادةأدناه   30من المادة    2 المقطع
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فاء بكفالة المسلمة لكي ترافق البضائع المصدرة ن سندات االعإ :  25المادة  
تجرى مخالصتها بعد الخروج من التراب الوطني أو الشحن وبعد إستكمالها، عند 

  . لدول المجاورة اراءات المطبقة في إطار االتفاقيات مع جاالقتضاء، لإل
تجري  لى الداخل، الإبكفالة التي رافقت البضائع التي تم نقلها  ءفاعأما سندات اإل

   .فع الرسمدليه أو بعد إفيها لحساب المرسل  ال بعد التكفل بالكميات المبينةإمخالصتها 

ال يمكن ألعوان مصلحة الضرائب تسليم شهادات المخالصة بالنسبة  :  26المادة  
جل المحدد في سند ال بعد انقضاء األإللبضائع التي ليست ممثلة أو التي هي ممثلة 

عفاء بالنسبة للبضائع التي ليست من النوع المبين في سند اإل اإلعفاء بكفالة وال
  . بكفالة أو التي من المحتمل أن تكون أختامها المذكورة غير سليمة 

عندما يوجد فرق في الكمية ويكون هذا الفرق ناتجا عن استبدال أو  :  27المادة  
لكمية الممثلة ضافة أو طرح، فان سند اإلعفاء بكفالة تجرى مخالصته بالنسبة لإ

   .ى عند اإلقتضاءغبصرف النظر عن المحضر الذي يل إليهالتي يتكفل بها المرسل 

نه يتم إجل المحدد في التعهد فآلا لم تبطل شهادة المخالصة في  إذا : 28 المادة 
لى عمن هذاالقانون ضد المتعهد و 486ليه في المادة إلتحصيل المشار مداد سند اإ

  . ليه في التعهد علمبلغ المنصوص فع ادجل أكفالته من 
  

  الرابعالفصل 

  ورلمررسم ا ءلمنشيء ووعاالحدث ا

  ولألالفرع ا
 لمنشيءالحدث ا  

ندما تعرض المواد الغذائية ع ءدايكون رسم المرور واجب األ : 29المادة  
  . الخاضعة للضريبة لإلستهالك

م تم بصفة لى الخصوص، كل تسليعستهالك يفهم منه إللغرض من أجل اإن ا 
ى شخص ليست له تلك إلمجانية أو بمقابل في التراب الوطني من قبل مستودع 

مناسبة نقل مضمون بموجب من النواقص في المستودع أو بلتنبث الصفة وكذلك ا
    (1).بكفالة ءفاعسند إ

يير النظام الذي تخضع له المنتوجات غرضا من أجل االستهالك تغويعتبر كذلك  
  . ين الذين أنهوا نشاطهم عوالتي هي في حوزة المستود لضريبةالخاضعة ل

اله، تخضع حسب عأ   29ليها في المادة إالنواقص المشار  إن : 30المادة  
   (2):لى إنتاج إالكيفيات الخاصة بكل 

قص المثبتة في الحسابات المنصوص رسم المرور البسيط، بالنسبة للنوا -   1
  . هال عأ  9المادة ليها في ع
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ن طريق سند عالنقل  ءف، بالنسبة للنواقص المثبتة أثناعرسم المرور المضا -  2 
  . بكفالة ءفاعاإل

  . لى التخفيضات القانونية عالزائدة لى النواقص عوتفرض الضريبة  
وعندما يتضمن رسم المرور تعريفات تختلف حسب مختلف أصناف المنتوجات  

كثر األصناف، فتطبق التعريفة ن هذه األعناصر تسمح بالتمييز بي دعند عدم وجو
 . رتفاعا ا
ارة الضرائب أن يمنح  إدلضرائب بناء على تقرير معلل من للمدير العام لويمكن  

إعفاءا كليا أو جزئيا عن الرسوم التي تتجاوز الرسم البسيط كلما تكون الرسوم 
  . اء   دألة واجبة ا  دالمتعد

دارة، أن يمنح إلبناء على تقرير ايستطيع المدير العام للضرائب  :  31المادة 
مواد أولية (مخالصة عن المنتوجات الخاضعة للضريبة على أي شكل هى عليه 

والموضوعة في مستودع أو  )الصنع أو منتوجات مهنية الصنع  دبصد داأو مو
عفاء بكفالة، عندما تكون هذه المنتوجات قد أتلفت إهي متداولة تحت قيد سند 

  . مثبتة قانونا بسبب حدث قوة قاهرة 

وجات الخاضعة للضريبة ندما يرفع رسم المرور، فان كميات المنتع :32المادة  
يير التعريفة، في حيازة أشخاص ليست لهم صفة غت خاريند تعوالتي هي، 

بين الضريبة القديمة  دتخضع لضريبة مطابقة للفرق الموجوالمستودع، يمكن أن 
بموجب مقرر من الوزير  دشروط تحدجبائي الجديد، وذلك ضمن والتكليف ال

   (1) .المكلف بالمالية

  يناثرع الفلا

 لمروراوعاء رسم ا 

     (2).سس رسم المرور على الكميات المعروضة لالستهالك ؤي :33 المادة
     (3).اةغمل :مكرر   33المادة 

  الفصل الخامس

 الدفاتر المحمولة

دارة الضرائب، ترقم وتوقع إأعوان  ن الدفاتر المحمولة التي يمسكهاإ :  34المادة  
  . من قبل مدير الضرائب للوالية المختص 

عوان، أثناء ممارستهم عمال المسجلة من قبل هؤالء األاألن إ :  35ة دالما 
لى أن يطعن إأمام القضاء   ليال د فاترهم المحمولة تصلح أن تكون  ذلمهامهم، في 
  . في تزويرها 
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  سدالفصل السا 

  المراقباتالزيارات و 

 

  (1) .ملغاة :  36المادة  

  .ملغاة:   37المادة  

  .ملغاة:   38المادة 

مل عرقلة ناتجة من عوان ال يمكن أن تشوه بها أي عن تحقيقات األإ : 39المادة 
ليهم أن عمن هذا القانون، والذين يجب    4ليهم في المادة إشخاص المشار األ

ائبين، لإلمتثال حينا غو بمن ينوبهم اذا كانوا أنفسهم أيكونوا دائما قادرين، سواء ب
  . طلبات المصلحة إلى

دراة الضرائب القيام إوينبغي على هؤالء الخاضعين للضريبة أن يسهلوا ألعوان  
  . أعاله  11ليها في المادة إبواجباتهم وتقديم لهم الوسائل البشرية والمادية المشار 

   .مجانا وال يمكن لهم أن يعارضوا في أخذ عينات 

من هذا   189و 39المادتين عينات المنصوص عليها في ن الإ :  40المادة  
  .نظائرلى أربعة إالقانون، توزع 

 دارة الضرائب بالنسبة لكل منتوج، الكمية الالزمة والكافية التي ستؤخذإوتحدد  
  . جراء التحاليل المطلوبة إمن أجل 

  . لى المعنيإوتعاد النظائر غير المستعملة  
  

  الفصل السابع
 ستيرادتحصيل الرسم الداخلي لالستهالك أو رسم المرورعند اإل 

  
تخضع للرسم الداخلي لالستهالك، أو لرسم المرورالبضائع المستوردة  :  41المادة 

  . من هذا القانون    2والخاضعة لهذا الرسم بمقتضى المادة 
م بالنسبة لالشخاص الذين لهم غير أنه يمكن أن يتم االستيراد مع تأجيل دفع الرسو 

    (2).صفة المستودع

إن الحدث المنشىء للرسم هو اإلستيراد، وإن المصرح هو المدين  :  42المادة  
  . في الجمارك

القيمة الخاضعة للضريبة عند االستراد، هي قيمة البضائع في  إن :  43المادة 

                                                           

(1)  B% (اد�	36ا  K	38إ :c")�� ة�H.%   دة��	ق 200ا B% .  ���	  2002م   )�!V�,F	ن  ا'"�ءات  ا)�< K	م إ�C^ا� wY�1  ه� .(  
(2)

.B%1996 ق م  	���  %94/�	� ��("c ا	��دة : 41ا	��دة 
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فة رسوم الدخول بما ضاإلى الجمارك بعد إالمكان والزمان اللذين قدمت فيهما 
ضافية للمنشأ والحقوق والرسوم المحصلة معا مع رسوم الجمارك، فيها الرسوم اإل

  .وكذلك الرسم الداخلى لالستهالك الذي تم بالفعل تحصيله وقت االستيراد

يحصل الرسم الداخلي لالستهالك عند االستيراد كما هو الشأن في  :  44المادة  
  . ارة الجماركدإالرسوم الجمركية من قبل 

   
  لثامنالفصل ا
  ديرــلتصا

 
لى الخارج وفق الحالة من الرسم على إتعفى المنتوجات المصدرة  : 45المادة  

  . اإلستهالك، أو رسم المرور
الساحلية بين غير أن هذا الحكم اليطبق على تموين السفن التي تقوم بالمالحة  

  (1) .يةالجزائر ءالموانى

 المصدرة، نقل البضائع بكفالة التي بررت سندات اإلعفاءة إن مخالف  :46المادة 
  .إدارة الجــماركالمسلمة من تتم بعد اإلطالع على شهادة الخروج 

  

  لباب الثانيا

  المشروبات والمشروبات الروحية 

  ولألال فصال 

  الكحول

  ولع األالفر 

  بيقطتال التعريفة ومجال

 

ة دي المافليها ع نصوصول المحلكاى لعالمرور  مرس فةتعري   حددت : 47المادة  
   (2):انون، كما يلى قمن هذا ال 2

المرور  متعريفة رس  بيان المنتوجات
 ولترتهك من واحد

  من الكحول الصافي 

وال يمكن  ثبح طبيع طابمنتوجات أساسها الكحول ذات  -1
  . . . .  . . . . .ة بطريقة نظامية دة في قائمة مع دوالوار  شربها

  
  . . . . . . . . . . . .  . . . . .وجات العطور والزينة منت - 2

  
  دج 50
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ضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة حكحول مستعملة لت -  3

  . . . . . .من النظام الجبائي للخمور د بطبيعتها والتي تستفي
هيات التي أساسها الخمور والفيرموث والخمور الكحولية شالم -4 

بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي وما يماثلها والخمور الحلوة 
صلية أو ألجنبية ذات التسمية األالكحولية ا رللكحول والخمو

  . ....................... . .وكاسي دالمراقبة أو المعيرة وكريم 
. هيات التي أساسها الكحول مثل البيترشالوسكي والم -  5
  . .  ............................ . .درون، ، أنيس غرو. سمرأ
 1من  ماقي االرفيها لإمن المنتوجات المشار    هيرغو  مالرو 6 
  .هال أع   5لى إ

1000  
  

1600  
  
  
  

7000  
  

100.000  

70.000  

على  أعاله، 1 -  47ة درسم المرور المنصوص عليه في المايطبق  :48 ةالماد
  :يليما 
  :   هصناف المبينة بعدألل ير المنتوجات التابعةضتستعمل لتحالكحول التي  -ا  
ل حو، ك ءجات التي أساسها الكحول ذات الطابع الطبي البحث باستثناوالمنت ) أ 

أو  إلى الصيادلةيلكسير والمنتوجات المماثلة المباعة الترنجان واإل   هالنعناع وميا
ضرات حالمست   دعداوالمخصصة إل. لة  دالصيا -  طباء، الملقبين باأل طباءاأل

  . ية أو الوصفيةالصيدالن
نون الصيدلية والمسلمة ة في قا  دالموجوالمنتوجات التي تحتوي على الكحول  )ب  

  . .األدويةضير حلة لت دالصيا - طباء، الملقبين باأل طباءلة أو األدالصيا إلى
الكحوالت والخالصات الكحولية المعطرة والصبغات والمنتوجات المماثلة  )ج  

ا أو  دة أو الصويروبات الليمون الغازشمتحضير  دقص المسلمة لرجال الصناعة
روبات المصنوعة ال شرجة الكحولية للملدرط أن تكون اشب. روبات الحلوة شالم

المذكورين التجارة بالتجزئة مارس رجال الصناعة يأن ال  ة ودرجة واح  دتتجاوز 
  . روبات الكحوليةشللم

ير القابلة لالستهالك على حالتها ، الكحوالت والخالصات الكحولية المعطرة غ )د  
بات والحلويات والشكالط والمبردات طمة لصناعة البسكويت وصناعة المرالمسل

الستعمالها فقط لتعطير عجين الحلويات والبسكويت والمبردات أو الستعمالها فى 
  . »غورت االي«أو »الياوورت  «ب صنع صناعة مواد الحلي

من قبل ة   ددضمن الشروط المح - لوة المستعملة الحياة والخمور الح  هميا)  ه 
  . ضير القديد ومصبرات اللحوم المعلبةحلت ،اختصاصاته    در المالية في حدويوز

الغاية أو بمقتضى  هتحت مراقبة هيئات مؤهلة لهذعندما تتم التسليمات  - 2 
  . دارة الضرائبإرخص مباشرة من 

النية دعر المقرر لالستعماالت الصيعلى الكحول الطبيعية المشتراة بالس) أ  
  . طباء والبيطريين والمستشفيات والمؤسسات المماثلةأللى الصيادلة واإوالمسلمة 

لى رجال إليالت وحلى مختبرات االبحاث والتإعلى الكحول الطبيعية المسلمة )ب  
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  (1) .ستعملونها بكمية صغيرة لصناعتهمالصناعة الذين ي
  

 أعاله،  3 -  57لتعريفة المنصوص عليها في المادة لكي تطبق ا :49المادة  
ضور أعوان الضرائب وضمن الشروط المحددة من حينبغي أن تستعمل الكحول ب

  .ر الماليةيقبل وز

يرها من التدابير التي من شأنها غكل تدابير المراقبة والتحقيق أو  إن : 50 المادة
طبيق هذه التعريفة، يمكن أن تستعماالت المتضمنة إلضمان استخدام هذه الكحول ل

من تعريفة مخفضة بموجب مقررات  فيدتخرى التي تسألبالنسبة للكحوالت ا دتحد
    .إدارية

يدخل تحت تسمية الكحول، قصد تطبيق رسم المرور، الكحول  : 51المادة  
اآلثيلية مثل مياه الحياة وخالصات الكحول والمشروبات الروحية والفواكه مع مياه 

شروبات يرها من المغرموط والخمور العذبة والميستيل وفالمشهيات والالحياة و
ية التي تعتبر كمحلوالت مخففة بالنسبة للتنظيم عالكحولية والخمور االصطنا

ير المسماة غامة جميع سوائل الكحوليات عش التجاري وبصفة غص بقمع الالخا
  (2) .وكذلك جميع التحضيرات التي أساسها الكحول

  : تكون مماثلة من الناحية الجبائية للكحول األثيلي، السوائل التالية  : 52 المادة
ر يغيلية ثالكحول الم مثلوية للكحول لى العائلة الكيماإالسوائل التي تنتمي  -  1

حترارية التي اإلمن الشوائب % 3سيتون و ألقل من األعلى ا%  5التي تتضمن 
  . تعطى له رائحة شائطة وكريهة

التي لديها وظيفة كيماوية أوكحولية ويمكنها أن تحل محل الكحول  لئاوالس – 2 
  . يزوبروبيليةالكحوالت البروبيلية واإل مثلاألثيلي في أي واحد من استعماالته، 

دا عالمماثلة من الناحية الجبائية ماالكحول األثيلي للمنتوجات  نكل خلط م عمنوي 
   .ييرغفي حالة الت

يرة غجال تطبيق الضريبة، الكحول اآلثيلية والمماثلة المتستبعد من م : 53المادة  
من هذا القانون من    175 لىإ   148من دليها في المواإمن الشروط المشار ض

قبل رجال الصناعة والمرخصين قانونا والذين يجب عليهم، لهذا الغرض، أن 
  . يتخذوا وضعية تجار المشروبات بالجملة 

  لثانيالفرع ا

 لمنشيءادث لحاو  ءلوعاا  

�  : 54 ا���دة �   :ا	�����8�x ا	�
%B هYا ا	1�(ن ��/�ل   ،1-52و  51	!�� :� ا	��د !B إ��	��,� 	.���("�ت ا	�6�ر  -   1

  . :!��   دا	8C(ل ا	��:� ا	�("(
  �F8	:� �-�ب ا��	8(ل اC	ا ���8  � 20 �1�س �4� در"� ^�ارة (ا	�1!18 ��
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��ك �,�� ا	��}(:� ا	�ر"� ا	�) در"� ����Hاد )	 �H	 �	)8C	1!�س ا�	ا �E�� �(ا
)��%)C	8�"� �/) ا	ا ���V{ ي� ا	�E1!� أو أو�4 KE/  �!.�4 ��%g�. .  
  . o ا	��(م	t KإD��� B ا	�.� ا	Yي ���ف 4(ل �:� ا	8C:��د آ�إو���$  
�   A).8% �,�/ wت آ)8	F  ����% �!� !� ا	���Eb�4'أ%� ��	��,� 	.��(ر ا !k��	ا

  . 8C(	!� ا	��C�,� أو ا	���ا��ة�وة ا	/.D ��1$ ا	oH ا	�F�ري، :�Yآ� ا	�ا	��
� %B هYا ا  2-  52 	!�� :� ا	��دةإو��	��,� 	.���("�ت ا	�6�ر  - 2F8	ا c�^ ،ن)�1	

�4�  د i��!< �  (1). ر"� ����Hادد  20 ^�ارة ر"� ا	Yي  

����ت ا	���(ص ا	�<^� :� ا	8 »ا	E,!/� «ن ا	�l1 :� ا	8C(ل إ  :55ا���دة 
� %B  9.!�� :� ا	��دة 4�هYا ا	1�(ن، ��-$ 	.-��,� ^�c أB% ����/  K.4 ر

   (2) .ا	��ور

���<ك ^�c %��(م ا	�E1$ ا� : 56ا���دة >	 �%�%B  29ول %B ا	��دة �/�,� 1%
!� أو ��1��� �F% ���� �� x	 ��b i	l�e K 	!إهYا ا	1�(ن، آ�  �.!� 	.8C(ل  

,< B% دع)��%}�ون (ل ���� أو �(ا��g l�e �E	B% + دهwY ا	l�e � 8C أ
� �� ��ذ ��b %��(دع)  . أن �.�م >�

  الفرع الثالث 

 تاعفاءاإل

   :المروريعفى من رسوم  :57 المادة 

 المواديها في لإالكحول المستعملة في صناعة الخل ضمن الشروط المشار  -  1
  . من هذا القانون  228ى إل  222 من 

لمخصصة للتصدير ضمن الشروط في كحللة الخمور ا ةالكحول المستعمل -  2
  (3) .من هذا القانون   229 ة  دة بموجب الما  دالمحد

  الفرع الرابع

  اإلنتاج

  :لكحولااعة  نص -وال أ 

  :قنبيألا ) أ 

   :نبيقألجهزة الخاضعة لنظام األا -  1

جهزة ألأدناه، ا 72 لىإ 59 من دبموجب الموا دتخضع للنظام المحد :  58المادة  
المخصصة لصناعة الكحول أو تصفيتها سواء عن طريقة التقطير أو بطريقة 

                                                           

  . 2010 م 	���.%B ق  %21/�	� ��("c ا	��دة :  54ا	��دة  (1)
�	� ��(":  55ا	��دة  (2)/% B! د��	ا c97  ق 110و B%. ���	  1996م .  
  .1996م 	��� .%B ق %109/�	� ��("c ا	��دة : 57ا	��دة  (3)
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  .أخرى

   :إلتزامات الصناع والتجار - 2

 ءجراإن، مع من هذا القانو 39اية غ إلى 36و 4 دتطبق أحكام الموا :  59المادة  
   58في المادة  ليهاإجهزة المشار أللى صناع أو تجار اعييرات الضرورية غالت
 .   هالعأ

من هذا القانون، يجب أن يتضمن،   4 ةدليه في الماإريح بالمهنة المشار ن التصإ
 دلى عدإشارة ج، اإل -ب  - أ  5 ةدعلومات المذكورة في الماعالوة على الم

نوعها وسعتها والتي هي في حيازة المصرح بمنزله أو  ،جهزةألجزاء اأجهزة واأل 
  . خرآبمكان 

فتر خاص دأو الصانع أو التاجر أن يقيد في  دلى المستورعيجب  :  60مادة ال 
ستعالماته إليه، جميع عصد االطالع دارة الضرائب قإيمكن أن يطلبه منه موظفو 

  . جهزةاأل ءجهزة أو أجزاألسليماته الخاصة بااته وتعوصنا

   :يسجلليه أن عيجب  

جهزة أو ألا دبعاأيين النوع والسعة أو ة مع تعالصنع والتسليم المتتالي ختواري -  1
  ن وجدت، إفاء بكفالة عالبيانات الموجودة في سندات اإل أجزاء االجهزة وكذلك

 جهزةرساالت المتعهد بها من أجل سير األالتسليم وبيانات اإلخ تواري – 2 
ليهم بأي صفة إشخاص الذين سلمت ألناوين اعجهزة والسيما أسماء وألوأجزاء ا
  . التآلهذه ا دبعاإلك تعيين النوع والسعة أو كذكانت و

 ءجهزة وأجزاألم لالتسلم أو التسلي ءنتهاإاية غلى إالتسجيالت تدريجيا    هوتتم هذ 
  . هزةألجا

المقدم من االدارة ومرقما  ذجتر الذي تسجل فيه، مطابقا للنمون يكون الدفأ يجب 
مال على رقم االعالرسوم ير المباشرة وغقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب ومو

  . المعني

ير المثبت بالنسبة لكل جهاز أو جزء من غمنها  الناقصما أجهزة الزائدة ألاتحجز  
 525و 523ات المنصوص عليها في المادتين جهاز يكون موضوع تطبيق العقوب

  . من هذا القانون

وان عريها أبمناسبة التحقيقات التي يجلى الصناع والتجار، عينبغي  :  61المادة  
خرى، أن ألير المباشرة في معاملهم ومخازنهم وفي المحالت المهنية اغالضرائب 

نواع وكذا بسعة أو أبعاد يصرحوا بأنفسهم أو بواسطة مندبيهم بالكميات واأل
  . جهزة التي هي في حيازتهمألاألجهزة أو أجزاء ا

   :التنقل – 3 

، ال يمكن   58ليها في المادة إلمشار جهزة أو أجزاء االجهزة األن اإ :  62المادة  
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بمقتضى سند إعفاء  إالماكن التي أحصيت فيها ماكن خارج األألانتقالها في كل ا
  . نابيق المنقولة من قبل المقطرين المتجولينألبكفالة باستثناء ا

دم عند عالمرسل    هلى تعهد يلتزم بمقتضاعال بعد االطالع إالسندات   هوال تسلم هذ 
  . من هذا القانون 523رامة المنصوص عليها في المادة خالصة بدفع الغم دوجو

عفاء ن سندات اإلأليهم وعناوينهم، إوبغض النظر عن أسماء المرسلين والمرسل  
جهزة ونوعها وسعتها أو ألجهزة أو أجزاء األا دلى عدإبكفالة، يجب أن يشار فيها 

ن كانت قد خضعت لهذا إبه مغت دلى الرقم الذى إلمعروضة للنقل، وأبعادها ا
  . التدبير

جهزة ألجهزة أو أجزاء األويمكن أن تطلب المخالصة فقط عندما تكون هذه ا 
  . معترف بها في المكان المخصص له

نه ال يمكن انتقالها من إجهزة التي ينقلها المقطرون المتجولون، فألوفيما يخص ا 
دارة إمات، وعليها ختم فتر ذى أرودون أن تكون مصحوبة برخصة مقتطعة من د

  . جهزةلألوتجد هذه الرخصة عند كل انتقال . الضرائب

من هذا القانون على سندات الحركة وعلى  23تطبق أحكام المادة  :  63المادة  
 . جهزةألجهزة أو أجزاء األمختلف الوثائق المتعلقة بنقل ا

  : جهزة ألواجبات حائزي ا -  4

أو يكتسب بصفة مجانية أو بمقابل أو  ديستور حد أنألال يمكن  :  64المادة  
ليها فى إهزة المشار ألججهزة أو أجزاء اصالح أو تحويل األإيؤجر أو يقوم ب

  . دارة الضرائبإون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من دمن  58 المادة 

رسال أو التركيب لى مدير الضرائب بالوالية لمكان اإلإولهذا الغرض، يقدم طلب  
  . هزة المذكورةألجا ءهزة أو أجزاجألل

  : وينبغي أن يذكر في هذا الطلب، الذي يعطى منه وصل، ما يلى  

  .المهنة والعنوان ،)والعنوان التجاري(لقبه واسمه : فيما يخص الطالب  

  : جهزة التي هي موضوع الطلب ألاء جهزة أو أجزافيما يخص األ 

  . ها الحقيقيانعددها ونوع )أ 

  . مغة بعد، أرقام الدمغ الخاصة بكل واحد منهان هى مدإ) ب

الت التي ستخصص له، أو نوع االصالحات أو التحوي ستعمال الذياإل) ج 
  .ليهاعى ستجر

  .قتضاء، المكان الذى ستستعمل فيه أو تصلح أو تحولعند اإل )د

صل أليجب على صاحب الرخصة أن يسلم نسخة منها مطابقة ل : 65المادة 
رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم  ومصادقة من قبل
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جهزة أو أجزاء ألل صلحر أو المدل، الى البائع أو المؤجر أو المصعمااأل
  . جهزةألا

جهزة التي ستستورد، ألجهزة أو أجزاء األليه فيما يخص اإويجب على المرسل  
  . أن يسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من هذه الرخصة

ها في إليجهزة المشار ألاجهزة أو ألجزاء األينبغي على كل حائز ل :  66المادة  
من هذا القانون أن يقدم تصريحا عن كل جهاز أو جزء جهاز الى  58المادة 

عمال خالل العشرة أيام التي األمفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم 
  . جهزةألأو أجزاء اجهزة المذكورة ألتلي وضع يده عليها، يبين فيه نوع وسعة ا

ند كل طلب، كما يجب أن يكتب على المصرح وصل يجب تقديمه إيعطى و 
  . من الجهاز ءة وقوع تعديل في الجهاز أو في جزجديد في حال حتصري

دارة الضرائب، إفة تدفع من قبل جهزة المختلألا ءجهزة وأجزاألن اإ :  67المادة  
ليه في إالمشار  حوصل التصري لىعنفقة المصرحين برقم مسلسل يكتب  لىعو

  . جهزة التي هي في حيازة الصناع أو التجارألا ءوذلك باستثنا ،هالعأ   66المادة 

صالحات أو إليها علجهاز مدمغ أو تجرى  ءدة أجزاعأو  ءندما يستبدل جزعو 
  . وضعها من جديد دخيرة يعاألا  هن هذإت تتسبب في محو العالمة، فتحويال

لى مفتشية إجهاز مصلح أو محول أن يطلب بموجب تصريح ويجب على حائز  
عمال وضع العالمة في ظرف خمسة أيام بعد ألالضرائب والرسوم على رقم ا

  . تمام أعمال التصليح أو التحويلإ

يمكن ألعوان الضرائب أن يحددوا عن طريق القياس سعة األنابيق  :  68المادة  
عدم إمكان القيام بذلك عن طريق الخاضعة إلجراءات الدمغ، وفي حالة إما 

تثبيت عن طريق التفريغ في الن سعة إالقياس وإما قيام نزاع حول نتائج العملية، ف
ويتحتم على الحائز أن يسلم هو بنفسه أو بواسطة ممثليه، الماء واليد . ء آخذإنا

العاملة الالزمة لهذه العملية التي تسير بمحضر من طرف أعوان الضرائب 
وفي غضون أعمال التقطير فان تثبيت سعة  .ر عن هذه العمليةويحرر محض

جهزة ألوبالنسبة ل .جهزة يمكن أن يجدد في كل مرة تراها المصلحة ضروريةألا
عوان يمكن لهم أن يقوموا، خالل أعمال التقطير وفي كل ن األإالعاملة باستمرار ف

  . ةنتاجيثباتات قصد التأكد من قوتها اإلإمرة يرونها ضرورية، ب

من  58ليه في المادة إمن الجهاز المشار  ءان إتالف الجهاز أو جز :  69المادة  
لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم  حون، يجب أن يسبقه تصريهذا القان

  . مالعرقم األ على

ازل وخالل نه فيما يخص المتنعجهزة يترتب ألزل العرضي من نفس اإن التنا 
  . ل المتنازل لهمحسم وإيبين فيه  حريخمسة أيام، تقديم تص

الذين يحررون وان الضرائب عال بمحضر أإن أن يتم إتالف جهاز وال يمك 
  . ن ذلكعمحضرا 
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. جهزة مختومة طيلة المدة التي لم تستعمل فيهاأليجب أن تبقى ا :  70المادة  
  . حصاؤها فيهإويمكن اإلحتفاظ بها في المحل الذي تم 

جهزة التي ألجهزة أو أجزاء األيضعوا في أي جزء من ا ويجوز لألعوان أن 
  . ستعمالهاإيرونها مالئمة، أختاما من شأنها أن تتلف أو تفسد من جراء 

ستثناء للحالة المنصوص عليها فيما بعد، إو يختام كما هويجب إعادة عرض األ 
  . بمحضر األعوان الإقتالعها إال يمكن 

وان القيام من أجلها عألسباب التي طلب من ااألختام األوتذكر في طلبات رفع  
لى رقم عمباشرة والرسوم ير الغوتقدم لدى مفتشية الضرائب . العملية بهذه 

وان بفك األختام عألذا لم يقم اإو. قلأللى اعة مسبقا عشرين ساعمال بأربع وعاأل
له قطعا أن  خير اليجوزألن هذا اإالمصرح، ف  دهة من الوقت الذي حدعبعد سا

  . وان المذكورين خالل زيارتهم المقبلةعاأل إلىسلم الرصاص ي

ختام، سببا في رفع األ سباب التي كانتشغال أو توقف األألمن ا ءاالنتها دوبمجر 
ير المباشرة والرسوم غمفتشية الضرائب  إلىن أن يقدموا لى الحائزيعفانه يجب 

. ختامألها تحت اوضع دها يعاءمال، تصريحا بأن أجهزتهم وأجزاعأللى رقم اع
ذا لم إداة اليوم الذي قدم فيه تصريحهم غها للزيارات الليلية عويتوقف خضو

  . وان الضرائب بذلكعدم قيام أعختام بسبب وضع األت

  . ييد رسمعيسبق يوم  حة إذا كان التصريعشرين ساعجال بأربع وآلا دمدتو 

ليها علية المنصوص لختم والزيارات الليا ءجراإيمكن أن يعفى من  :71المادة  
  . وضمن الشروط المحددة من قبل المدير العام للضرائب  111المادة في 

ات التعبئة المتناوبة والمجردة من ذأنابيق التجارب في مثل االجهزة  حائزو -  1
   ؛خفيض الدرجة والتي ال تتجاوز سعتها لترا واحداتكل جهاز للتكرير أو 

   ؛التجارب ءجراإلجهزة المخصصة فقط لنسبة لألة باالمؤسسات العلمية والتعليمي -  2 

   ؛لى الشهاداتعالصيادلة الحائزون  - 3 

األشخاص الذين يثبتون ضرورة استعمال أجهزة التقطير الستعماالت محددة  -  4
  . والذين ال يستخدمون أي مادة كحولية

زين الذين لديهم لى الحائإال إ حال يمكن أن تمن ءستفادة من هذا االستثناير أن اإلغ 
الرخصة في   ههذ ءلغاإويمكن . دارة الضرائبإن قبل رخصة شخصية ممنوحة م

  . أي وقت

ينبغي  على  حائزي  األجهزة أن  يقدموا عند  كل  طلب  إلى :  72المادة 
مال ،  األجهزة  األعمصلحة  الضرائب  غير  المباشرة والرسوم على رقم 

الء لديهم حرية ؤوما دام ه، ي  هي في  حيازتهم المختومة  أو غير  المختومة الت
راقبة  المصلحة  ضمن  الشروط   لمجهزة  فإنهم  يخضعون  األالتصرف  في 

  .من هذا  القانون  111المحددة  بموجب  المادة 
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  :أحكــام  عـامة  –معـامل التقطيـر ) ب

ا6-�
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(�����, P#0
ار 32 ا��ز8
 ا�� �R�,.(*)   

غير  أنه يمكن منح ، يمكن إنتاج الكحول  إال في  مؤسسة ثابتةال :   74المادة 
  .رخص  من قبل إدارة الضرائب قصد  إستعمال أجهزة متنقلة

إن  التصريح بالمهنة الموقع عليه من طرف  المقطرين ، يجب  أن : 75المادة 
من  194ة ات و األحواض والسطول وتطبق  أحكام المادنتوضح فيه سعة المسخ

  .هذا القانون على المقطرين

أعاله ،  يتمم  بالنسبة  للمقطرين   75إن  التصريح المشار  إليه في المادة :  76المادة 
إلشارة  إلى تاريخ الرخص  التي  حصل  عليها  الطالب عند اإلقتضاء، االمتجولين ،  ب

  .في  و اليات  أخرى

الذي يعد طلبا و    هذه المادة من يدرس التصريح المذكور في المقطع األولو  
  .يبت فيه بالوالية المختص والضرائب      من قبل مدير لرخصة،

يستطيع  المدير   العام  للضرائب  أن  يحدد تاريخ  و كيفيات  :   77لمادة ا
وضع  عدادات  معتمدة من قبل  إدارة  الضرائب  على  أجهزة   التقطير  التي  

  .ى  نفقتهمإكتسبها  المعنيون  عل

   العكس بالنسبة لتحمل كميات الكحول العدادات تكون حجة إلى أن يثبت إن بيانات
  .المنتجة

و يمنع  تزوير  بيانات  العدادات عن قصد أو إضرار سيرها  بأي  وسيلة   
العدادات  البيانات  الالزمة  لتحديد  كمية    الكحول      كانت  يجب  أن  تقدم

كرير  و ذلك  بنسبة  قريبة  و التأثلها  منتوجات   التقطير  الصافي   التي  تم
  %.  0,5من 

على األقل بمحضر شهرين  تجارب عليها طيلة بعد إجراء تعتمد العدادات إالوال  
  .همتومساهم   أعوان الضرائب

  .و لهؤالء الحق  في  إجراء  تجارب جديدة   كلما  رأوا ذلك  ضروريا

م الوسائل البشرية  والمادية الضرورية لمراقبة سير  ويجب على المقطر أن يقد 

                                                           

  . 2008	��� . ت.م.%B ق %20/�	� ��("c ا	��دة :  73ا	��دة  (*)
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عن   % 0,5 وفي  حالة  ما إذا كانت  كمية الكحول المقدمة تقل عن ،العدادات 
تحملها هي الكمية يجب الكمية التي سجلها العداد في مراقبتين، فإن  الكمية التي 

  .التي  تم تحديدها بموجب  بيانات هذا الجهاز

ح مقدم  إلى  مفتشية الضرائب  يب  أن  يكون موضوع  التصريج:   78المادة 
  :كمايلي األعمالغير المباشرة و الرسوم على رقم  

نقاعة الحبوب أو مواد طحينية  أو نشوية، ووضع   قصد  تقطيرالتحضير،  -1
 يرغمواد سكرية تتخمر وكل  عملية  كمياوية  تكون  نتيجتها المباشرة أو 

  .المباشرة إنتاج الكحـول

نوع الوسائل الكحولية من كل  الحياة وخالصة الكحول وصنع أو تصفية مياه  -2
 .طريق التقطير أو أي وسيلة أخرىهذه العمليات عن  سواء تتم

 1 – 78ينبغي  أن يذكر  في التصريح  المشار  إليه  في المادة  :   79المادة  
ويتم  التصريح   .نوع ومصدر المنتوجات المستعملة سة وكذلكسأعاله، مقر المؤ
  .دخلت منتجات جديدةأكلما حضرت أو 

وينبغي أن يقدم هذا التصريح قبل البدء في العملية األولى من كل موسم للصنع، 
  القانونا هذ من 4المادة وفي اآلجال المنصوص عليها  في 

  .السنة المواليةغشت من  31كل سنة إلى  أول سبتمبر من يمتد الموسم منو 

النشوية أو أو  عملية  لتنقيع الحبوب أو المواد الطحينية كل نإ:  80المادة 
تخمير المواد  السكرية المتممة ألجل التقطير، يجب أن يصرح  بها مسبقا  بأربع  

  .وعشرين ساعة على األقل

يخضع  المقطرون  إلى  بعض  اإللتزمات الخاصة  التي  تمس  :   81المادة 
م  و التدابير  الخاصة  بضمان مختلف  تنظيم  معامل  التقطير التابعة له

  .التحمالت

خاصة تختلف حسب  إلى أحكاميخضع  الحسابات وضبطها، أن مسك كما
  .أدناه 82األصناف المشار إليها في المادة 

يخضع  معامل التقطير  إلى  نظتمين مختلفين  سواء  كان  األمر  :  82 المادة 
  .أجهزة  متنقلةبإستعمال لها  ات مرخص  سسيتعلق  بمؤسسات  ثابتة أو مؤ

  :نظــام التقطيـتر الثابت ) ج 

يجب على األشخاص  الذين  يستعملون معامل التقطير الثابتة، أن  :  83المادة  
  .يتخدوا لزوما  صفة المستودع المحتكى

طبق  جميع  األحكام  المتعلقة  بمسك  الحسابات  و التحقيقات ت  : 84المادة  
  .على مستغلى معامل  التقطير   الثابتة ،ةلدى  تجار الجمل
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   :الترتيب شروط اإلنشاء و - 1

   .المجاورةبين معمل  التقطير  و البنايات  يمنع كل  إتصال داخلي :  85 المادة

 .للسكن ميع  المحالت  التي  تستعملجو يمنع  كل إتصال  بين معمل  التقطير  و 

من أجل  بيع   جارة  و الصنعكما يمنع  داخل  محالت  معمل التقطير،  الت
ساسها  الكحول و المشروبات المختمرة غير  الكحول  الطبيعي  ومياه  أمنتوجات 

 .الحياة

أي وعاء ، يجب   إن كل  مسخنة أو إنبيق أو أنبوب أو صهريج أو:   86المادة 
  .أن  يحمل  رقما  ترتيبيا مع  اإلشارة  إلى سعته  باللتر

 بأحرف يبلغ علوها علىو  الخاصة بالسعة بالطالءرات و اإلشا وتكتب األرقام 
 .الخاصة على نفقته المصرح و   من طرفسنتمترات  5األقل 

كل مسخنة  مخصص لتلقـي الكحول بما في ذلك كل وعاء ثابتإن  :87المادة
 موضوعة بكيفية تبرز مع ماسورة شفافة يكون مجهزا بدليل يجب أن  مكرر،

و يمكن  إستبدال هذا الدليل الذي يكون  قياسه مدرجا   .الخارج مستوى السائل من
وتحدث فتحتان لدخول . مقياس معدني مدرج أيضا بالسنتيمترببالسنتيمتر،  

  .المقياس في األماكن المعينة من قبل األعوان

إن األوعية كيفما كان نوعها المستعمل لتخزين ونقل المنتوجات من  : 88المادة 
  .ب أن يذكر فيها الرقم الترتيبي و سعتهاكل نوع و كل مصدر ، يج

سندات    كما تعاد كتابتها في .تمحىال  بالطالء أو بكيفية هذه البياناتب تكتو 
  .الحركة

الخارجة من جهاز  التقطير،  الكحول التي تتلقىاإلختبـار أنبوبة إن : 89المادة 
الزجاج كرة من  يمكن أن يعلوها، بناء على طلب األعوان، غطاء معدني أو

  .مع  المصلحة ن أخذ  أي عينة من السائل من دون التعاونالمثبت بحيث ال يمك

  :التصـريحـات العـامة - 2

على المستغل أن يقدم إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة  يجب:   90المادة 
الرسوم على رقم األعمال في بداية كل موسم، تصريحا عاما يتضمن البيانات  و

  :التالية

األدنى لعملياته الخاصة بالتقطير أو التكرير و المعبر عنه تحت شكل  المردود -
النسبة المئوية لكمية الكحول الصافيالمحصل عنه  بالنسبة  للكمية  المحصل  عنها  

  .المواد التي تم الشروع  فيها فـي

 إذا كانتسخين أجهزة التقطيـر   يوم،و ينتهي فيها كل  التي يبدأالساعة  -
  .مستمـرغير العمـل 

،  والوقت  الذي  األدنىتقدم التصريحات الخاصة بتعديل المردود :  91المادة   
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كل يوم، عند اإلقتضاء، إلى مفتشية الضرائب   التقطير في يعمل خالله معمل
  .غير المباشرة  والرسوم على الرقم األعمال

 90ادة المتضى قبم قبل المقطر األدنى المصرح به من إن المردود :92المادة  
  .األقل على %98يكون مساويا لـ  يجب أن أعاله،

إثباتات المعني  التي  بناء على  % 97غير أن الحد األدنى يمكن  أن  يصل إلى  
يتم  تكوينها  بواسطة تجارب حضورية كما هو  منصوص عليها في المقطع  

  .أدناه 93األخير من المادة 

يرونها التي قبات اقيام بالمرالضرائب ال ألعوان إدارةيرخص  :93المادة 
الكحولية الموجودة من صحة التصريحات المتعلقة بالقوة  أجل التأكدمن  ضرورية

  .المشروبات والمواد التي يجب تقطيرها   في

  .و إذا حصل نزاع فإن القوة الكحولية تحدد  نهائيا على إثر التجارب الحضورية 

هذه التجارب   تحت  بوا إجراءيستطيع األعـوان المذكورين أعاله أن يطلو  
  . بمساعدة ممثلة إشرافهم بواسطة أجهزة المقطر و

المذكورين أعاله، أيضا بواسطة التحارب الحضورية المتممة  ويستطيع اآلعوان
ضمن  الشروط  المبينة في المقطع السابق أن  يدققوا في صحة التصريح العام  

  .المردود الدنى ألجهزة  التقطير عاله، فيما يخصأ 90 المنصوصعليه في المادة

  :تسجيــل  المادة   األولية في   الحسـاب - 3

الحركة التي أقرت نقل المشروبات المختمرة والسوائل   إن سندات:  94المادة 
الكحولية التي أدخلت في معمل  التقطير،  يجب  أن تودع  لدى  مفتشية 

ال  ضمن  نفس  الشروط  على  رقم  األعم الضرائب  غير المباشرة و الرسوم
  . المحددة   بالنسبة  لتجار  المشروبات  بالجملة

إن  المشروبات  أو السوائل  المدخلة  بموجب  سندات اإلعفاء  :  95المادة 
بكفالة يتم  تحملها  عل حساب  المواد  األولية في  آن  واحد  في   ما يخص  

،  و يتم  تحمل  المشروبات  حجمها و كمية الكحول الصافي  التي  تحتوي  عليه
  .من هذا   القانون  110الكحولية في حساب  المخزن المشار  إليه في المادة  

 للتقطير مخصصا كان إذا حسبما لنظامين مختلفين يخضع ثقل عصير الفواكهو  
  .كحولي في محلول أو ليستعمل حالته على

ل  المختمرة  المشار  إليها ففي  الحالة األولى  يكون  مماثال للمشروبات و السوائ
في المقطع األول  من  هذه  المادة سواء بالنسبة لمسك  الحسابات  أو  فيما يتعلق 

ذا  من الواضح  أن التصريحات المقدمة  من قبل  هؤالء إت المقطرين ، بإلتزما
يجب أن  تتضمن  اإلشارة إلى ثروة ثفل عصير  الفواكه في  الكحول   بدال  من 

  .ة  الكحوليةجرذكر  الد

حالة   الثانية  فإنه  يخضع  لألحكام المنصوص  عليها  في المواد  من الإما  في 
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  .بالنسبة لصنع المحلوالت الكحولية في معامل التقطير و مرافقها 101إلى 98

  :المواد األولية هوإن حساب :  96المادة 

ر  المشروبات تسجبل كميات المشروبات  أو السوائل  المختمرة األخرى  غي -
  : "الكحولية

المقدمة أثناء إفتتاح الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل  حساب الموسم   ) أ
  ؛السابق

 ؛بكفالة تحت غطاء سندات اإلعفاء المدخلة إلى المعمل) ب

  ؛النقع التحليل أو عمليات التخمير أو في المعمل عقبالمسترجعة ) ج

  .المعترف  بها  كفوائض) د  

غير األخرى  السوائل المختمرةأو  المشروبات الكحولية طرح منه كمياتت -
   :الكحولية المشروبات

  ؛أدناه 102للمادة  بها تطبيقاالمصرح  للتقطير و المسلمة) أ

  ؛اإلعفاء بكفالة غطاء سنداتتحت  المرسلة على حالتها) ب

  .الناقصة و المثبتة خالل  إعداد الجرود) ج

يمكن إدخال ال   نى مسك الحساب الخاص بالمواد األولية،لكي يتس  :97المادة  
إال بعد أن يقدم  إلى مرافقها السوائل المختمرة إلى معامل التقطير أو المشروبات و

  .المقطر تصريحا بذلك

  دفترو يجب أن  يذكر  في  هذا  التصريح  المسحل من طرف  الصانع  في  
و  الثانية ،  التاريخ   لصفحـةارومة أو  في  ألذي  أرومات ، سواء  في  ا

خال للسوائل  و كذلك النوع  و الكمية حسب  الحجم للمواد دالساعة لكل  إ
  مع  درجتها الكحولية، ةالمدخل

و يجب على المقطر ، بمجرد ما يمأل إستمارة  التصريح ، أن  يقصها  و يضعها 
  .في  صندوق  مختوم  من قبل   أعوان إدارة  الضرائب

  :المحلوالت الكحولية في  معمل التقطير  أو  في  مرافقــة   صناعة -4

غيرها  من و"  للميالس هإن  كل إدخال في  معمل للتقطير أو في مرافق:   98المادة 
الكحول، ال  يمكن أن تتم إال بعد تقديم   تصريح   يالمواد  التي من  شأنها أن  تعط

  . أعاله  97  محرر ضمن الشروط  المنصوص  عليها في  المادة

الحجم أو سواء حسب    ينبغي أن يذكر في هذا التصريح الكميات المدخلة،و  
  .لمختــلف المواد الضرائب بالنسبة قبل إدارةمن  للقواعد المعدةو تبعا  الوزن

  .يتم تسجيل المواد المصرح بها في حساب خاص:  99المادة 
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  :وتسجل  في هذا  الحساب 

عصير  إلختمار  أو  إذا كان  األمر  يتعلق  بثفل،لالمقدمـة  الكميات  -1
  ؛الفواكه و الكميات المستعملة لصنع  المحلوالت الكحولية

  ؛الكميات المرسلة على  حالتها بمحضر  األعوان -2

  .الكميات  الناقصة المخرجة  خالل إعداد الجرود -3

ص المخرجة تؤدي  الضريبة  ، في  حالة  ما  إذا كانت  النواق:  100المادة 
من الحساب المشار إليه في  المادة  السابقة  الذكر  غير  قابلة للمخالصة ضمن  

من هذا  القانون عن كمية  من    31الشروط المنصوص  عليها في المادة 
الكحول  تساوي  الكمية  التي تمثلها النواقض  حسب  المردود  الذي  قد  تعطيه 

لمحتوى اية  الموسم،  أو  إذا لم  يجر  التقطير  فاالمواد المماثلة المقطرة  منذ  بد
غرام من  1.000و أن  . المثبت بتحليل  العينات المأخودة من  الكميات الباقية 

سنتيمتر   600 لالسكر  تعتبر  في هذا   الحساب  عند  اإلقنضاء ،  مطابقة  
 .مكعب من الكحول

انون والمتعلقة بحجز الفوائض، من هذا الق 9طع األخير من المادة  قإن أحكام الم
  .ال تطبق على ثفل عصير الفواكه

ينبغي  على  المقطرين  المستعملين للمنتوجات المشار إليها  في  : 101المادة 
لنسبة لتحضير المحلوالت الكحولية، و عن أعاله،  أن  يصرحوا با  98المادة 

  :،  بتفاصيل العمليات فيما يتعلق كل  يوم

  ؛حواضبساعة تعبئة األ -1

 .إستعمالها بجبكمية السائل أو المادة التي ي -2

  .رضغيسلم  له  لهذا  الوتتم هذه التصريحات على دفتر ذي  أرومات 

  :الحوض  في  نفس الوقت الذي  يبدأ فيه  تدفق العصير  والمواد في  -1

  ؛رقم هذا الحوض -

  .تاريخ  و ساعة  الشروع  في العملية -

  :ل   حوض عند  نهاية  تعبئة  ك  -2

  ؛الساعة  التي  أنتهت  فيها  التعبئة -

  .وزن  أو حجم  المواد  أو العصير أو  النقيع -

  :محتوى كل حوض تدريجياسيخرج فيه  في الوقت الذي -3

  التاريخ  والساعة  التي  يشرع  فيها  إستخراج السائل المختمر، -

ة  جمحصل  عليها و كذلك  الدرالساعة التي توقف فيها اإلستخراج و كمية  السائل ال  - 
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  .الكحولية لهذه المنتوجات و عند  اإلقتضاء ،  الكمية المخصصة لتعبئة جديدة

و توضع الورقة األصلية  فورا في  صندوق مختوم بصفة قانوننية من قبل  
  .األعوان

  :دفتـر الشروع  في التقطيـــر - 5

غلين لمعامل  التقطير  إن  التصريحات التي  يجب  على  المست:  102المادة  
ا بخصوص كميات و أنواع المواد  األولية المعروضة للتقطير  ، ينبغي  هتقديم

من إدارة م ومة والورقة األصلية  للدفتر المسلألرأن تسجل  في  آن  واحد في  ا
  :الضرائب  و الذي  يجب  أن  يذكر  فيه

  :في نفس الوقت يشرع فيه تعبئة كل  أنبيق

  ، رقم األنبيق -

  .تاريخ  و ساعة  بداية العملية -

 :بمجرد اإلنتهاء من التعبئة -2

  الساعة  التي  إنتهت فيها  هذه  العملية، -

آ�!�  و (ع  ا	�(اد  ا	�����ة  :�  ا�,!D  و آY	j  آ�!�  ا	8C(ل ا	��:�   -
  .:�  هwY  ا	�(اد  ةا	�("(د

�وق  �,D  	.�6وط �b  �:  �!.b(ر>�   ا�	ا�?!�    (0$  ا $E1�	(اردة  :�  ا	ا
  .أB%97  w>4 ا	��دة  

لة من  �8(ي  :!��  آ�  ��8e  إ,!K.4   D آ�!�  %���ث  ا	�ـ�و :�  ا	�/�%�   
14� %�8ر 	ا  �:  ، ���ا��  ا	�(� ��4  ، x,�   �!�C	ا  wYن ه��(ا�V  أو ا	�(اد ، :

!� %B ��ف    $>:� ��ا��  د:��   ا	�E1!�  أو ا	�:�� ا	��8(ل ا	�(ا)�<   ����
 �E1�	آ�    ،ا B4  �!F��	ا  B% K�/�  �4���	ن ر"�  ا�و :�  %�� هwY  ا	8�	� :

���4  آ�    �1:  �F�� و  ،  �!E1�	ز  ا��" �:   �.?���8e  ا	�(ا�V  أو ا	�(اد  ا	�
�{,/ .  

��   :103 المادة��  D!,�  :�  ا	�/�%�  ا	��  �Fى  :!��   /,}� ا���  �!F�   ،ار��
  ��4 �E1�	ا  i�  آ� ،  �1(مY	�1   ا���	دة   ا��	ا �:  i!	6�ر  إ�	ا  ��:�وا^�   :� ا	

����  آ�  �(م أو �4� آ�   (>p  	��4�ل  إذا ^�ث  ذ	j 0�4�  ?<ل  ا	��ــ�ر.  

   �!E1�.	  x0�4  ��	ة   ا�����	(اد   ا�	ع آ�!�ت  ا)�F%  �!F�   آ�  B�-�� و
�%Y  ا D���	ا  �����	.  

  :.5ــ�ب ا�E!ـ; - 6

  :يلـي فيه مايسجل  حساب للصنعمعامل التقطير  يمسك في  :104المادة  

كميات الكحول المقدمة أثناء  إفتتاح الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل ) أ 
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  ؛حساب الموسم السابق

بها المصرح  تقطير وللاألولية المسلمة    الكحول الموجودة في الموادكميات ) ب
  ؛أعاله 102للمادة  تطبيقا

ح للتصفية والمصر الكحولية المقدمةالموجودة في المشروبات  كميات الكحول) ج
  ؛أدناه 107للمادة  بها تطبيقا

  .الفوائض المعترف بها خالل إعداد الجرود)  د

ل خال يوم أوكل  عند نهاية أعاله، المقطع بإليه في  التسجيل المشارو يجرى 
  .بها األعوانزيارة يقوم  كل

  :يطرح منه مايلي 

الكحولية التامة الصنع و  في المشروبات الصافي الموجودة كميات الكحول  ) أ
  ؛أدناه 108المصرح بها تطبيقا للمادة 

 .النواقص المخرجة خالل إعداد  الجرود ) ب

يقا بتط النواقص المحصل عليهاتخضع للضريبة بعنوان رسم   :105المادة 
  :التالية للصيغة

  (*).د –م   xج = ن 

  :وتمثل هذه الصيغة مايلي 

  ؛النواقص الخاضعة للضريبة:  ن 

كميات  الكحول الصافي  المصرح بها و المقدمة لإلستعمال تطبيقا للمادتين :  ج
  ؛من هذا القانون 106و  102

  ؛نونمن هذا القا  93إلى    90المردود األدنى المشار  إليه  في  المواد  من : م 
  .أدناه  108افي المصرح  بالحصول عليها تطبيقا للمادة  صكميات الكحول ال:  د 
  :إعــادة الصنــع - 7

 الكحول المعدمن الكحول الخام أو  أي كميةال يمكن إدخال   :106المادة 
المقطر تصريحا  أن يقدمبدون  أو التجفيفالتصفية أو للتكرير  في جهازللتصفية 

  .أعاله 101لمحددة في المادة ا بذلك ضمن الشروط
  :ويجب أن  يذكر  في  التصريح  مايلي 

  ة  الكحول  الخام  و المنتوجات  المعاد  إستعمالها،جنوع  وحجم  و در -1
 رقم األوعية  التي تستخرج منها هذه  المنتوجات، -2

                                                           

  .1996م 	��� .%B ق %109/�	� ��("c ا	��دة :  105	��دة ا(*)
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 .الساعة لتعبئة الجهاز التاريخ و -3

الكحولية  ي المشروباتف تسجل كميات الكحول الصافي الموجودة  :107المادة 
 :المقدمة لتكرير أو للتصفية

  بكونها  مطروحة من  حساب  المخزن، -1
 .بكونها مسجلة في حساب  الصنع -2
  :حسـاب المخزن - 8

في   عمل،كل يوم  عند نهاية يسجلوا،على المقطرين أن  يجب  :108المـادة 
ية التامة الكحول عليها المشروبات الكحول الصافي المحتويةكميات  دفتر خاص،

  .التكرير اليومي من التقطير أوالصنع و الواردة 
  .أعاله  102هذا الدفتر ضمن الشروط  المحددة في المادة   و يمسك 

 مرافق،في  في المعمل أو الكحولية المدخلةإن كميات المشروبات  :109المادة 
ا هذمن  97 في المادةيقدم وفقا للشروط المحددة  تكون موضوع تصريح يجب أن
  .القانون

  :يسجل  فيه مايلي حساب للمخزن   معامل التقطير،يمسك في :  110المادة 

المكونة للبقايا المثبتة عند   وكميات الكحول  المقدمة أثناء  إفتتاح الحساب أ) أ
  قفل  حساب الموسم  السابق،

 108المادة في  الدفتر المنصوص عليهفي  كميات الكحول المسجلة بالتتابع) ب
  ،هأعال

  أعاله، 108المادة  المشار إليها في الخارج ومن  الكحول الواردةكميات ) ج
  .الفوائض) د

كل عند نهاية  أعاله،) و ج )ب في المقطعينا هالتسجيالت المشار إليى جرتو 
  .أعوان الضرائببها  كل زيادة يقومأو خالل  يوم
  :يلي يطرح منه ما -
  ،الكحول المرسلة كميات) أ

من هذا  107و  106للمادتين  بها طبقالمعد صنعها و المصرح الكميات ا) ب
  القانون،

  .النواقص) ج
لية األوإن التخفيضات  الخاصة  بفضالت المخازن سواء فيما يخص المواد  

أعاله أو في المنتوجات المصنعة، تمنح إلى    95المشار  إليها في المادة 
  .القانون اهذ من  202المقطرين ضمن  الشروط  المحددة بموجب  المادة 

هذا  من 202في المادة  والمنصوص عليه%  1ب يقدر  غير أن الحد الذي
  %.  0. 70إلى  القانون يخفض

حسب كل موسم سنوي يبدأ  على النواقص،المطبقة  وتحسب التخفيضات القانونية
  .غشت الموالي 31ينتهي في و  أول سبتمبرفي 
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  :الـزيارات - 9

حتى  النهار وسواء في الليل أم في  التقطير الثابتة املتخضع مع:  111المادة 
 يجب علىو  الضرائب،و مراقبات أعوان  إلى الزياراتفي حالة توقفها، 

  .طلب كلعند  معامل التقطيرمحالت  أن يفتحوا لهمالمستغلين 
المعامل  ال يجوز  ألعوان الضرائب أن يدخلوا أثناء   توقف  غير  أنه  في حالة 

م رتهختاما على  أجهأالذين وضعوا   الثابتةتغلي أجهزة  التقطير  مسدى  الليل  ل
أو الذين إختاروا نظام  التقطير بواسطة األنبيق المعتمد من قبل  إدارة  الضرائب  
أو الذين ركبوا أثناء  العمل على أجهزتهم  الخاصة بالتقطير ، عدادا معتمدا و 

  .مفحوصا من قبل اإلدارة المذكورة
  .كل معمل تقطيريقدموا بزيارة يومية إلى  الضرائب أن ب على أعوانيجو 

يجب على المستغل  لمعمل  تقطير  الذي يريد اإلستفادة من أحكام المقطع الثاني 
من هذه المادة أن يشعر مفتشية الضرائب غير  المباشرة  و الرسوم  على  رقم 

الثالث  المنصوص  األعمال بموجب  تصريح  ، عن  أية  طريقة من الطرق  
العمل في األواني المغلقة ، وضع ، ختم األجهزة ( عليها  في المادة  المذكورة  

  .يرغب في   تطبيقها بمعمله)  العدادات 

  :أحكــام مختلفة - 10 

إلى ثابتة تسطيع إدارة الضرائب أن تخضع معامل  التقطير ال:  112المادة 
 90تصريحات المنصوص  عليها في المواد  ففي  هذه الحالة فإن ال. مراقبة دائمة

أعاله ، يجب  أن  109و  108و  106و  102و  101و  98و  97و  91و 
تقدم إلى األعوان المكلفين بهذه  المراقبة و يمكنهم أيضا أن يسلموا سندات اإلعفاء  

  .من  هذا  القانون 94بكفالة  المنصوص عليها في  المادة  

أن يراعوا  نظام الختمتحت  قطرين الموضوعينيجب على الم :113المادة 
  .من هذا القانون 70شروط المادة 

ختـام  يجب  أن يطالب به في  تصريح  توقف العمل  إن وضع األ:114المادة 
  .أو  إنقطاعه و المقدم إلى المفتشية المعنية

و المقطر  الذي و افقت إدارة  الضرائب  على منشأته و الذي قدم التصريح 
ر  إليه أعاله بصفة قانونية ، لن  يتعرض  للزيارات الليلة إبتداء من اليوم  المشا

ختام لم توضع بعد من ألالموالي لليوم الذي قدم فيه تصريحه حتى و لو  أن  ا
  .قبل  المصلحة

  .ختام عن  أجهزتهو ال يمكن  للمقطر  أن  ينزع  األ 

حكام عمل باإلنابيق طبقا ألإن  المقطرين الذين إختاروا نظام ال:  115المادة  
عندما يتم  إعتماد  أعاله ، يتوفق خضوعهم إلى الزيارات  الليلة 111المادة  

  .منشأتهم من قبل  إدارة  الضرائب
ويعتبر كعاملين  في األنابيق ، المقطرون الذين  تستجيب منشأتهم  للشروط   

  :التالية 
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أية  خذ ة تحول  دون أتوضع  أنبوبة اإلختبار تحت كرة من الزجاج مختوم -1
 كمية من الكحول،

المثبتة على  األنابيب  يكون الجزء  األسفل لساق الحنفيات الرئيسية -2
الواصلة بين  أنابيب اإلختبار و األجهزة و األحواض ،  معبورة بوصلة  

 مختومة،
تكون  الحنفيات الرئيسية المذكورة ، مرتبة  بكيفية ال  تمكن  أبدا  من قطع   -3

 .ائل  نهائيا و إرجاعه إلى أنبوبة  اإلختبارسير  الس
تكون  الوصالت و الفواصل  الخاصة  باألنابيب الرابطة بين أحواض  و  -4

أجهزة التقطير و أنابيب األختبار ،  موضوعة بعيدا عن كل إصابة داخلية، 
 .بإجراء  أنبوبية  محكمة  بالرصاص

و على  األنابيب  تكون حنفيات التفريغ المثبتة  على  أجهزة  التقطير -5
المخصصة لمرور الكحول و على  األحواض المتصلة مباشرة  بأنابيب 

  .اإلختبار ، مغلقة    بواسطة   ختم
  

  .يمنع  أخذ  أي  كمية من الكحول من أنابيب  اإلختبار  إال  ألجل  التذوق
 الذي  لم  األنبيقتركيبات معامل  التقطير  ذات    في  و يخطر أيضا أي  تغيير 

  .تقبله  مسبقا إدارة الضرائب

إن فضالت التكرير غير الصالحة  لتصفية  جديدة  و المرسلة من  : 116المادة 
 فضالت " بسندات اإلعفاء بكفالة تكون حاملة لعبارة معامل التقطير، ترفق

ويذكر فيها حجمها  الكلي  و درجتها  المراقبة بمقياس  الكحول و كمية  " التكرير
  .في  المحتوية فعال  عليهالكحول  الصا

ويتم التحقيق في هذه  الكمية األخيرة بمخابر وزارة المالية وفقا للعينات التي  
  .مكان الوصول عوان الضرائب بأخدها من المعامل أو أثناء النقل  فيأليرخص 

المرسلة إلى المستودعين  لى المخالصة عن فضالت التكريرعوال يحصل المقطر 
هذه الفضالت لدى المرسل إليهم ضمن نفس الشروط التي تمت  إال إذا تم  تحمل
  .بها لدى المرسل

كل معمل للتقطير  بأن يكونيمكن إلدارة الضرائب أن تشرط  :117المادة 
و يراقب بصفة قانونية  نفقتهعلى  طرف الصانع وهزا بوعاء اإليداع يقام من جم

  .الموازين و المكاييل قبل مصلحةمن 
بالهيكتولتر في  جزءه األعلى فيما يخص سعة  اإليداع اء عو و يدرج مقياس

  .هيكتولتر واحد على األقل
ويجب أن ، ترات ال ينبغي  أن يكون المجال بين تقسيم و آخر  أقل من ثالثة ملي

 .تكون جميع البيانات الخاصة بهذا  المقياس  سهلة القراءة
إما بصب و ء مسبقاما بالماإ ،البراميل بواسطة وعاء اإليداع المذكورو تحدد سعة 

  .الكحول نفسه حين ملئها
واإلقفال المقرر إستعمالها بموجب هذا القانون ، تسلم الرصاص  إن: 118المادة 

األعوان على نفقة رجال  اتمجانا من قبل إدارة الضرائب  وتوضع وفقا لتعليم
  .الصناعة
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فظون بمفاتيحها، يحت يمدخل األقفال الت وا علىتاألعوان أن يثب لهؤالءويجوز 
  .ختاما ال يمكن كسرها ألي سبب كان من طرف   المقطرينأ

  .إلى أعوان إدارة  الضرائب عند  كل طلب هامويجب تقد
إن الصناديق الخاصة بألوراق األصلية والمنصوص عليها في هذا  :119المادة 

  .القانون، تقدمها مجانا إدارة الضرائب إلى المقطرين
   .وان إدارة الضرائب عند كل طلبويجب تقديمها إلى أع

يتم  الجرد  العام  للمنتوجات الخاصة بالتقطير  و التكرير بقدر  :  120المادة 
  .عن العمل قفـةاإلمكان عندما تكون األجهزة متو

  :المتنقل التقطيــر) د

يعتبر  كتقطير متنقل ، عملية إنتاج الكحول المتمم بواسطة جهاز :  121المادة 
  .قطر إال حثاالت الخمور وثقل  عصير  الفواكهمتنقل ال ي

يجب على المستغل  للجهاز المتنقل  ، أن يتخذ  صفة المستودع   : 122المادة 
  .المحتكر

تسجل  في حسابات مستغلى األجهزة المتنقلة الكمية المقدرة  من :  123المادة 
نتاجية  الكحول  الصافي المصنوع  ، وتسحب هذه الكمية  بالنسبة للقوة اإل

لألجهزة المحددة  بالتراضي بين المصلحة و الخاضع للضريبة و لمدة العمل  و 
  .لنوع  و درجة المواد   المستعملة

 تحدد أثناء تقديم السابقة،المشار إليها في المادة  إن القوة اإلنتاجية  :124المادة 
إذا  روقت آخ في أي القانون أومن هذا  4 المادة التصريح المنصوص عليه في

المقدمة كمية المواد األولية  نوع وفي األجهزة أو تغيير في    حدث تعديل
  .للتقطير

التي    هي المدة  أعاله، 123المادة المشار إليها في  مدة العملإن  :125المادة 
  .النقل تخفيض مدةمع  شغل المستغل جهازه

  .لمسافاتبالنسبة لهذا األخير والمحددة  من قبل إدارة  الضرائب  حسب ا
األختام من قبل أحد أعوان  مدة التوقف عن العمل يوضع الجهاز تحتوفي 

الضرائب  أو  يعتبر غير  صالح لإلستعمال عن طريق  إيداع إحدى مصلحة 
قطعة  األساسية  لدى  مفتشية الضرائب غير  المباشرة و الرسوم على  رقم  

  .لفة  للدائرةاألعمال أو في  عدم ذلك ، لدى قباضة الضرائب المخت
تكتب من طرف   األعوان  األختام بعبارات األجهزة تحتضع و يثبت و 

  .الصنع في دفترالمختصين 

 موقع يسلمدفتر مرقم و  يسجل في المتجول أنيجب على المقطر :  126المادة 
  :يلي المصلحة ما له من قبل

  ؛ياب جهازهإالشهور و األيام و الساعات لذهاب و  -1
النوع والثروة  حسب لبداية ونهاية التقطيروالساعات واأليام  الشهور -2
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 ؛لكحولية للمواد المستعملةا
 .اري إستعمالهاجالنوع  و الثروة   الكحولية  للمواد   األولية ال -3
اليوم على مرتين في  عن هذه التصريحاتالمتجول بغض النظر  يذكر المقطرو 

  .التي يقوم بتقطيرها المواد درجة ونوع و  ليال،و الثامنة  الساعة الثامنة صباحا
في   الدفتر     الثامنة صباحا، على الساعةيوميا  ذلك، يسجل عالوة علىو 

حالة توقف  و في المحصل عليهدرجة الكحول  حجم و  تحت تصرفه، الموضوع
  .عمله توفق فيها الساعة التياألعمال يسجل ذلك عند 

 فراغ بين السطور، و في وتسجل هذه العبارات بدون ترك بياض وال خدش و ال 
  .جرى فيه هذه  األحداثتنفس الوقت الذي  

وتستعمل  التصريحات المسجلة في  الدفتر ، لحساب الكحول  الصافي  المشار   
  .أعاله  123إليها  في  المادة  

وفي  حالة  مسك الدفتر  بصفة  غير منتظمة ،  فإن  هذه  الكمية تحدد  إلى 
بت  فيه عدم  اإلنتظام  و بدون  تخفيض  من أجل  النقل ،   يث  يغاية  اليوم  الذ

الحد  األقصى المطابق  للمدة التي  بقي  الجهاز فيها تحت  تصرف    على أساس
  .المقطر المتجول

بالنسبة للتفضيالت فيما يخص إنتاج %  8يطبق تخفيض قدره :  127المادة  
  .أعاله 123المادة  الكحول الصافي المحسوب حسب األسس  المبينة  في 

  .فيتم تحملها أما الفوائضو 

هزة  المتنقلة الذين  يقومون  بالتقطير  جيجب  على  مستغلي األ:   128المادة   
ساعة مقدما إلى  رينربع و عشبأعلى التوالي في المدن المختلفة ، أن يصرحوا 

الت رقم  األعمال ، بتنق  مفتشية الضرائب  غير  المباشرة و الرسوم على
أنابيقهم ، و يجب  أن يذكر  في التصريحات ، رقم  األنابيق و تاريخ و ساعة 

و الطريق   النقل البدء  في  العمل  وأماكن اإلنطالق  واألتجاه و كذلك أجل
 .المتبع

  :صناعـة المشروبــات –ثانيـا 

  :الميستيل و الفيرموط  و الخمور الحلوة  و المنتوجات المماثلة-)أ

يجب  على كل  شخص  يصنع  الميستيل  و الفيرموط و الخمور :   129المادة 
الحلوة أو  المشهيات التي  أساسها الخمر  قصد  بيعها  أن  يتخذ صفة تاجر  

  للمشروبات بالجم

،  يجب  129إن كل صناعة للمنتوجات المشار  إليها في المادة :  130 المادة 
ير  المباشرة و الرسوم على  أن تتم   بحضور  موظفي  مصلحة  الضرائب  غ

رقم األعمال و أن يسبقها تصريح موقع عليه بأربع و عشرين ساعة قبل  بدء 
  :يلي العمليات لدى  المفتشية المعنية  ويبين  فيها  ما

  ؛ساعة البدء  والساعة التقريبية  إلنتهاء  العمليات  –) أ

  ؛ى صنعهمن الميستيل  الذي سيجر)  األبيض أواألحمر(النوع  )  ب
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الرقم  الترتيبي لألحواض التي سيفرغ  فيها العنب المقطوف والموسطار ) ج
  ؛وخالصة  الكحول

وة  السكرية للعنب المقطوف أو رحولية والثكالوزن أو الحجم  والدرجة  ال)  د
  ؛الموسطار  المقدمة لإلستعمال

  ؛و درجة الكحول المفرغ حجم)  ه

  .يستيل  الممكن  الحصول  عليهالحجم  و الثروة  الكحولية  للم) و

من  )ه و )دو ) أ إن  المعلومات  المنصوص  عليها  في المقاطع:  131المادة 
أعاله ، يمكن أن تكون موضوع تصريحات تكميلية أو  تعديلية   130المادة 

بمجرد ما تسمح حالة الصنع بذلك ، وعلى كل حال  في  أجل أقصاه خمسة  
ويجب أن يذكر الحجم والثروة  ، تفريغ الكحولوأربعين يوما بعد  تاريخ 

هة  بالنسبة للميستيل  المجهز، جالكحولية  على حدة خالل  نقل  السوائل  من 
  .ضاليفعصير الفواكه و حثاالت  النبيد ال قـلومن  جهة أخرى  بالنسبة لث

   :التخزيــن - 2

ويحتفظ به   بأن يجهز الميستيل تطالبدارة الضرائب أن يجوز إل:  132لمادة ا
إلى غاية  اإلنتهاء التام من إعداده، وفي محل يكون معزوال بطريق عمومي عن 

  .أو المشروبات الكحولية من كل  نوع  لوةكل محل آخر يحتوي على الخمور الح

  :العينــات- 3

إن تفريغ الكحول  على العنب المقطوف أو على الموسطار، يجب : 133المادة 
  .مزج فعالبل متبوعا في الحا أن يكون

من هذا القانون ، من العنب  المقطوف   39وتؤخدالعينات المشار إليها في المادة 
و الموسطار   الجاري  إستعمالها و من  الكحول  المفرغ عليهما و الميستيل 

 .عصير الفواكه  ثـقلالمحصل  عليه و كذلك من حثاالت ترويق  الخمر  و 

  :مسك الحسابات  - 4

يفتح لصانعي الميستيل حساب  صنع يمسك على  حدة حسب  :   134المادة 
  ).أبيض أو أحمر(نوع  الميستل  المحضر 

  :ويعتبر  
أبيض،  الميستيل المصنوع  إما بالعنب  األبيض  الذي  أوقف كميستيل )  أ

إختماره عند القطف  نفسه ، وإما  بموسطار   العنب  كيفما  كان نوعه و الذي   
و بعد  فصله  بالعصر  الفوري للبابة و قشور   كل  إختمار  أوقف  إختماره قبل

  .وأعواد عناقيده
  .كميستيل أحمر،  الميستيل  المصنوع  بطرق  أخرى) ب

تسجل فيه المادة األول من هذه    في المقطع الصنع المنصوص عليهإن حساب 
  :الموجود فيو  الصافي المحصل عليهالكحول    كمية
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  ؛و الموسطار الجاري إستعمالهماالعنب المقطوف أ  -1
  .الكحول المفرغة عليهما -2

  :افي  الموجود في  صو تطرح منه كمية  الكحول   ال
  ؛الميستيل المحصل عليه -1
ثفل عصير  الفواكه و حثاالت النبيد للترويق  خالل إتالفها بمحضر  موظفي   -2

  .لها  للتقطيراسإرالمصلحة  أو 

الشروط التي بنفس   حسب السنة المدنية ولصنع وي حساب اايس :135المادة 
  .الحساب العام للمشروبات الكحوليةبها  يساوي

و يتم  تحمل  الفوائض في آن واحد لدى  الحساب  المذكور  و الحساب  العام 
  .ما النواقص  فتسجل في  المخروجاتأ. الكحولية  للمشروبات

لتي  يستعملونها اليقاف يمنع لصانعي الميستيل عن الكحول ا  :136المادة 
اإلختمار من أجل  تغطية فضالت الصناعة المثبتة لحسابهم ،  تخفيض  يحدد 

  :على األكثر

بالنسبة للكحول التي  إستعملت في صنع الميستيل  األبيض  كما   ،% 3بـ  -
  .  أعاله  134هو  محدد  في المادة 

يستيل األحمر  كما هو بالنسبة للكحول  التي  إستعملت في صنع الم ،% 5بـ  -
  .أعاله 134محدد في  المادة 

و يحسب هذا التخفيض التكميلي على أساس كميات  الكحول الصافي وحدها 
  .الموجود في  الكحول المفرغة على العنب  المقطوف  أو على الموسطار

النواقص  في حدود  الحد األقصى،عليها و التي تشكل  األرقام المحصلو تجمع 
  .العادي عن المخزن حساب الصنع مع التخفيض في الظاهرة

  :المشروبات الروحية و الخالصـات الكحوليـة) ب

  :التصريحـات- 1

حد  أن يمارس  مهنة صانع مشروبات روحية إذا لم يكن  ألال يمكن : 137ادة الم
قد  إتخذ  لنفسه  وضعية  تاجر مشروبات بالجملة و أن يبين في التصريح  

من هذا القانون بأنه يرغب في صنع المشروبات   4مادة ال المنصوص عليه في
  .الروحية

يجب على رجال  الصناعة أن يقدموا  تصريحا  بسعة  األنابيق   :  138المادة 
و يتم  اإلعتراف  بالسعة  و . المخصصة   للصنع  إلى إدارة الضرائب    األوعيةو

ويتمم  هذا القانون،  من  194تسجل ضمن  الشروط   المشار  إليها في المادة  
التصريح  بالسعة  بذكر  رقم  ترتيبي  خاص  بكل  إنبيق وكل وعاء  ، و يجب  

  .أن يكتب هذا  الرقم  على  األوعية بحروف  واضحة  ال يمكن  محوها
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إن صناعات رجال الصناعة التي هي متبوعة بحسابات متميزة،    :139المادة 
  .ساعات مسبقا على األقل ثالثتقدم ب موضوع تصريحات،يجب أن تكون 

و يذكر في  هذا  التصريحات  الرقم  الترتيبي لألنابيق أو األوعية التي  يجب   
أن يتم فيها التفريغ و حالة األنابيق أو األوعية إذا لم تفرغ مسبقا  و كميات  

التي  ستصب   )الحجم  ،   الدرجة ،  الكحول  الصافي ( الكحول   الطبيعية  
كل واحد من األنابيق أواألوعية المخصصة لعمليات الصنع والساعة   فيمباشرة 

التي  يبتدئ و ينتهي فيها  صب الكحول و كذلك ، إذا  كان األمر يتعلق  
  .بالتقطير ،  الساعة  التي يبتدئ  و ينتهي  فيها  التقطير

الحجم  بذكر  ،وعند إنتهاء العملية يكمل التصريح، إذا كان األمر يتعلق بالتوزيع
  .اإلجمالي للسوائل و للمواد التي  أفرغت عليها

  .تلي التفريغ يالساعة التيتم أي نقل للسوائل خالل  ينبغي أنوال 

يمكن أن يرخص لرجال الصناعة الذين يقدمون تصريحات الصنع  :140المادة 
  .في كل يوم، أن   يسجلوا هذه التصريحات في دفاتر تسلمها لهم إدارة الضرائب

يمكن أن يذكر  في التصريحات المنصوص  عليها في المادتين  السابقتين ،   و ال
كميات  الكحول الطبيعية المفرغة على الخالصات و الكحوالت و الصبغات 

  .المصنوعة بعد  أو على مواد  مستعملة بعد صناعة سابقة

في  الحساب  في   حدةاو ال يمكن إدخال نفس  الكمية من الكحول  إال مرة و
  .ين يمكن  إستعمالها في عدة  عمليات متتاليةح

  :التخفيضــات و مسك الحسابات - 2

الكحولية  عن صناعة الخالصات الناتجة عندما تكون الفضالت: 141المادة 
طاة  بالتخفيض غير  مغوالمشروبات الروحية و تحضير  فواكه بمياه الحياة  

ار  الجملة و صانعي  العادي للمخزن، فإن صانعي المشروبات الروحية و تج
اإلجراءات  تخفيض  إضافي ، شريطة  إتمام  على المياه ذات الرائحة  يحصلون

  .أعاله 138المشار إيها في  المادة 

من كميات %) 3(هذه الزيادة عند كل  إحصاء في حدود ثالثة بالمائة  ةوتتم تسوي
و الفواكه أو  الروحية بات بالنسبة للمشرو الكحول الخاصة بالخالصات الكحولية

عصير الفواكه بمياه  الحياة المصنوعة عن طريق التقطير أو النقع منذ  اإلحصاء 
  .السابق

عند : يمسك حساب خاص  لهذا  الغرض ضمن  الشروط  التالية  :142المادة 
المعترف  بها  خالل  اإلحصاء  النهائي للسنة السابقة في   ايا النقل،  تسجل  البق

فتسجل  على التوالي  . ،  بأنها منتوجات غير  متممةعيـة األو األنابيق و 
اإلحصاءات  و خالل إقامة. التصريحات بالصنع  و كميات   الكحول   المذكورة 

تخفض  من  المجموع بقايا المنتوجات غير  المتممة المعترف  بها في  األنابيق   
على يتم  كمية التيال الصافي، في الكحول يمثل الفرقو . و األوعية  المصرح بها
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مغطاة بالتخفيضات نواقص غيرحالة وجود  التعويض اإلضافي فيحساب  أساسها
  .العادية

   رجال الصناعةالنهائية للتعويض التكميلي ال تتم عند  التسوية إن: 143المادة 
واحد البراميل الخشبية و األوعية غير الخشبية، إال في  يستعملون في آن الذين

ينذاك  التعويضات التكميلية غير حوتستعمل . قفل الحسابات عند نهاية السنة أو
  .المستعملة خالل  سنة

     :الحظـر - 3

يحظر  على  صانعي المشروبات  الروحية  بأن يضعوا في  : 144المادة 
القابلة لإلختمار و أن يقوموا بصنع مياه  معاملهم، الخمور أو غيرها من المواد

و يجب   ،ير  مياه  الحياة  التي  هي  على  عاتقهم و يمكنهم  فقط  تكر.الحياة
أن توضع  الخمور  التي  هي  في  حوزتهم في مخازن ال يكون لها أي إتصال 

  .مع معامل الصنع و المساكن المجاورة إال  الطريق العمــومي

يحظر  صنع اإلبسنت و المشروبات الروحية  المماثلة المحددة :   145المادة 
  أدناه  146جب  المادة مميزاتها بمو

تعتبر  كمشروبات  روحية مماثلة جميع المشروبات الكحولية التي :  146المادة  
يكون طعمها و رائحتها المتغلبة عليها هو طعم و رائحة األنيسون،  التي  ينتج 

ة ، تعكير بحيث ال  جدر 15عنها عن طريق إضافة أربعة أحجام ماء مقطر 
فة جديدة بمقدار ثالثة أحجام من الماء المقطر  عند يختفي تماما عن طريق إضا

  .درجة 15

نيسون ألوتعتبر أيضا كمشروبات روحية ممتثلة، المشروبات الكحولية المعطرة با 
عن طريق إضافة الماء ضمن  الشروط المحددة أعاله ،  التي ال ينتج عنها تعكير 

االبسنت : ات التاليةو لكنها تحتوي على  خالصة الخلون و السيما إحدى الخالص
الكبرى و حشيشة الدور  و الكرويا و كذلك المشروبات  الكحولية  المعطرة  

�!(ن���   p<)   8(لC	دة ا���  �!�H	در"� 40و ا.  

و?<:� 	�^C�م ا	���A �1 �/�,� آ��6و��ت رو^!� %�� �.g	����x، ا	��6و��ت 
!�(ن و ا	��   �8(ي �g K.4ا	�و^!� ا	�/�Eة �� B!�  !�  ��اوح	40، �1وة  آ8( 

^B% ��F ا	��ء    14'0�:� ادر"� و ا	�� ���{ D��� B4 ���4  45در"�  و 
 ��4  �E1�	ار  15ا��ة  ��1�� 16در"�  ،  /D��� B4 �%��  ����� �!C إ0�:�  "

  �  :در"� و  �(:� :!��  ا	�6وط  ا	��	!� B%  ��F^15 ا	��دة  �4

 -  D��� B4 �.�8% ن)C  أن K.4 �8(ي   ��	8(ل اC	ام ا�����tا%� K.4    25إ
��!	)�Cه  B4  cV6(ا	ا  B% ؛ا�آ��  

  ؛ x8 ر>��� %(��� إدارة   ا	-�اC  cV(ن %8-�ة أن - 

�  �.!��� %B >,� أن - ��   �� أ>�K 	�� وا^F^ ودة ذات�ا	��$  :� ز"�"�ت %�
� و �4(ان  ا	��$ ا	�Yآ(ر�   .وE� ��!.4�>�  ��8 إ
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 ��$ �b��4 ا	��6و��ت ا	��	!� و ^!�ز �� و  �او	�� >��  �0�4�  : 147المادة 
� وإ���<آ�� ، %�4�ا :� ^�	�  ����ه� إ	K  ا	��رج�F% ��,و �!/�� ووه  ، $!,.	:  

��� ا	��� ذو - 1��  ؛در"� %B ا	8C(ل 422!�ر ��(ق  ا	��6و��ت ا	��6!� ا	�� أ

� %B "در 445!�ر ��(ق  ذات!�(ن �ا	��6و��ت  ا	8C(	!�  ا	�/�Eة ��- 2
  ؛ا	8C(ل

� و آ� ا	� - 3�!E�F	ان  وا�E1	ة  و ا��	�6و��ت ا�	,!�� و ا	ا�  ��	ا �.g���	ت ا�")�
 B4  �1�  ار�1��  �C�	ا  K.4  .��  و  200 �8(ي	ام  :� ا�t4!�ر  ��(ق   ذات

  .در"�  %B ا	8C(ل 30

  الفرع الخامس

  تغييــر الكحول

هذا القانون،  من 53ير  الكحول  المشار  إليه في المادة إن  تغي:   148المادة 
أن يتم  تبعا  لطريقة معتمدة  و تحت مراقبة  أعوان إدارة الضرائب    يجب

سواء  في المؤسسة حيث  تم  إنتاج  هذا الكحول  فيها ،  أم  في  أي  مؤسسة  
  .ائبة  الضرإعتمدتها إدار التغيير، قد ا  المركبة من أجلهأخرى  تكون  أجهزت

تحدد  الطريقة   العامة  للتغيير  بموجب  قرار من المدير العام :  149المادة 
للضرائب غير  أنه عندما يتعذر على  رجال  الصناعة إستعمال الكحول   المغير  

سباب تقنية ، يمكن للوزير  المكلف بالمالية أن ألبالطريقة  العامة  في  صناعاتهم 
  .طريقة خاصة  للتغيير يرخص  لهم  باستعمال

  :الكــحول المغيــرة بالطـريقة العامــة: أوال

  :غييراإللتزامات التي يخضع لها رجال الصناعة القائمون بالت- 1

  :الرخصة  المسبقــة) أ

من هذا  القانون من   53تمنح  الرخصة  المشار  إليها في المادة :  150المادة 
الصناعة القائمين  بتغيير  الكحول و بطلب قبل المدير العام للضرائب إلى رجال 

  .منهم و ذلك إما ألجل البيع أو لحاجات صناعاتهم

  .و هذه  الرخصة شخصية

ويجب أن يذكر في الطلب الموجه إلى  مدير الضرائب  للوالية المختص، إذا   
المعني  يريد أن يغير  الكحول ألجل البيع أو  لحاجات صناعية،  و في  هذه   نكا

لة  األخيرة  يوضح نوع  المنتوجات التي  ستصنع بهذا الكحول ، إذ سيتم الحا
  .إسترداد و تجديد  الكحول غير المحولة

جزاء المؤسسة أ،  مخطط مع تفسيره، يتضمن جميع يرفق بالطلبيجب أن و 
و يذكر في هذا المخطط الذي يعرض في  نسختين،  مكان األحواض . الصناعية

ودة بالمؤسسة،  و عند اإلقتضاء ،  مكان جميع أجهزة واألوعية األخرى الموج
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  .التقطيرأو التكرير مع اإلشارة إلى األرقام الترتيبية لألجهزة و األوعية

  .ويعلن عن التغيرات المقبلة مسبقا وتكون موضوع تقديم مخطط معدل

عليها في المقطع األول من هذه المادة   و يمكن سحب الرخصة المنصوص
  .الوزير المكلف  بالمالية و ذلك في حالة سوء  إستعمالها بموجب مقرر من

  :و المعدات ترتيب المحاالت) ب

التي  التخل  في معامل التقطير  بين المحدايمنع كل  إتصال :   151المادة 
الموجودة بها ة بمعامل التقطير  و كذا المخازن تجري  فيها التغيرات و الكائن
صنوعة بهذه الكحول من جهة ، ومن جهة أخرى الكحول المغير و المنتوجات الم

بين المحالت التي تأوي  أجهزة التقطير أو  التكرير و كذلك  بين  المحاالت 
  .الموجودة بها الكحول  غير  المغيرة

التي  تجري  فيها   وفي المؤسسات األخرى غير معامل التقطير،  فإن المعامل 
بها الكحول المغيرة و المنتوجات  التغيرات و كذلك   المخازن  التي  توجد  

المصنوعة بهذا الكحول،  ال يمكن  أن تكون  متصلة بالمحالت التي  توجد  بها  
المخصص للبيع إال  ةاألنابيق  أو المحاالت التي  توجد بها  الكحول غير المغير

  .ق العمومييبالطر

تصال  إن إدارة  الضرائب  يمكن  أن تسمح  باقامة إتصال غير  اإل غير 
المخصصة للبيع ـ بشرط أن تكون المحالت  التق العمومي بين  المحيبالطر

   .المشار  إليها  مفصولة تماما عن  بعضها

أجهزة  التقطير أو  عالوة  على ذلك ، إذا  كان  نوع  الصنع  بتطلب  إستعمالو
التكرير، فإن اإلدارة المذكورة  تسطيع  أن ترخص ، ضمن  الشروط التي  

قامة هذه  األجهزة في المحاالت المخصصة لتغيير أو تخزين الكحول  بإا،  تحدده
  .      المغير

الكحول بالمواد  التي يجري فيها مزجاألحواض  يجب أن تكون  :152المادة 
 علوها متر علىأن تكون محمولة على أعمدة  جيدا و معزولة ومضيئة  المغيرة،

سم على  60 حر قدرهفراغ  حواضحول األيكون  ويجب أن .األرضاألقل فوق 
  .   األقل

مع أنبوب من الزجاج  للمستوى هزا بدليلينجو يكون كل  واحد من هذه األوعية م
بأداة للقياس  مدرجة بالهيكتولتر و بالديكاتلر  و مثبتة في  األماكن المعينة  من 

جة  ردو يمكن إستبدال أنابيب قياس  المستوى  بمقياس  معدنية  م. قبل المصلحة 
  .بنفس  الطريقة

بكيفية جهاته و موضوعا  كل متحركا فيو يجب أن يكون غطاء األحواض  
  . خالل العملياترفعه تماما  تمكن من

�  و :   153المادة �� و %��ز�.%�/%  c! �  ���,K.4  �H  ر"�ل  ا	����4 ،�4
�وط ��اع ا	�H!�ات أن  ����.( 	.6آY	j  ا	��8  و ا�^(اض   ا	�����  '

ا	���b ا	��   �اه�  إدارة  ا	-�اcV  �0ور�� ،  و ?��b إ ��د  ا'^�!���ت 
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��1� ،  	!���K 	.��.�8 و 0$  ا�>�ـ�ل  وا'^���ظ ��	��� !� أو �  K.4 <ز%� و	ا
  .ا	�b�ص :�  ا�%�آB  ا	��   ,�!��

�?� ا ا	-�اcV و ��BC �4(ان إدارة% K.4 �%��?.�� أن ���/(ا أ���	ل>��ا�.  

  �و /KE 	�"��ة وا�و4!� أر>�م  � !,!�  �o1 أو  �� c�C	E<ء  K.4  آ� وا^
�/��� و ذاك �#^�ف آ,!�ة �,._ 4.(ه� K.4 ا�>�  K	رة إ�e'5%���، %$ ا  B% ،  ��

���1�  K.4 �4  و���	ر"�ل ا  �,<.  

ط  يبقى المقطرون خاضعين في معاملهم الخاصة بالتغيير، إلى شرو :154المادة 
األنظمة المطبقة على معامل التقطير والمطابقة لشروط التنظيم المطبق على 

  .الكحول المغير
أعاله،  153إلى  151و مع مراعاة األحكام الخاصة التي تتضمنها المواد من  

فإن رجال  الصناعة اآلخرين الذين يقومون بتغيير  الكحول على  الطريقة العامة  
ألوعية  والمكان و الوزن و الكيل  للمنتوجات و يخضعون، من ناحية قياس  ا

ترتيب األحواض واألوعية والمواسيرالموصلة للكحول، لإللتزامات المفروضة 
  .على  مستغلى معامل التقطير  الثابتة

   :الصنــع - ج

لتغيير، يجب أن تتوفر فيها  الشروط  المحددة  لإن الكحول المقدمة : 155المادة 
مصلحة  المختبر  يلوزير المكلف بالمالية بناء على رأبموجب  مقرارات من ا

  .التابع للمالية

،  يجب أن تكون مسبوقة بتصريح يقدم إلى رإن كل عملية للتغيي:156المادة 
  :يلي ساعة على األقل  مسبقا و يشير  إلى ما 48المعنية  المفتشية

  ؛نوع و درجة الكحول الذي  سيغير -1

  ؛التي ستستعمل ةنوع وكمية المواد المغير -2

  ؛نوع   المنتوجات التي  ستصنـع  -3

  .التغييراليوم و الساعة المحددين لعملية  -4

  .وال يمكن أن يتم أي تغيير بغير حضور أعوان المصلحة

عملية للتغيير على  الطريقة كل  كمية الدنيا التي يجب أن تتم بهاالإن :157المادة 
  .هكتولتر كحجم 20بـ  العامة، تحدد

  .دارة الضرائب المختلفة أن ترخص بتحديدات خصوصيةيجوز إلو 

   :تدابير الرقــابة -د

إن رجال الصناعة الذين يقومون بتغيير الكحول أوالذين  يستعملون :158المادة  
الكحول  المغير لحاجات صناعتهم، يخضعون في  معاملهم و مخازنهم  وفي 

يارات أعوان إدارة الضرائب المحالت المهنية األخرى  و مايتبعها،  إلى ز
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مجانا   ،المختلفة الذين يجوز  لهم  القيام بالتحقيقات الضرورية و بأخذ  العينات
من  الكحول المغير و الكحول الطبيعي والمواد المغيرة  والمنتوجات التي أساسها  

  .الصنع أو الذي هو  بصدده هيالكحول  المغير المنت

أعاله، بمجرد   158دة اين المشار إليهم في المينبغي على المستغل: 159المادة 
مثلهم، وأن  يمنحوا يما يطلب منهم ذلك، أن يحضروا للتحقيقات أو يبعثوا  بمن س

إدارة  الضرائب  قصد إتمام مهمتهم و أن  يقدموا  لهذا  عوانألجميع  التسهيالت 
  .ية الضروريةعالغرض  اليد  العاملة واألو

الوة على ذلك، أن يصرحوا، خالل إعداد الجرود،  و يجب على المستعملين ع 
  .تهجفي المخازن و بدر  ةبكمية  الكحول الباقي

  :مسك  الحســابات -هـ  

يمسك لدى مغيري الكحول على الطريقة العامة حساب للكحول  :160المادة 
  .الطبيعي

إلى العشر  المحدد،الكحول الصافي  حيث الحجم و يسجل في هذا الحساب منو 
  : يلي الدرجة ما من
  الكحول الداخلة بانتظام  إلى المؤسسة،كميات  -1
  .الفائض  المثبت خالل إعداد   الجرود -2

  :لي ي ويطرح منه بنفس الشروط ما
  كميات  الكحول  المعلوم  لدى  المصلحة  و المغيرة   بطريقة  قانونية، -1
  الجرود،  النواقص التي  تظهر  عند إعداد  -2
  .المتمثلة في  العينات المأخودة الكمية  -3

إن كمية الكحول المغير الجاري  إستعماله  و الذي لم يفقد أو لم  :161المادة  
يمكن أن يحدد و يستعمل من جديد بعد تعرضه إذا لزم   هيحول خالل معالجت

  .األمر إلى تغيير تكميلي
ى مصلحة إل ولهذا الغرض توضع الكميات المحملة على حدة ويعاد تقديمها  

  .الضرائب المختلفة
األمر التغيير التكميلي،  مسبوقين بتصريحات  لزم وإذا التجديد، أن يكونو يجب  

 .أعاله 156 المادة في الشروط المحددة موقعة ضمن

يتحتم على المغيرين، عندما  يقومون  باسترجاع أو تجديد   الكحول :162المادة 
 لنمودج المعد من قبل إدارة طابقالمعير غير المحول، أن يمسكوا دفترا م

  :الضرائب تكتب فيه،  بدون ترك بياض وال خدش  بحجم  و الكحول  الصافي

  عند نهاية كل صنع ، كميات  الكحول المغير  المسترجع، -1

الكميات الخاضعة لهذه العملية و كميات الكحول   تجديد،ل عملية كعند  -2
  ،تكميلي موضوع تغيير تكون أن التي يجب الكميات مع عزل المحصل عليها

  .كميات الكحول المجددة  الخاضعة  لتغيير تكميلي -3
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  .ن ـيوتقفل المصلحة هذا  الدفتر  عندما  تقوم  بالجرود لدى  المعيرين  المعني 

المنقصة من الكميات من   إن الفرق  بين  الكميات التي  تتعرض  لتعيير تكميلي
ن القفل من جهة،  و الكميات التي  تعرضت نفس النوع الباقية في المخزن حي

المنصوص  الشروط فعال لهذا التعيير التكميلي من حهة أخرى،  يفرض  ضمن
  .من هذا القانون 55و 30عليها في المادتين 

إن رجال الصناعة الذين ال يقومون بالتغيير فقط من أجل البيع،  :163المادة 
الوقت الذي    اتهم فيتهم و تزويدعملياتهم وكذلك تسليما يتحتم عليهم تسجيل

ئب غير  اتصرف مصلحة إدارة الضرتحت يقومون فيه بذلك في دفتر  يبقى 
  .المباشرة  والرسوم على رقم  األعمال

  :تــجار إلالنقل  وا -2 

إن االوعية المخصصة لنقل الكحول المغيرة على الطريقة العامة،  : 164المادة 
منقوشة أو مكتوبة  بالطالء بحرف  يبلغ "  يرةغكحول م" يجب أن تحمل  عبارة 

 وتكتب هذه العبارة أيضا على بطاقات تلصق. علوها على األقل ثالثة  سنتمترات
  .بالزجاجات

الكحول المعيرة  ويجب أن تحمل األوعية من كل نوع المستعملة لحفظ و تسويق 
ارة اآلتية المكتوبة ستعمال  المنزلي  والمحتوية على الكحول الميثلية،  العبذات اإل

  .على  بطاقة خضراء  بأحرف واضحة

  .»كحول االشتعال«    -

  .»محضور وكل  إستعمال  آخر  خطير «  -

  :األرقام المذكورة أدناه على يقل حجم البطاقة و علو الحروف أن الينبغي و
  

  حرفألا على
 )تيمترنبالس( 

 وعيةألسعــة  ا  )بالسنتيمتر( أبعاد البطاقات  

 العرض ــلوالع

  
  

3  
  

0,8  
  

0,5 

  
  

21  
  

8  
  

4,8 

  
  

27  
  

12  
  

8 

  
ألكثر  كل نوع تتسعاألوعية من  

  لترا، 200من 

 5من  نوع تتسعوعية من كل ألا

  لتر، 200 إلى غاية لترات
من تتسع أقل  كل نوعوعية من ألا

 .لترات 5

 

أو إن  الكحول  المغيرة  ال يمكن  أن تخضع ،  في أي  مزج  :  165المادة 
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أية تصفية أو  تكرير وال إلى أية عملية أخرى  تهدف إلى تطهير الكحول أو 
تخفض درجتها أو تضاف إليها مواد غير منصوص عليها  وال يمكن أن ،إنعاشه

  .بموجب مقررات من إدارة الضرائب

يرة على الطريقة العامة، غن كل شخص يمارس تجارة الكحول المإ :  166المادة 
من   4 حسب مفهوم المادة  »كخاضع للضريبة«بالتجزئة، يعتبر  اء بالجملة أمسو

ويجوز للمصلحة أن تأخذ من عنده مجانا، عينات الكحول المعيرة  ،هذا القانون
  . المذكورة

يرة خارج غويحظر على التجار بالجملة وبالتجزئة أن يحتفظوا بالكحول الم 
   .بهاالمحالت المصرح 

ملة أو اخلي بين المحالت المخصصة للتجارة بالجداتصال يمنع كل  :  167المادة 
لى الطريقة العامة من جهة، والبنايات التي بها أجهزة عيرة غبالتجزئة للكحول الم

التقطير أو التكرير أو المخصصة لصنع المشروبات أو تسويقها بالجملة من جهة 
  .أخرى

   :عمالتساإل -  3
لى عن في استعمال الكحول المغيرة بوغة الذين يرعإن رجال الصنا : 168المادة  

يصرحوا بذلك الى مفتشية الطريقة العامة والواردة من الخارج، يجب أن 
ويجب أن يذكر في  ، مالعلى رقم األعير المباشرة والرسوم غالضرائب 

، االستعمال المخصص له الكحول المغيرة وإذا كان ينبغي أم ال، القيام يحالتصر
  . ديدجتأو ال بعمليات االسترجاع

يد، أن أو التجد عبعمليات االسترجا مي حالة القيافة على رجال الصناعوينبغي  
  .  هالعأ  16 2 ي المادةفليه ع صتر المنصوفيقدموا كفالة ويمسكوا الد

 المادة  سنف فيقا للشروط المحددة فتر وبتسويته وفهذا الد وتقود المصلحة بقفل 
  . السابقة الذكر   216

   :حول ا لمغيرة بطريقة خاصةالك - ثانيا  

ومن   156الى  150من  دحكام المنصوص عليها في الموان األإ :  169ة دالما 
من هذا القانون، تطبق على رجال الصناعة الذين يرغبون في   162الى   158
يير الكحول بطريقة تختلف عن الطريقة العامة أو القيام بصنع منتوجات غالقيام بت

  . ر بهذه الطريقة غيمأساسها الكحول ال

أعاله، يذكرون في   169ليهم في المادةإإن رجال الصناعة المشار  :  170المادة 
  : ، البيانات آإلضافية التالية  150طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 

  يير المقترحة، غطريقة الت -  1
  . الكميات التقريبية للكحول الضرووية للصنع خالل مدة سنة -  2
ند عالرخصة المطلوبة  حع الوزير المكلف بالمالية أن يمنالحالة يستطي  هوفي هذ 

   .االقتضاء

خاصة، يجب أن تستعمل، في مكان  بطريقة ةيرغإن الكحول الم :  171المادة 
ييرها نفسه، لصنع المنتوجات التامة الصناعة والمسوقة المعترف لها بذلك من غت
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  . لصانع وإدارة الضرائبقبل خبراء في حالة منازعة بين ا

ير بطريقة خاصة، تنقل غإن المنتوجات التي أساسها الكحول الم :  172المادة 
يرة المحولة أو إذا كان لها طابع غبحرية إذا كانت ال تحتوي على الكحول الم

  . المنتوجات التامة المحددة في المادة السابقة الذكر

لطابع وال تزال تحتوي على الكحول المنتوجات ال تحمل هذا ا   هوإذا كانت هذ 
ات عند ءجراعلى حالته الحرة، يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعفيها من اإل

  . النقل

   :يير مسبقغاستعمال الكحول بدون ت –ثالثا 

يرة بالطريقة غن استعمال الكحول المأ، ألسباب تقنية، حعندما يتض :  173المادة 
ءم مع صنع بعض المنتوجات، يجوز للمدير العام العامة أو بطريقة خاصة ال يتال

للضرائب أن يرخص لرجال الصناعة الذين يطلبون ذلك باستعمال الكحول غير 
  . يرة فى صناعاتهم المذكورة معفاة من الرسومغالم

وتتوقف هذه الرخصة التي يمكن الرجوع إليها، على شرط أن الطريق الذي يمر  
ذكور يجرى تحت لقا تماما أو أن الصنع المبه الكحول خالل الصنع يكون مغ

   .الضرائبرقابة أعوان 

يير مسبق، ال غإن المنتوجات المصنوعة بالكحول المستعملة بدون ت :  174المادة
  . ير المحولغينبغي أن تحتوى على أي أثر من الكحول 

  :أحكام مختلفة -رابعا  

ص لهم باستعمال الكحول يرين وكذلك رجال الصناعة المرخغإن الم : 175 المادة 
صناعتهم أو  ءعليهم، في حالة إنها ير مسبقا معفاة من الرسوم يجبغغير الم

سحب الترخيص اإلداري، أن يوجهوا مخزوناتهم من الكحول الطبيعي إلى رجال 
  .رف إدارة الضرائب ومصلحة الكحولن من طينيالصناعة المع

  لثانيالفصل ا
  لخمورا

  وللفرع األا  
  ومجال التطبيق التعريفة  

8�د :  176المادة   ����/  �� )دج (8.000د���ر  �Aف ����!� 	.��(ر ا	��ور ر
��	)�C!�.	.(*)  

  : مل تسمية الخمر، من أجل تطبيق الضريبة شت : 177ة د الما 
                                                           

م  .%B ق 1989،81م  	���  .%B ق 52، 1988م  	��� .%B ق 112، 1983	���  م . %/�	� ��("c ا	�(اد %B ق: 176ا	��دة  (*)
  .2010	��� . م.%B ق 22و  1996م  	��� .%B ق 98،  1994م 	��� .%B ق 85،  1993	��� 
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 ثكال بحيشوالسوائل التي هي على مختلف األ ربشح للالخمر المتمم والصال -  1
   ؛الة التى لم تجف تماماثلى غاية الحإمن المسطار  أن يمر يمكن لمنتوج العنب

 130لترا أو   130لـ بمعدل هكتولتر واحد من الخمر ثاالعنب المقطوف حدي - 2
  .اء عنب المائدةـنثكغ من العنب المقطوف باس  

قله قصد  بيعه أو عرضه  للبيع نـال يمكن حيازة أي مشروب  أو :  178المادة 
إال إذا كان ناتجا عن الخصوص من تخمير العنب  أو بيعه تحت إسم الخمر

الطازج أو من عصير العنب الطازج  ويستجيب إلى التعريف المعطى  بموجب 
  .قانون الخمر

الخمور الفوارة وخمور السكر وخمور : لى الخصوص عوتخضع لنظام الخمور  
 ة مسموحا بها بموجبعصير الفواكه وكذلك في حالة ما إذا كانت الصناعثقل 

  . قانون الخمر

إن خمور التفاح وخمور اإلجاص و نبيذ العسل، تخضع لنفس النظام الجبائى  
  . الخاص بالخمور

رجة تكون، بصرف د  15إن الخمور التى تشمل قوة كحولية تفوق :  179المادة 
،   176عليها في المادة النظر عن الضريبة المترتبة على الخمور المنصوص

مضاعف المنصوص عليه في مادة الكحول، على كمية خاضعة للرسم الثابث ال
  . درجة 28و  15الكحول التى تتراوح بين

غير أنه تعفى من الرسم الثابت المضاعف من أجل كمية الكحول التي تتراوح بين  
   :درجة 18و  15

من  درجة 15 الخمور المعروفة بأنها بطبيعتها تحتوي على قوة كحولية تفوق) أ 
  . درجة  18دون أن تتجاوز

ة المرسل مع غللدى صاحب ال ءلخمور في البدا  هلى هذعالمة عويجب أن توضع  
  . كر البيانات في سند الحركةذ

  . لى الخمورعالخمور الحلوة الطبيعية التي تستفيد من النظام الجبائي المطبق ) ب 

ليها الضريبة عرجة تفرض د   22لى قوة كحولية تفوقعوإن الخمور التي تحتوي  
  . مثل المحلوالت الكحولية

  لفرع الثانيا 
  ئلمنش لحدث ا و  ءاعلوا  

  (*) .غـاةمل :  180المادة 

                                                           

  .1996م  	��� .%B ق H.%110�ة ��("c ا	��دة  : 180ا	��دة  (*)
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من    29تعتبر معروضة لإلستهالك حسب مفهوم المقطع األول من المادة  :  181المادة
فة صهذا الخمر إلى شخص ليست له  جنتأ ،بل شخصقهذا القانون، إرسال الخمر من 

  .  فة المستودعصانونية اتخاذ قن يطلب منه بصفة أون دمن المستودع المحتكر 

  الفـرع الثالــث 

  اإلعــفاءات 

  : تعفى من رسم المرور :  182المادة 

   ؛والمقطراتة الخل عالخمور المستعملة في صنا -  1

   ؛مليات التكرير بواسطة التبريدعكميات الخمر التي فقدت خالل  -  2

والذي نقله أصحاب الغلة من مكان الغلة إلى العنب المقطوف حديثا  -  3
   ؛ائرة الغلة والدائرات المجاورةدصرة أو إلى حوض التخمير في نطاق المع

قبو إلى أخر من قبانة ضمن مناطق الخمور التي ينقلها صاحب الغلة من  -   4
  ؛والدائرات المجاورة  هغلتائرة د

  % :   10نعالذي يزيد تحظير المسطار المركز المسطار المستعمل في  -  5

   ؛المرسل إلى الخارج - أ 

المرسل إلى صناع المشهيات شريطة أن يكون المسطار المركز لدى   - ب 
   ؛فترلالستعمالدالمرسل إليهم مسجال، على حدة في 

المرسل إلى صانع مشروب الليمون أو المشروب الحلو أو المربيات   -ج  
  : بما يلى  ءشريطة أن يلتزم رجال الصناعة هؤال

   ؛الخضوع إلى حراسة أعوان الضرائب - 

فتر الستعمال المسطار المركز للعنب طبقا للنموذج المعد من قبل إدارة دمساك إ - 
   ؛الضرائب 

يرة ال يتجاوز وزنها خمسة غرسال منتجاتهم المصنوعة في أوعية صإ - 
  . كيلوغراما

يتجاوز وزنها خمسة  يرة الغية صعالمقدم لإلستهالك الداخلى فى أو )د
  . راماغكيلو

  .وظة بالفعل لهذا اإلستعمالة الخمر ومحفعالمخصص لإلستعمال في صنا) هـ

لى صناع األجهزة الخاصة بتركيز مسطار العنب والذين يتاجرون فيها، عيجب  
  . يمسكوا قائمة بذلك أن 

يصنعون المسطار ير أصحاب الغالل الذين غة على رجال الصناعكما ينبغي  
  . ، أن يتخذوا صفة تجار للمشروبات بالجملة %10ىلعالمركز بما يزيد 
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  2و   1ليها في المقطعإوإن الشروط التي ينبغي أن تتم بموجبها العمليات المشار  
   228إلى و  222لى التوالي بموجب المواد من عمن هذه المادة، تحدد   5و 

  (*) .هذا القانون من   236و    235إلى   230و

  الفــرع الرابع 

  اإلنتــاج

  :اللغال بأصحا المنتجون -  أوال 

، يحتفظون   هأدنا  184إن أصحاب الغالل المشار إليهم في المادة :   183المادة  
  . بخمورهم مع تأجيل تسديد الضريبة من دون أن يتخذوا صفة المستودع المحتكر

من  4 فهوم المادةن ذلك، فإنهم ال يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب معوفضال  
  . هذا القانون

  :  ةلغـبال يحصرتال -  1

دم عللخمور بعد جني الغلة في كل سنة، مع  جلى كل منتعيجب  :  184المادة  
 50  -  70مر رقم ألضرار باإللتزامات المفروضة بموجب التشريع والسيما ااإل

 سنة شت غول أل:  الموافق    1390ام عولى ألجمادي ا   29المؤرخ في  
         لـ الموافق  1396ام عرجب   18المؤرخ في   65  -   76واألمر رقم   1970

أو النصوص الالحقة المتعلقة بتسميات المنشأ والتنظيم    1976يوليو سنة  16
 هالخاص بالخمور الجيدة أن يصرح لدى المجلس الشعبي للبلدية حيث يصنع خمر

  : بما يلى   

  ؛لهاغتجة التى يملكها أو يستمساحات الكروم المن -  1

ية  دمجموع كمية الخمر المنتج مع التمييز بين الخمور الحمراء أو الور -  2
والخمور البيضاء مع بيان خاص لخمور كل صنف ناتج من الكروم المشار اليها 

ي األولى عام دجما  29المؤرخ في   114 -  70من المرسوم رقم    2ة دفي الما
  ؛  1970ل غشت سنة وألالموافق   1390

مسطار الذي أرسله عند حجم أو وزن العنب المقطوف حديثا أو كمية ال -  3
  ؛اإلقتضاء 

خلت على   دالتعديالت الهيكلية غير التي نتجت عن القلع أو الغرس والتي أ -  4
  . لةغاألراضي المزروعة كرما منذ التصريح السابق بال

  : بالمخزونات  حالتصري -  2

                                                           

  .��1996 م 	�.%B ق %109/�	� ��("c ا	��دة : 182ا	��دة   (*) 
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من  ءيا بالمخزونات المتبقية في البقاسنو حيجب أن يكون التصري :  185المادة  
 و   2لة، في المقطعينغالل مع ذكر التمييزات المنصوص عليها فيما يخص الغاأل
يقدم أيضا إلى مقر المجلس الشعبي  حوأن هذا التصري.  هأعال  184 من المادة  3 

  . البلدي

  :ةأحكام مشثرك -  3

بالغلة والمخزونات، بالنسبة  حاآلجال التي يتم ضمنها التصري إن : 186المادة  
اله، تحدد بموجب عأ   18و  184ليها في المادتينعلكل والية، كما هو منصوص 

  . يعقرار من وزير الفالحة واإلصالح الزرا

لى سجل يبقى بمقر المجلس عحات الغلة والمخزون باسم المصرح تقدم تصري 
  . ند كل طلبعيه علاإلطالع  الشعبي البلدي الذي يجب

  . لى السجلعويوقعها المصرح  

  . ن ذلكعويعطى له وصل  

  . ويعلق الكشف من أسماء المصرحين في مقر المجلس الشعبي البلدي 

من قبل المصرح إلى من التصريحات بالغلة والمخزونات  ختقدم نس :  187المادة 
مال للمدينة، الذي ال يمكن على رقم األعير المباشرة والرسوم غمفتش الضرائب 

له أن يسلم إلى المصرح سندات الحركة من كمية من الخمر تفوق الكمية 
  . المصرح بها

وان الضرائب أن يدخلوا بكل حرية إلى قباء زراع عأليجوز  :  188المادة 
ينات من العنب عالكروم للتحقيق في التصريحات بالغلة أو المخزونات وأخذ 

أو الخمور من دون المساس بأي تدبير آخر للمراقبة المقطوف والمسطار 
  . ليه في القوانين والتنظيم الجاري بها العملعالمنصوص 

  :لغاللالمنتوجون غير أصحاب ا - ثانيا 

ير صاحب الغلة أن يصنع الخمور وأن غينبغي على كل شخص  :  189المادة 
  . يتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة

  : خزن ممن الحساب العام لل لكل صانع زيادة حويفت 

  : االولية  دحساب للموا)   1

  : يسجل فيه ما يلى  -أ  

  ؛الترحيلوالمتكون من  دأول جر ءيه أثناعلالعنب المقطوف المطلع  - 

  ؛بكفالة ءفاعلمقطوف المستلم تحت سندات اإلالعنب ا - 

  .الجرد دداعالفوائض المثبتة خالل إ - 
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  : ويطرح منه ما يلى  - ب  

  ؛كميات العنب المقطوف المصرح بأنها قدمت لإلستعمال  - 

  ؛بكفالة ءفاعميات المرسلة تحت قيد سند اإلالك - 

  ؛ثبات أهميتهاى موظفو اإلدارة إلدعالكميات الفاسدة التي  - 

  . دالجرو دداعالنواقص المثبتة خالل إ - 

القانون، من هذا    202 ليها في المادةعوبعد تخصيص التخفيضات المنصوص  
دة عولية تخضع لرسم المرور وفقا لقاألا داقص التي تظهر في الموافإن النو

   القانون،من هذا    2 -  277التحويل المحددة في المادة 

   :للصنعحساب )   2

  . تسجل فيه كميات العنب المقطوف المصرح بأنه قدم لإلستعمال -أ  

ها والتي تم تحملها بترابط ليعمنه كميات الخمر المصرح بالحصول تطرح  -ب  
  . في الحساب العام للمخزن

بين كمية الخمر المصرح  وتخضع لرسم المرور، النواقص المستخرخة بالمقارنة 
دة التحويل عالكمية الدنيا المحددة بتطبيق قاليها فعال من جهة، وعبالحصول 

 لى كميات العنبعمن هذا القانون،    2- 177ليها في المادة عالمنصوص 
  . المقطوف المصرح بتقديمها لإلستعمال من جهة أخرى

  الثالثصل فال
  لخمورا ولكحول اتجارة  

  ولاأللفرع ا
  لخمور بالجملةالكحول و اتجارة  

  : يفالتعر -  1

ن كل شخص يريد أن يتاجر في الكحول أو الخمور ينبغي عليه إ :  190المادة  
  . تاروبأن يتخذ وضعية تاجر بالجملة أو بالتجزئة للمش

ما إما لحسابه وإيعتبر كتاجر بالجملة أي شخص يتسلم أو يرسل  :  191المادة  
  : يرغلحساب ال

من    51 في المادة دكميات من هذا المنتوج كما هو محد: في مادة الكحول ) أ 
  هذا القانون، تزيد من خمسة لترات حجما ومن لترين من الكحول الصافي ، 

  . ن هذا المشروب تزيد من ستين لتراع كميات: في مادة الخمر) ب

  . ةالجملب تابالمشرو راجت تامازإلت -  2

  . تجار الجملة أن يتخذوا صفة المستودع المحتكر ىلعينبغي  :  192المادة 
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من هذا    4ليه في المادةإبالمهنة المشار  حليهم أن يبينوا في التصريعوينبغي  
  : يلى  القانون، ما

  هيكتولترات،  10ية التي تتجاوز سعتها عوألومحتوى ا ددع -  1

الكحولية والمشروبات الروحية كميات الكحول والخمور والمشروبات  -  2
في مقر  ءوالموجودة في حوزتهم سوا ءند االقتضاعها وصنفها ودرجتها عونو

  . نشاطهم أم في مكان آخر

ون منها تصال داخلى بين المحل أو المحالت المتكإيمنع كل  :  193المادة 
خرى التابعة لنفس الدار أو للديار المجاورة المسكونة أو ألالمستودع مع المحالت ا
  . ويجب ختم الفتحات. ال من طرف المستودع

بواسطة    192عية المبينة في المادة تحقق السعة المصرح بها لأل :  194المادة 
اضر دم وجود محالتفريغ في إناء آخر وقبل تقديمها لإلستعمال، وذلك في حالة ع

ويمكن أن يتم هذا التحقيق عن طريق ، المختصة حالقياس المعدة من قبل المصال
عدادات قياسية لألحجام معتمدة من قبل إدارة الضرائب ضمن الشروط المحددة 

  .من قبلها

لى التجار بالجملة أن يقدموا الوسائل البشرية والمعدات الالزمة لهذه عويجب  
  . ةيالعمل

ضر التجار بالجملة ند كل طلب وبمحعقيق الذي يجوز القيام به ى التحلعويشرف  
  . ويحرر محضر من ذلك، وان إدارة الضرائبعأو مندوبهم، أ

تكتب بالطالء  اء وبأحرف بارزة تنقش أوعلى كل وعليها عوتسجل السعة المطلع  
  . لى نفقتهمعين وعتحت إشراف المستود

هيكتولترات مجهزة بمقياس أو   10 ألكثر من ية التي تتسععوينبغى أن تكون األو 
  . بأنبوب دليل زجاجي بمقياس مدرج

لى التجار بالجملة أن يذكروا بدقة طبيعة مياه الحياه عيجب  : 195المادة  
في  ، وبات الروحية الموجودةيرها من المشرغوالمشروبات الكحولية و

قات تلصق طة بطاها وصنفها ودرجتها الكحولية وذلك بواسعاتهم ونوعمستود
  . ية من كل نوععوأللى الزجاجات واع

  . وتوضع المنتوجات من مختلف األنواع بصفة منعزلة في المخزون 

ويجب أن ترتب بصفة متميزة في الصناديق المخصصة للزجاجات حسب درجة  
  . الثروة الكحولية

عرضوا لى تجار الكحول بالجملة أن يختزنوا الخمور وأن يعيحظر  : 196المادة  
عوا الخمور أو مياه الحياة والكحول الطبيعية في مخازن المستودع وأن يبي

  . ين المكانعتهالكها في إالمشروبات قصد 
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يجوز للتجار بالجملة أن يقيموا في محالت نفس الدار، المحالت  : 197المادة  
المخصصة للمستودع، مخازن للبيع بالتجزئة للخمور والمشروبات الروحية 

ة من الرسوم شريطة أن يتم لزوما المرور من المستودع إلى هذه المخازن المحرر
  . بواسطة الطريق العمومي

  : ليه عينبغى  حكل تاجر بالجملة يقوم بالتصري : 198 المادة 

  ؛أن يملك مؤسسة خاصة به في التراب الوطني - 

  ؛أن يكون له ضمانات كافية - 

  . عقد محرر ضمن الشكل القانوني د، أعداأن يثبت، عند أي عملية تصدير - 

ير مستودع محتكر عندما ال يقومون غللتجار بالجملة أن يختاروا صفة  ويجوز 
  . بأي تصدير

استثناء ب ات النظام العام الخاصة بالمستودعين،ذ ويبقون خاضعين لكل اإللتزامات 
   .ما يخص دفع الكفالة ودفع الرسوم

  : مسك الحسابات والتخفيصات  -  3

   :مستودعيمسك في كل  :  199مادةال

  ؛ام حسب الحجم فيما يخص الخمورعحساب  - 

  . ام حسب الكحول الصافى فيما يخص الكحولعحساب  - 

  : أعاله   199ليها في المادة عن الحسابات المنصوص إ :  200المادة 

  : تسجل فيها  -أ  

ند القفل السابق عأو الباقية  دأول جر دداعإ ذليها منعالكميات المطلع  -   1
   ؛للحسابات والتي تشكل الترحيل

   ؛الكميات المستلمة بمقتضى سندات الحركة القانونية -  2

  . دالجرو إعداد ذالفوائض المثبتة من -   3

  : تطرح منها  - ب  

  ؛الكميات المرسلة بمقتضى سندات الحركة القانونية -  1

المثبتة قانونا ...  خإلتالف إلالكميات المقبولة للتخفيض بسبب الضياع أو ا -  2
  ؛وان عمن قبل األ

  . دالجرو إعداد ذالنواقص المثبتة من -  3

ليها في المادتين السابقتي الذكر وتتم إتقفل الحسابات المشار  :201 المادة 
  : موازنتها في كل سنة
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  . منه بالنسبة للخمور   20شت إلىغمن أول  - 

  . نسبة للكحولمنه بال    31يسمبر إلىد  15من  - 

التخفيضات من أجل فضالت المخازن الممنوحة إلى تجار  نإ:   202المادة  
  :  تحدد الجملة

ير غية من الخشب عللسنة من الكحول والخمور الموجودة في أو ،%   6ب – 1
  مكسية من الداخل أو الخارج بحيث يمنع تسرب الكحول والخمور منها، 

  . ة أخرىعيالخمور الموجودة في أوللسنة من الكحول و ،%   2ب -  2

لمستودع وال وتحسب هذه التخفيضات بالنسبة لمدة إيداع هذه المنتوجات في ا 
  . ةعمن الكميات المبا%   1 يمكن أن تكون أقل من

  انيثالفرع ال

  في عين المكان أو  أخدها البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استهالكها 

من هذا القانون، يجب    4ليه في المادةإمهنة المشار بال حإن التصري :  203المادة 
مر يريد أن يمارس مهنة بائع للمشروبات ألأن يذكر فيه اذا كان المعني با

ين المكان أو مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد عتهالكها في إبالتجزئة قصد 
  .أخذها

لموجودة كما يجب أن يذكر فيها من جهة أخرى، أنواع وكميات المشروبات ا 
لى عوينبغي فرض الضريبة  ،في مكان نشاطها أو في مكان آخر ءسوا

  . لكذرسومها قبل  ءأدا يثبتدا أن عالصفة ما   هالمشروبات المصرح بها بهذ

لديار ااخلي بين محالت المشروبات بالتجزئة ودصال إيمنع كل :   204المادة  
  . لمجاورة ا

فع رسم دلتجزئة أن يثبتوا مند أي وقت لى البائعين باعينبغي  :  205المادة  
ويمكن أن يتم هذا . المرور فيما يخص الخمور والخمور الكحولية التي يحوزونها

ن طريق تقديم فاتورة عن طريق تقديم سند حركة قانوني وإما عما إاالثبات 
  (*).تحمل مرجع سند الحركة الذي أقر نقل البضائع  دمسلمة من قبل المزو

لى البائعين بالتجزئة للمشروبات، أن يخفوا المشروبات في عيحظر  :  206المادة  
لى جميع المالكين أو المستأجرين الرئيسيين أن عورهم أو في مكان آخر ود

 دون وجودورهم من ديسمحوا بدخول المشروبات العائدة للبائعين بالتجزئة إلى 
غي أن توجد فيها ماكن حيث ينبأليرها من اغقد إيجار رسمي بالنسبة للمخازن وع

  . هذه المشروبات

                                                           

  .  1996   م 	���.%B ق 109ا	��دة  %/�	� ��("c:  205ا	��دة (*)
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 لى بائعي المشروبات بالتجزئة أن يحتفظوا بالكحولعيحظر  - 1 :  207المادة 
ش غلها طابع المشروبات الكحولية المكررة حسب مفهوم التنظيم في مادة ال التي

ير غو صطناعي أاإلعار ير العادية وثمار العرغالتجاري باستثناء مياه الحياة 
ليها عرجة ومسلمة في زجاجات مسددة ود  40 نعيارها عيزيد  العادي ال

  . وان الصانع أو المحضرعنسم وإبطاقات تحمل 

خالل بالمحظورات المنصوص إلون ادلى نفس األشخاص، من عكما يحظر  -  2
من هذه المادة، أن يتسلموا أو يحتفظوا أو يبيعوا قصد    1المقطعليها في ع

ال في إأو يأخذوا أو يرسلوا مشروبات كحولية ين المكان عاالستهالك في 
  . من هذا القانون   215 في المادة عليه زجاجات موضبة كما هو منصوص

  عـلرابا  لفصل ا
  مورـلخاحول و ـلكا نقل

  (*) .ملغاة:  208المادة  

  .ملغاة:   209المادة

  .ملغاة:   210المادة

 ، عالن أسماء المرسل إليهمإيمكن أن يعفى مرسلو المشروبات من   :  211المادة 
في  حمكان اإلتجاه فقط شريطة أن يتم التصري الرساالتهم إإويجوز أن يعينوا في 

مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم األعمال قبل أن يتمكن 
  . السائقون من تفريغ السيارات أو إدخال المشروبات عند المرسل اليه

قرار نقل الكحول في سندات الحركة المعدة إل يجب أن يذكر  :  212المادة 
  : والخمور ما يلي 

  كذلك محتوى كل واحد منها،  عدد البراميل و -  1

قيمة المشروبات المنقولة مع المراجع إلى الفاتورة المسلمة ما عدا بالنسبة  -  2
   .بكفالةللخمر المنقولة تحت قيد سند اإلعفاء 

ة للكحول المرسلة من معامل التقطير الثابتة أو المتجولة، إن األوعية الحاوي:   213المادة
ليه ونوع السائل إسم موطن المرسل إيجب أن تكون حاملة ألوراق أو بطاقات تشير إلى 

   .النقلوساعة الرفع وأجل ) الحجم، الدرجة، الكحول الصافي(وكميته 

رات هيكتولت  10إن محتوى الخزانات التي تتجاوز سعتها :  214 المادة 
والمخصصة لنقل المشروبات، يجب أن يصرح به إلى مفتشية الضرائب غير 
المباشرة والرسوم على رقم االعمال وينقش أو يكتب بالطالء وبأرقام بارزة على 

ويتم قياس هذه السعة . كل واحد من الخزانات وذلك قبل أن يباشر في استخدامها

                                                           

(ن   Ĉ�م� ��1  هwY  ا(   2002م  	���  .%B ق  H.%200�ة  ��("c  ا	��دة  :  210 إ	B%208 K ا	�(اد   (*)�<  K	ـ�  ا'"�اءاتإ !V�,F	ا( 
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  . قانونمن هذا ال  194وفقا للشروط المحددة في المادة 

  :تعبئة ال  - 2

إن المشروبات الكحولية المخصصة لإلستهالك التي يجرى نقلها  :  215لمادةا 
لى عفاء بكفالة، يجب أن تكون في زجاجات ذات سعة تساوي عبدون سند اإل

نوان عسم التجاري واإلسم وإلليها اعاألكثر ثالث لترات ومسددة وتحمل بطاقة 
  . لمنتوج ودرجته الكحوليةالبائع أو المرسل وكذلك نوع ا

لترات يستجيب   3 ات الساعة التي تفوقذوعندما يكون إستعمال الزجاجات  
الستعماالت معينة أو لضرورات تجارية، فيجوز الترخيص بذلك بموجب رخص 
شخصية إلى االشخاص الذين قدموا طلبا مكتوبا ومسببا إلى مدير الضرائب 

  . للوالية المختص

منوحة طابع شخصي وتصبح باطلة في حالة التنازل عن ويكون للرخص الم 
المحل التجارى بصفة مجانية أو بمقابل، وتكون قابلة لإللغاء في حالة سوء 

  . اإلستعمال

  . وينبغي أن يذكر في سندات الحركة الرخص الممنوحة 

إن الدرجة الكحولية للمشروبات الكحولية، يجب أن تذكر بشكل :   216المادة 
قل خمسة مليمترات وذلك فضال أللى اعلوها علبطاقات وبأرقام يبلغ في ا حواض

نوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج عسماء والعنوان التجاري وألن اع
وبدون المساس باألحكام األخرى الجاري بها العمل والمتعلقة بلصق البطاقات 

  . ية المشروبات على أوع

 216و   215  المادتين   تطبيق  جلألولية، تعتبر كمشروبات كح :  217المادة  
 لفواكه بماءالروحية و اوالمشروبات   الكحول  وخالصات  حياةال  ه ، ميا  عالهأ 
لمشروبات  ايرها من غحلوة ولالخمور ا  لفرموط والمشهيات و ا ولحياة ا
   (1).لكحولالمترتب على المرور الخاضعة لرسم ا

   :ختاموضع ا أل -  3

  (2).ملغاة:   218المادة  

  :تضايـفتخال -  4

قل تخفيضات بالنسبة لسيالن ألعلى ا  %1 دضمن حدو حتمن:    219المادة  
 ءالطريق التي يجري نقلها بموجب سند إعفا ءالخمور والمشروبات الكحولية أثنا

شريطة أن تكون المساحة المقطوعة بين نقطة اإلنطالق ونقطة الوصول   بكفالة،
  . لومترا على األقل تمثل عشرين كي

                                                           

  .B% �1996 ق م  	�� %109/�	�  ��("c   ا	��دة  : 217ا	��دة   (1)
(ن  ا'"�اءات ا	V�,F!ـ�(  B%2002 ق م  	���  H.%200�ة ��("c  ا	��دة : 218ا	��دة   (2)�< K	م إ�C^ا� wY�1 ه� .(  
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ة والوسائل المستعملة في النقل عالتخفيضات تبعا للمسافات المقطو  هويتم تسوية هذ 
  . ومدته والفصل الذي تم فيه والحوادث المثبتة قانونا

من  دالوصول إلى المكان المقصو ذاية العجز المثبت منغ المخالصات إلى حوتمن 
  . المادة  هاألول من هذالمبينة في المقطع  دون تجاوز الحدود

لى السعة إذا كان ع  %1للمرسلين تبعا لتصريحاتهم، سماح قدر حيمن :  220المادة 
لى على السعة وإما عاألمر يتعلق بالخمور وإذا كان األمر يتعلق بالكحول إما 

الدرجة باستثناء المنتوجات الموجودة في زجاجات ولكن الكميات المعروفة بأنها 
  . لى حسابه عالمرسل اليه  زائدة يتحملها

ات الخاصة بالنقل، نقل العنب المقطوف حسب ءيعفى من كل اإلجرا:   221المادة 
  . القانون من هذا   3المقطع  182ليها في المادةعالحالة المنصوص 

  الفصل الخامس
  لمكحللةالخمر الخل و ا  

  ولألا  لفرعا
  خلـلا

  :بالمهنة والمحالت حالتصري - أوال  

  .لى صناع الخل أن يتخذوا صفة تاجر بالجملة للمشروباتعينبغي  :  222ةالماد 

 بالقانون، يجمن هذا    4بالمهنة المشار إليه في المادة حإن التصري:   223لمادةا
  : يلي فيه ما حأن يوض

  ؛وضعية المحالت المخصصة للمصنع وأوصافها -  1

  الطرق العامة للصنع،  - 2

  خص أيام العمل وساعاته، نظام المعمل فيما ي -  3

العدد والسعة لألوعية واألجهزة المختلفة المستعملة لصنع أو خزن الخل  -  4
   .األوليةوالحوامض الخلية أو المواد 

يعطى لكل جهاز مصرح به رقم ترتيبي مع اإلشارة إلى سعته :   224المادة 
  . باللتر

بصنع الخل مجهزا  ويمكن إلدارة الضرائب أن تطلب بأن يكون كل جهاز خاص
  . بجهاز قياس

  :باتومسك الحسا ةالم المواد األوليتإس - يا نـثا 

ند صناع عإن كل إدخال للمواد األولية الخاضعة لرسم المرور :   225المادة 
فاء بكفالة يذكر فيه الحجم والثروة الكحولية عالخل، يجب اثباتها بتقديم سند لإل
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  . بعشر الدرجة لهذه المشروبات

  . بعد تحمل الكميات السالفة الذكر التتم مخالصة هذا السند إ وال 

ويرخص لصناع الخل الذي أساسه الكحول بأن يضيفوا إلى المحوالت الكحولية  
  . الغلوكوز والميالس المخصصة لتموين خمير الخل

وال ينبغي أن تحتوى هذه المواد على أكثر من كيلوغرامين من السكر في  
  (*).  14حلول البالغة درجته الهيكتولتر من الم

يصرح بها  ،أعاله   225ليها في المادةإولية المشار ألن المواد اإ:   226المادة 
حين إدخالها إلى معمل الخل وتجرى متابعتها بصفة معزولة في حساب خاص 

  : حيث يتم تحملها 

مر بالنسبة لحجمها وكمية الكحول الصافية التي تحتوى عليها، إذا كان األ -  1
   .يتعلق بالكحول والخمور وغيرها من السوائل الكحولية غير المسماة

   1,25بالنسبة لكمية الكحول الصافية المطابقة للحامض الخلي حسب أساس  -  2
لتر من الكحول الدرجة الهيكتولتر من الحامض الخلي التي تحتوى عليها عندما 

غرامات   3 الجزء المتجاوزيزداد هذا الحامض نموا بصفة طبيعية، لكن فقط عن 
  . من الحموضة المتبخرة للتر الواحد المعبر عنها بالحامض الخلي

  . ويتحتم على الصانع أن يقدم التصريحات الالزمة بالنسبة لجميع هذه التحمالت 

ويتم الطرح من هذا الحساب بصفة متتالية وضمن نفس القواعد المذكورة أعاله، 
   .نتظاميةإها بصفة تغييرتم  ولية التيألا دلكميات الموا

إلى سائل مخفف خلي كحولي، فان هذه  وبعد تحويل هذه المواد األولية 
 57المشروبات والسوائل تعفى من الرسوم التى كانت خاضعة لها طبقا للمادتين 

  . من هذا القانون  182و   1- 

  �-��9- ���7H  لP8ا�]E$ا�� N$ا� %*�!E�:  

 الة الخل، ال يمكن أن يتم إعالمشروبات المخصصة لصنا تغييرإن :  227ا���دة  
  . وان الضرائبعبالنهار وبمحضر أ

ر غيير، كتابة إلى مفتش الضرائب تغـين تقدم التصريحات الخاصة بالأوينبغي  
  .األقللى عمال بيومين مقدما عأللى رقم اع الرسومالمباشرة و

سيكون  لية للسائل الذيالحجم والدرجة الكحو يحويجب أن يذكر في كل تصر  
  .خال

در"� ^�c >!�س  90 لى األقلعيير غوينبغي أن تبلغ درجة الكحول المقدمة للت 

                                                           

  .1996م 	��� .%B ق %109/�	� ��("c ا	��دة : 225ا	��دة   (*)




ة ����ن ا����
ا�� ��
 ا��  

 

244 

 

 K.300 أآ�� %4Bدر"� ���!�Hاد، و�H,�� A أن  �8(ي   20ا	8C(	!� و��8ارة  ,._ 
  .�Hام %B ا	m%�8 ا	�.� :� آ� 	�� %B ا	8C(ل ا	��:�!%!.  

t cV-�ا	دارة ا' BC�� i�ة !� أ���/��ل ا	��6و��ت ا	8C(	!� ا	���� l?�  أن
8�د أw>4ا	�� A  �(:� :!�� ا	�6وط ا	�Yآ(رة �����B�0 ،B4  D ا	�6وط ا	�� 

�!k��	(1) .ا  

  �. .K ا	��$ أن �8-� %�,1� ا	�(ا�V ا	����� 	.�A).8ت ا	8C(	!�4و���8
  :   ^w�c ا	�Eق ا	(اردة �/� 	�H!!�و��Fي ا

%B %   12 إ	K  % 010�:� إ: !�ه� %B ا	���("�ت ا	����t�.g�	��,� 	.��(ر و 
  ؛  7ا	�� ذى ا	�ر"�

	��    K.100 ا�>� إ	7  4 K	�� B% ا	�� ذى ا	�ر"�   0100�:�إ: و��	��,� 	.8C(ل   
.K آ�!� %B ا	��ء أو %B أى ��B%4 �V ا	8C(ل ا	��:� و���غ هYا ا	�.!� :(را 

F  �!�!C� c�8  ،��	$ ا��	ص �? �?� i و�g وز�F�  A �.C	8.(ل ا�	أن ا B% �/
 �!	)8C	14ا    .%  

�ن ا	�ر"� ا	)8C	B% 8  �! ا	�ر"� ��و:� ا	�/�%� ا	�� A ���$ :!�� ا	�� إ	K أآ :
 wYه ��	��/��A l��  ��	ر"� ا�	.�A).8ت �H,�� A أن  �F�وز >� ا	

  . ا	�A).8ت

  ���� l?�  أن cV-�ا	ز 'دارة ا)F� iات عالصنا ���� �!V	�� �,	�m/,إ��ـإ� أ
ذات   ن طريق التنظيم باستعمال سوائل كحولية عالخاصة ضمن الشروط المحددة 

  .درجة 14يفوق  عيار 

 وال. ةعسد حاجات الصنا ىلعيرة، غتصر تحديد كميات الكحول المقوينبغي أن ي
ي ة حاال فغير المفرغيمكن بأي حال من األحوال، أن يتجاوز حجم المحلوالت 

ما  ثلة، حجم الخل الذي يمعأجهزة التخلل والمتروكة تحت تصرف رجل الصنا
  . شر يوماعيمكن صنعه خالل خمسة 

عالجة يام بأية مقن اتجاهها، ويمنع العاألولية المغيرة،  دتحول الموا ن الويجب أ 
  . ييرهاغمن شأنها أن تحذف الخل المستعمل لت دالموا  هلهذ

  :تحقيقاتلامراقبات و لا -رابعا  

  (2) .ملغاة:   228المادة 

  لثانيالفرع ا 

  لمكحللةالخمور ا  

من   2 -  57الحق في اإلعفاء المنصوص عليه في المادة  حلكي يفت:  229المادة 

                                                           

  .2010م 	��� .%B ق 23و  1996م 	��� .%B ق %109/�	� ��("c ا	��د !B :  227ا	��دة   (1)
(ن  ا'"�اءات  ا	V�,F!�(  2002م  	��� .%B  ق  H.%200�ة  ��("c  ا	��دة  : 228ا	��دة   (2)�<  K	م  إ�C^ا�  wY�1  ه� (.  
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هذا القانون، فإن الكحللة يجب أن تتم على الخمور المصدرة وبمحضر أعوان 
  . الضرائب ضمن الشروط التي تحددها إدارة الضرائب

  .يمكن أن تتم الكحللة سواء لدى مزارعي الكروم أم لدى تجار الخمور بالجملةو 

وعندما تتم الكحللة في قباء مزارع كروم، فإن سند اإلعفاء بكفالة الخاص 
بالكحول المستعمل، تتم مخالصته بناء على العقد الذي تحرره المصلحة عندما 

لخمر المكحلل أو يوضع ويجب أن يصدره في الحال ا ،يضاف الكحول إلى الخمر
  . في أوعية مختومة من قبل األعوان المكلفين بالحراسة فى حالة تأجيل التصدير

حكام المنصوص عليها في المقطع جر بالجملة، فإن األاوعندما تتم الكحللة عند ت 
  .تكون قابلة للتطبيق ،ختامالسابق والمتعلقة باأل

  لسادسا لفصل ا
  لمسطارالخمور و اتركيز 

   ولاألرع لفا 
  لتبريدالخمور بواسطة اتركيز  

    

إن كل عملية لتبريد الخمور قصد تركيزها الجزئي، مهما كان :   230المادة 
) ارس كروم، قبو تعاوني أو مستودعغ(الموقع الذي تتم فيه وضعية القائم بذلك 

والنسب المئوية للثروة الكحولية للمشروبات والتخفيض من الحجم األولي لهذه 
مشروبات، يجب أن يصرح بها مسبقا إلى مفتش الضرائب غير المباشرة ال

  .عمال التابع لها معمل التركيز والرسوم على رقم األ

  :ما يلى يح يجب أن يذكر في التصر:   231المادة 

  اسم ولقب وموطن المصرح،  -  1 

) ة المتزايدةالثروة المكتسبة والثرو(الكمية واللون والثروة الكحولية اإلجمالية  -  2
  للخمور المعدة للتركيز، 

وعند اإلقتضاء ذكر إسم ...)  خخمور المرج، خمور البلد، ال(نوع الخمور  -  3
  البلد أو التسمية األصلية للخمور، 

  . الموقع واليوم والساعة لبدء العمليات والمدة المحتملة السابقة إلجرائها -  4

أعاله الذكر يتم، عند    231في المادة المنصوص عليهح ن التصريإ:   232المادة 
عند نهاية كل . استمرت هذه االشغال أكثر من خمسة أيام إذا نهاية االشغال أو 

  . يوم، بذكر الحجم والثروة الكحولية اإلجمالية للخمور المحصل عليها بعد التركيز

صرح وخمور البلد والخمور الم جوعندما يتناول التركيز على التوالى خمور المر 
بها تحت تسمية أصلية، فيتحتم على القائم بالتحضير أن يسجل عملياته في دفتر 
مطابق للنموذج المعد من قبل إدارة الضرائب وموقع عليه ومرقم من طرف 
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كما يسجل فيه على حدة وبالنسبة لخمور المرج وخمور . المصلحة المختصة 
الثروة الكحولية اإلجمالية البلد والخمور المصرح بها تحت تسمية أصلية، الحجم و

  . للخمور المقدمة لالستعمال وكذلك للخمور المحصل عليها بعد التركيز

ند االقتضاء، بالنسبة للخمور المصرح بها تحت عويجب أن يميز في التسجيل 
  . تسمية أصلية، وحسب كل تسمية، خصص الخمور المقدمة للمعالجة

ر التي هى بصدد العالج أو المعالجة وينبغي تعبئة األصناف المختلفة من الخمو 
ية المتفرقة والحاملة لبطاقات عبعد، في األحواض أو البراميل الكبيرة أو األو

  . ليهاعبالتعرف  حمكتوبة بأحرف بارزة تسم

 حيخضع القائم بالتحضير، ابتداء من الوقت الذي يقدم فيه التصري:   233المادة 
إنهاء األشغال، إلى  خما من تاريشر يوعبالتركيز وحتى نهاية أجل خمسة 

وان الضرائب داخل معامله ومخازنه وقبائه وبيوت عالتحقيقات التي يقوم بها أ
ليه أن يقدم لهم كل الخمور التي هي في اإلنتظار أوالتي هي عويجب ، مؤويته

وان الضرائب أن عويجوز أل ، الجة بعد والموجودة لديهعبصدد المعالجة أو الم
  . ند االقتضاء بصفة مجانيةعمن هذه الخمور ينات عيأخذوا 

ن القائمين بالتركيز المزودين برخصة شخصية ممنوحة من قبل إ:   234المادة 
  ليه في المادة عالمنصوص  حفائهم من تقديم التصريعإدارة الضرائب، يمكن إ

، قبل كل صنع، في دفتر مرقم حناصر هذا التصريعاله، شريطة تسجيل عأ  230
لى عير المباشرة والرسوم غليه من طرف المفتشية المحلية للضرائب عوموقع 
 ، وان الضرائبعند كل طلب، إلى أعويجب تقديم هذا الدفتر  ،مالعرقم األ

ليها في هذه المادة، في حالة سوء عويمكن سحب الرخصة المنصوص 
  . اإلستعمال

ل جزائري يخصص التركيز بواسطة التبريد إلى الخمور من أص:   235المادة 
  . باستثناء الخمور المستوردة من الخارج

  الفرع الثاني 
 %10المركز إلى أكثر من  راالمسط 

  :طـارالمسأجهزة تركيز  وتجارصناع  - أوال  

من هذا    5-  182إن الجدول الذي يجب مسكه بموجب المادة:   236المادة 
ب، ينبغي بتركيز مسطار العنالقانون لدى صناع وتجار األجهزة الخاصة 

  . وفقا للطريقة المعدة من قبل إدارة الضرائب  هتحضير

  : ويذكر في هذا الجدول  

ة أو المستلمة من الخارج، عمن جهة، األجهزة الجديدة أو المستعملة، المصنو -
  ؛جهزة وسعتهاألمن المصنع ووصف ا ءاالستالم أو االنتها خوتاري

لعنوان الكامل لألشخاص الذين سلمت من جهة أخرى، اإلسم واللقب والمهنة وا - 
  . التسليم خجهزة وكذا تاريأللهم هذه ا
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وان الضرائب الذين لهم الحق أيضا في عد كل طلب، إلى أعنويجب تقديم الجدول  
  . لى األجهزة الباقية في حيازة الصناع والتجارعالقيام بالجرد وفي التعرف 

  . تحرير محضر وكل نقص أو فائض يظهر خالل الجرد يكون موضوع 

  :زكرالم رالمسطابمحضري  قةعلتأحكام م - ثائيا  

  :يح بالمهنةرصتـال -  1

من هذا القانون،   4ة   دليه في الماإريح بالمهنة المشار ان التص :  237ة دالما 
والسعة لألوعية واألجهزة   دإلى وصف معمل التركيز ويذكر العديجب أن يشير 

ويجب أن  ،اب المسطار المركز أو غير المركزستيعإمن كل نوع المخصصة إلى 
ناء آخر، بأحرف إتسجل هذه السعة التي يمكن فحصها بالقياس أو التفريغ في 

  . بارزة في كل وعاء

  :إستئنافهـابالصنع وبالتوقف عن االشغال أو  حالتصري -  2

  :بما يلى يصرح المحضر بثالثة أيام على األقل قبل إفتتاح األشغال، :   238لمادةا 

  نوع المنتوجات التي يريد صنعها،  -   1

ساعات العمل عن كل  3كثافة الشراب الحلو الذي ينوى الحصول عليه ،  -  2
  . يوم من أيام األسبوع

في نظام المعمل فيما يخص أيام وساعات العمل ونوع المنتوجات،  تغييروكل  
  . جديد حيجب أن يكون مسبوقا بتصري

. ضر إيقاف أشغاله أو إنهائها، يجب عليه أيضا أن يصرح بذلكوعندما يريد المح 
الثة أيام على األقل قبل استئناف العمل فى بثويتحتم عليه أن يقدم تصريحا جديدا 

  . المصنع

  : رض الضريبة ـقل وفـالن -  3

والمحصل عليه ضمن الشروط   %10ر من ثإن المسطار المركز بأك: 239المادة  
تجاهات غير االتجاهات التي إأدناه والمرسلة إلى    240في المحددة في المادة

، من هذا القانون   182 - 5تفتح الحق في اإلعفاء المنصوص عليه في المادة 
   .تحضيرللرسم المرور عن  المسطار المستعمل  تكون موضوع  تحصيل 

  . بتسليم رخصة للنقلحينئد ويتم إقرار الرفع  

المنتوجات إلى اإلتجاهات المشار إليها في المادة وترسل الشحنات من نفس هذه  
طاء سندات اإلعفاء بكفالة، ماعدا النقل من غ لسابقة الذكر، تحتا 5 -  182

مخزن آلخر أو من قبو أو من بيت للمؤونة تابع للمحضر وكائن في الدائرة التي 
  . لة والدائرات المجاورةغبها ال

كز في صناعة الخمر، ينبغي أن يشار في وفي كل مرة يتم إستعمال المسطار المر 
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سندات الحركة التي ترافقه، عالوة على البيانات العادية، إلى ذكر النبيذ والتسمية 
ويجب تسليم سندات االعفاء بكفالة الى مفتشية . المنتجاألصلية أو إسم بلد 

الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم األعمال وتحديد مكان الوصول في 
  (1).مانية واربعين ساعة من انتهاء أجل النقلظرف ث

يجب على المحضر، لكي يستفيد باإلعفاء من رسم المرور، أن :   240المادة 
يسجل بنفسه في دفتر من عنده، مطابق للنموذج المعد من قبل إدارة الضرائب 

  : ومرقم وموقع عليه من طرف األعوان المختصين إلدارة الضرائب ، مايلي 

   ؛األحواض أو المسخنات المستعملة للتركيزرقم  -  1

   ؛التفريغار والساعة التي ينتهي فيها هذا الساعة التي يشرع فيها في تفريغ المسط -   2

   ؛الحجم الحقيقي للمسطار المقدم لإلستعمال -  3

  ؛الساعة التي يوضع فيها المسطار المركز في األوعية المخصصة الستقباله -  4

التي تعبأ والكميات المعبر عنها بالكيلوغرام من الشراب الحلو عدد األوعية  - 5
  . تهالمستخرج من كل عملية وكثاف

وعندما يتناول التركيز في آن واحد، مسطار اإلستهالك العادي ومنتوجات ذات  
تسمية أصلية، فيتحتم على القآئم بالتحضير أيضا أن يسجل عملياته المتتالية في 

كما يذكر فيه حجم المسطار  ، من هذه المادة  1 المقطع الدفتر المشار اليه في
لمركز المحصل عليها من جهة، مع االمقدم لإلستعمال وكذا الوزن والكثافة 
وذلك بصفة متميزة بالنسبة لكل نبيذ  ، مسطار اإلستهالك العادي من جهة أخرى

  . أو تسمية مع المنتوجات االصلية 

مسطار النبيذ أو تابعة لتسمية ما، في أحواض ويجب وضع المركزات المستخرجة من  
  (2).عليها بالتعرف حأو أوعية متميزة حاملة لبطاقات مكتوبة بأحرف بارزة تسم

  :  تاابمسك الحس -  4

تتابع مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم األعمال :   241المادة 
مل، أو المحضر في حسابين يختص األول بالمسطار الطبيعي المدخل إلى المع

  . اني بالمسطار المركزثعين المكان ويختص ال

ويجب أن يصل المسطار المدخل إلى المعمل، تحت قيد سندات اإلعفاء بكفالة التي  
   .ربعين ساعة من انتهاء أجل النقلألماني واثتسلم الى المصلحة المذكورة في ال

 حب أن يكون موضوع تصريوكل تحضير للمسطار الطبيعي، يتم في عين المكان، يج 
وعند . مسبق يقدم الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم األعمال

   .باالشارة إلى حجم المسطار المحصل عليه حنهاية العملية يتم التصري
                                                           

  .1996 م 	���.ق %B 109 ا	��دة %/�	� ��("c:  239	��دة ا (1)
�	  :240 ةا	��د (2)/%� c")�� دة��	109 ا B% .ق���	1996 م .  
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  : استحقاق الضريبة  - الجرود  علىالجرود والتصديق  - 5 

 دالجر بإعدادلك، ذالضرورة  قتضتاوان الضرائب، كلما عيقوم أ:   242المادة 
ويمكن لهم . المركز الباقي في حيازة القائم بالتحضير غيرللمسطار المركز أو 

  . المنتوجات  هينات من هذ عأخذ 

في حساب المسطار الطبيعي أم في حساب المسطار  ءوكل فائض يكتشف، سوا 
  . المركز، يكون قابال للحجز

لمسطار الطبيعي بحكم القانون وتخصص النواقص التي تظهر في حساب ا 
للتخفيض إذا كانت ال تتجاوز التخفيض العادي الممنوح من الفضالت الخاصة 

   .واذا تجاوزت هذا المقدار فتخضع لرسم المرور ،بالمخزون فيما يتعلق بالخمور

ن كميات المسطار الطبيعي الممثلة عيستحق رسم المرور  دالجر دداعإند عو 
   (1).الخاصة به متوفرة ءفاعلم تكن شروط اإل للمسطار المركز الذي

  (2)الفصل السابع
  ) البيرة(الجعة 

   .ملغاة : 243المادة 

  .ملغاة :  244 المادة 

   .ملغاة :245 المادة 

   .ملغاة :246 المادة

   .ملغاة : 247 المادة 

   .ملغاة :2  48المادة 

  .ملغاة:   249المادة 

   .ملغاة: 250 المادة 

   .ملغاة :251 المادة

   .ملغاة : 252 المادة

   .ملغاة:  253المادة 

  .ملغاة :254 المادة 

   .ملغاة:   255المادة 

                                                           

  .1996م 	��� .%B ق 109ا	��دة  %/�	� ��("c  :242ا	��دة   (1)
  .1980م  .%B ق c")��82 ا	��دة  H.% K:  255إ	K   243	�(اد ا  (2)
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  الباب الثالث

  السكر والغلوكوز المستعمالن في صناعة المشهيات 
  التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة

أساسها ن السكر والغلوكوز المستعمالن في صناعة المشهيات التي إ :  256المادة 
الخمر وجميع المنتجات التي تماثل المشهيات المذكورة نظرا لكيفيات تقديمها 

  100دج عن كل 140 هوعرضها للبيع، تخضع لرسم قدر واستهالكها
  . كيلوغرام

ويعفى من الرسم المذكور السكر والغلوكوز المستعمالن ضمن الشروط المحددة  
ت التي أساسها الخمر أو الفيرموط من قبل وزير المالية من أجل تحضير المشهيا

  . المخصصة للتصدير

ن كل شخص يرغب في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر أو إ:   257المادة 
المنتجات المماثلة باستعمال السكر أو الغلوكوز، يتحتم عليه أن يقدم خالل عشرة 

وكذلك  سيصنعه أيام قبل بداية عملياته، تصريحا يذكر فيه نوع المنتوج الذي
  . سيخزن فيه السكرو الغلوكوز تسميته التجارية ويذكر وصف المحل الذي

ينبغي أن يسجل السكر والغلوكوز المخصصان لصناعة المشهيات :   258المادة 
التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة في حساب يمسك من طرف الصانع نفسه 

قبل المصلحة المعنية  بدون ترك بياض وال تخديش في سجل يرقم ويوقع من
  . بمفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم األعمال المختصة

  :وتسجل في هذا الحساب  

  : ول خـفى الد -   1 
يح كميات السكر أو الغلوكوز التي هي في حيازة الصناع حينما يقدمون التصر - 

  المنصوص عليه في المادة السابقة، 
  ، ءبعد مع تحليل فواتير الشرا البضائع المستلمة فيما - 
  . الفوائض المثبتة خالل إعداد الجرود - 

   :الخروج في -  2
،   هأعال  256الكميات الخاضعة للرسم المشار إليه في المقطع األول من المادة  - 

   260باستخدامها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة حوالتي تم التصري
  ،هبعد

  خدمة في استعماالت أخرى مع ذكر كل تخصيص بالتفصيل، الكميات المست - 
  . داد الجردعالنواقص المثبتة خالل إ - 

مال، على رقم األعير المباشرة والرسوم غوان الضرائب عيمكن أل:   259المادة 
داد جرد للكميات الموجودة في عأن يقفلوا الحساب في أي فترة، ويقوموا با

يضعوا تحت تصرفهم الوسائل البشرية  لى الصناع أنعويتحتم ، المخزن
  . واألدوات الضرورية لهذه العملية ويصرحوا لهم بأهمية ما تبقى

وتضاف الفوائض إلى التحمالت وتحتجز بموجب محضر، أما النواقص فتضاف  
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ول من المادة ألليه في المقطع اعداء الرسم المنصوص في الخروج وتخضع أل
ن عمخالصة  حيجوز إلدارة الضرائب أن تمنير أنه غ ،من هذا القانون   256

من الكميات المستلمة     %1ها قانونا أو التي التتجاوز عالكميات التي يثبت ضيا
  . منذ الجرد السابق

إن كل صنع للمشهيات التي أساسها الخمر أو المنتوجات المماثلة :   260المادة
موقع بأربع  حباستعمال السكر أو الغلوكوز، يجب أن يكون مسبوقا بتصري

  . ة قبل بداية العملياتعـين ساعشرو
سيتم  ة التي تجرى فيها العملية ونوع المشروب الذيعالسا  ،حويذكر في التصري 

ليه وتسميته التجارية وحجمه وكذا كمية الكحول الصافي الذي يحتوي عالحصول 
صنع ويمكن أن يرآقب ال. سيستخدم ليه، وأخيرا وزن السكر أو الغلوكوز الذيع

لى المكلفين بالضريبة أن يقدموا لهم عوان الضرائب الذين ينبغي عمن طرف أ
  . أدوات الوزن الضرورية

لى السكر والغلوكوز المستعملين لتحضير عإن الرسم المطبق :   261المادة 
المشهيات التي أساسها الخمر أو المنتوجات المماثلة، يكون واجب األداء في وقت 

شهريا من طرف الخاضعين للضريبة، ضمن نفس  ؤدىوي ،االستعمال نفسه
  (1).لى الكحولعلى رسم المرور عالشروط المطبقة 

  الباب الرابع
  التبغ

  الفـصل األول
  أحـكام عـامـة

  األول لفرعا  
   لتطبيقامجال  لتعريفة وا  

  (2) .ملغاة:   262المادة 

  )2(.ملغاة:   263المادة

  )2(.ملغاة:   264المادة

   )2(.ملغاة:   265المادة

  الفرع  الثـاني
  اإلعفــاءات

  )2( .ملغاة: 266 المادة

   
                                                           

  .1996م  	���  .%B ق  %109/�	�  ��("c ا	��دة :   261ا	��دة   (1)
(2)   B%  (اد�	262ا  K	دة :  266إ��	ا c")�� ة�H.%89 ق B%.  1980م.  
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  الفرع الثالث

  اإللتزامات العامة للخاضعين للضريبة 

ال يمكن ألحد أن يحتفظ بالتبغ على شكل أوراق اذا لم يكن من :   267المادة  
  . زراع أو صناعي التبغ

الممنوحة لبائعي التبغ  فيما عدا صناعي مواد التبغ ومع مراعاة التسهيالت 
ال يمكن ألحد أن يحتفظ بأكثر من  السيجار بالوحدة،بالتجزئة بالنسبة لبيع 

كيلوغرام واحد من التبغ المصنوع الذي ال يكون في علبة مختومة وال بأي كمية 
وإن الحد األقصى المذكور يطبق بالنسبة للبيع ، من التبغ الذي هو بصدد الصنع

  (1). المنشوق والممضوغ

  عبرع الرافال 
  ستيراداإل

   (2) .باستيراد التبغ إال لصانعي التبغ حاليسم:   268المادة 

ة ال يمكن قبولها لالستيراد وتخصيصها عن المنتجات المصنوإ:  269المادة 
ذا كانت مقدمة ضمن األشكال والشروط المحددة من أجل البيع في إال إللتجارة 
البيانات الضرورية للكشف  ،ن ذلكعفضال  ،ليفها يجب أن يحملغوإن ت. الداخل

     (3).ن هوية المستورد وبلد المنشأع

  (4).ملغاة:   270المادة 

  الفرع الخامس

  نقل التبغ

إذا كانت مصحوبة بسندات  الال يمكن أن يتم نقل أوراق التبغ إ:   271المادة 
شر ومن المنشر ة إلى المنعير أن التبغ المنقول مباشرة من المزرغفاء بكفالة عاإل
  . لى مخزن الزارع، ال يخضع لهذا اإلجراءإ
بالنسبة لحموالت التبغ   % 5ويقبل سماح في تناقص برسم فضالة الطريق قدره  

بالنسبة للحموالت   %2أكتوبر و    15اية غمن الغلة األخيرة التي تم نقلها إلى 
  .األخرى

غ من الورق، أو المصنوع ن سندات النقل المسلمة لمرافقة التبإ : 272المادة 
دد ونوع الطرود المحمولة وكذا عالثانية،  خرومات أو النسأليذكر فيها سواء في ا

  . دد ونوع التبغ ووزنه الصافيعالمتها ورقمها الخاصين باإلرسال، وع
فاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبغ من الورق الذي ينقل عويذكر في سندات اإل 

                                                           

  .2001م  	��� .%B ق  31و  1980م  	��� .%B  ق  B!   89	�  ��c")  ا	��د%/�:  267ا	��دة   (1)
  .2001م  	���  .%B ق  %31/�	�  ��("c  ا	��دة :  268ا	��دة    (2)
�	�  ��("c  ا	��د:   269ا	��دة    (3)/%B!   89 ق B%.  ���	 ق  31و   1980م B%.  ���	  2001م .  
  .2001م  	��� .%B ق c31 ا	��دة %/�	�  ��(":   270ا	��دة   (4)
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الثانية، نوع التبغ  خرومات أو النسألبغ، سواء في اات تصنيع التعلى مستودإ
  . وسنة الجني) الخاص للتدخين أو للنشقة(المنقول 

ند عفاء بكفالة المرافقة للتبع من الورق عوال يشترط ذكر الوزن في سندات اإل 
ذا إفي حالة ما . ليهمعي التبغ الذين يجب عخروجه من مخازن أو تعاونيات زار

دد واحد عق، أن يضعوا التبغ المرسل في شكل لفائف مكونة من استعملوا هذا الح
   )4(.دد موحد من األوراقع، وتأليف الربط من ةدا لفة الباقيعمن الربط ما

وابتداء من الوقت الذي يحدد فيه محتوى ربط التبغ من الورق الخاص للنشوق 
رعي هذا زا إنمن هذا القانون، ف   288حسب عدد األوراق طبقا لشروط المادة 

اء في ضالنوع من التبغ يكونون ملزمين بلف شحناتهم كما هو محدد عند اإلقت
  . وال يكونون مجبرين فيما بعد على ذكر وزن شحناتهم ،مقطع السابق الذكرال
ويسجل عدد اللفائف والربط الموجودة في كل لفة وعدد األوراق الموجودة في كل  

  . جب أن تتم بالنسبة للوزن أثناء التفريغربطة، في سندات اإلعفاء بكفالة التي ي
شارة إلى إسم إليجب أن يحمل كل صندوق أو طرد مخصص لنقل التبغ، او 

     (1).ق ومكان الوصول وكذا رقم اإلرسالالمرسل ومكان اإلنطال

     (2).ملغاة:   273المادة 

  الفصل الثاني 
  ة التبغعزرا

  ولالفرع األ
  غـة التبعـالشروط المرتبطة بزرا 

  :ةـراسغوال بالزراعةاص خاليح صرتـال -  1

ليهم أن يمتثلوا عة التبغ يجب عبين في زراغإن األشخاص الرا:   274المادة 
لى عم من اإللتزامات التى تكون غمن هذا القانون وذلك بالر   4ألحكام المادة

  . ة التبغ ومراقبة جودتهعاتقهم بموجب القوانين والتنظيمات فيما يخص زراع

داد عإذا لم يتم إداد المشاتل أو قبل الغرس عالزارع قبل ا حيجب تقديم تصري -   1
ير المباشرة والرسوم غلى مفتش الضرائب إبريل أ   30كثر يوم ألا ىلعالمشاتل و

  : مال، ويذكر فيه ما يلى األعلى رقم ع
  ؛)شتراكيإقطاع خاص أو قطاع (صفة الزارع ) أ 

   ؛رضألتعيين وضعية كل قطعة من ا ) ت
  ). تبغ التدخين أو تبغ النشوق(ته عنوع التبغ المزمع زرا) ج 
ن هذا التصريح، يجب أن يتم ضمن نفس األشكال، بخمسة عشر يوما على إ - 2 

لة بالنسبة لتبغ التدخين وبشهر على األقل قبل لغـاألقل قبل كل بداية في جني ا
  : ييل ماة بالنسبة لتبغ النشوق، ويذكر فيه غلكل بداية في جني ال

                                                           

  .2001م  	���  .%B ق  %31/�	�  ��("c  ا	��دة  :   272ا	��دة  (1)
  .1980م  	���  .%B ق  89  ا	��دة %.H�ة ��("c:   273ا	��دة  (2)
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تبغ التدخين أو (قطعة من األرض وكل نوع من التبغ   لكل بالنسبة  اإلشارة -أ 
  ؛ة بها  دالموجو ساألغرا  دفعال وإلى عد المزروعة   إلى المساحة )تبغ النشوق

  . تعيين المناشر والمخازن  - ب 

   :الشروط المطلوبة من الزارع -  2

زراعة التبغ من يد إلى يد إثر وفاة أو  قـالإنتذا تم خالل الموسم إ:   275المادة 
والزارع الذي ) ورثته في حالة الوفاة(نقل ملكية، فإنه يجب على المصرح األول 

خلفه، أن يقدما إشعارا بذلك خالل ثالثة أيام التي تلي نقل الملكية بواسطة رسالة 
لى رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم إموصى عليها 

  . األعمال المكلف بالدائرة التي توجد بها المزرعة

إن  ،ة من التبغ التي تم تسليمهاغلوتبين في هذه الرسالة عند اإلقتضاء كميات ال 
التخلي عن زراعة التبغ، يجب أن يتضمن مجموع التبغ المتبقي قائما في الحقل 

  . وفي المناشر والمخازن
  . ميع حقوقه وتكاليفه والتزاماتهالزارع الجديد الزارع األول في ج فويخل 

عندما تستعمل المناشر أو المخازن بصفة مشتركة، فإنه ينبغي على :   276المادة 
  . كل زارع أن يقدم عند كل طلب حصته من التبغ الذي يملكه

   :اتعالشروط المطلوبة في الزرا -  3

اآلجال  ءضانقإند ع البها إ حراس التبغ ال يسمغأ ءإن بيع وشرا:  277المادة 
ليهم أن يكونوا قادرين عين المرخصين قانونا، الذين ينبغي عالقانونية وبين الزار

ن نقل أو. اللهمغأ حن طريق تقديم وصل من تصريع  الصفة  هثبات هذإلى ع
  . حكامألا  هراس التبغ يخضع لنفس هذغأ

لة الذى تمت فيه تكم خند التاريعلى األكثر عملية الزرع يجب أن تتم ع إن 
الذكر و يجب إتالف المشاكل  السابقة  274ة يه في المادعالمنصوص  حالتصري

  .يوليو على  األكثر  15يوم 
ور في أجل شهر يبتدىء ذين أن يقتلعوا ويتلفوا السيقان والجعلى الزارعوينبغي 

ند اإلقتضاء عراس المخصصة إلنتاج البذور وغغلة باستثناء األالند انتهاء ع
  . خير من هذه المادةألليها في المقطع اعوص ات المنصعالزرا

  . ولىألوتعتبر الغلة منتهية بمجرد جني جميع أوراق التبغ التجارية من الساق ا 
تالف السيقان والجدول مشروط بإذن من إدارة الضرائب في جميع الحاالت إن إو

 يال يعفولكن هذا االرجاء  ،أدناه   280المشار اليها في المقطع االول من المادة 
م عالمعنيين باألمر من اإلمتثال إلى جميع التدابير الخاصة بالناميات أو البرا

  . الخاصة بتبغ التدخين أو النشوق
ويمكن للوزير المكلف  ، ويحظر جني الخلف وأوراق الغلة الثانية أو القطع الثاني 

ي تبغ النشوق بأن يقوموا ضمن بعض عبالمالية أن يرخص شخصيا لبعض زار
ة منتوجات تحتوي علة ثانية مخصصة فقط لصناغشروط التي يحددها بجني ال
  . لى النيكوتينع
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ات في آن واحد لتبغ التدخين وتبغ النشوق، فان عندما تتم زراع:   278المادة 
  . نباتات كل نوع، يجب أن تغرس في قطع متميزة

وع داد الغراسات من دون أن تكون مخلوطة بأشجار أخرى من أى نعإويجب  
ير أنه تستثنى أشجار الفواكه وأشجار الكروم وكذلك صفوف نبات الذرة غكانت 

ن مسافات لكي تقي عدادها إعال والتي يتم عخرى ذات ساق ألراس األغوا
رض قطع االرض الموجودة بين هذه عة التبغ من الرياح شريطة أن يكون عزرا

  . قللى األع رأمتا   4الصفوف 

وقت بالنسبة لتبغ النشوق،  يم في أعة الناميات والبراعتحظر زرا:   279المادة 
شر عى إلبرزت للوجود قبل أن تصل أوراقها وتتلف هذه الناميات والبرامم كلما 

وان ألعسنتيمترات طوال بما فيه العنق، وبقاياها المتروكة في الصفوف، ويمكن 
  . تالف الكلي بمحضرهماإلالضرائب أن يطلبوا 

شر عتبغ النشوق أو كانت تحمل أوراقا يزيد طولها من خمسة م عذا تم قطع براإو 
القطعة األرضية التي توجد بها هذه البرامم تعتبر  فإن بما فيه العنق،سنتيمترا 

لى عوتطبق هذه التدابير بتمامها في نفس الحالة . يحكغراسة تمت بدون تصر
  . الناميات الخاصة بتبغ النشوق

لى األقل قبل أي بدء في جني عوق شهرا راس تبغ النشغويجب قطع رؤوس أ 
  . أكتوبر   15لى األكثر يوم عالغلة و

ين المخالفين عوان الضرائب ينذرون المزارعوفي حالة التأخر في القطع فإن أ 
  . لى نفقة المتأخرينعند الحاجة يقومون بتنفيذه عللقيام فى الحال بهذه العملية و

راس غلى األعأوراق )   6(أقل من ستتبغ النشوق الذين يحتفظون بعي ن زارإو
ان الضرائب خالل عوليهم أن يصرحوا بذلك إلى أعلتها، يجب غالتي ينوون جني 

فيعتبرون كأنهم جنوا  الألقل قبل أي بدء في جني الغلة وإالى عشرة يوما عخمسة 
وان الضرائب من معرفة عندما ال يتمكن أعرسة غوراق من كل ألمن ا العدد

ند اإلقتضاء قطع األراضى التي ع حويبين هذا التصري. ألوراقهم العدد الحقيقي
  . ليهاعيطبق 

ين الذين عوخالفا ألحكام المقطعين األول والثالث من هذه المادة، فإن المزار 
راس دون قطعها غنتاج البذور يمكنهم لهذا الغرض اإلحتفاظ بعدد من األإيريدون 

ة عراس الزراغزء المئة لمجموع ألى أن ال يتجاوز هذا العدد الخمسة من جع
  . لى رخصة من إدارة الضرائبعوذلك من دون الحصول 

ليها في المقاطع السابقة، عن األحكام المنصوص عويستطيع الوالي بصرف النظر  
لى عن طريق تحديد العدد االقصى لألوراق المتبقية عراس غأن يقرر ضبط األ

القصوى المنصوص  خبط قبل التاريرسة بعد قطفها، ويجب أن ينفذ هذا الضغكل 
  . الهعليها في المقطع الثالث أع

ين المكان األوراق المتعذر عين أن يكسروا في على المزارعينبغي :   280المادة 
ني جير طبيعية والتي ال ينوون غراس التبغ التي نبتت بصفة غاستعمالها أو أ

ذا كان إدارة الضرائب إوال يمكن أن يتم هذا االتالف من دون رخصة من  ،لتهاغ
   274حكام المادةألة طبقا عالزرا حيجب أن يتم هذا االتالف بعد أن يتم تصري

وان الضرائب أو بعد أن عحصاء الغرس من قبل أإمن هذا القانون أو بعد أن يتم 
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  . أدناه   286ليه في المادة عوان كما هو منصوص عأليتم تقدير الغلة من قبل ا
 الضرائب أنوان علبقايا الناتجة من هذا اإلتالف ويمكن ألوتترك في الصفوف ا 

  . يطلبوا اإلتالف الكامل لهذه البقايا بمحضرهم

تبار قطع عوال يمكن ا ، إن قطع االرض يجب تحديدها بكل وضوح:   281المادة 
ن بعضها البعض بواسطة حواجز عذا كانت مفصولة إاألرض كقطعة واحدة 

دة مثل الطرق أو الممرات العمومية أو السياجات ير الجدران السانغمتتالية 
ة ولو كانت عير مزروغة أو عمساحة أرضية مزرو يوالجداول أو بواسطة أ

  . تعود لنفس المالك أو تكون مؤجرة من نفس المستأجر
ير أنها في األراضي ، غلى خط مستقيم وبدون نقصانعة عتكون البذور المزرو 

وفي  ،ذا كان من الواجب سقيهاإحنيات المستوى منللدادها تبعا عإرة يمكن عالو
لى أبعاد متساوية ولكن عجميع الحاالت تكون الصفوف بقدر االمكان متوازية و

ير أنه يمكن تهيئة غرض، ألأو تندثر داخل قطعة ا تنقطعمن دون أن تنكسر أو 
لى صفين أو ثالثة عمسافات أبعاد أكبر ولكن متساوية فيما بينها بصفة منتظمة 

  .وتراع نفس المسافة الخاصة بالصفوف بين نباتات التبغ...  خفوف الص

إن المساحات المغروسة ال يمكن أن تقل بالنسبة لكل قطعة أرض  :  282المادة 
واحد ولكل زراعة عن خمسة آرات فيما يخص زراعة تبغ التدخين وعن  رعن آ

  . ثالثة آرات فيما يخص تبغ النشوق
أن يقل عن مائتين بالنسبة لكل قطعة وال عن ألف  الغراس ال يمكند وإن عد 

  .بالنسبة لكل زراعة ماعدا الترخيص الخاص من إدارة الضرائب

  الفــرع الثانـي 

  الغلــة

  :حالتصري -  1

  . هـتغللى كل زارع أن يصرح بكامل عيجب :   283المادة 
سبة لتبغ لى أبعد تقدير بالنعديسمبر  31بالغلة في  حيجب أن يقدم التصري) أ 

تحدد لكل والية بموجب مقرر  خويقدم بالنسبة لتبغ النشوق في تواري ،التدخين
  . لى اقتراح نائب مدير الضرائب للوالية المختصعسنوي صادر من الوالي بناء 

ليه من ع، فإنه يجب خير أنه إذا لم يكن التبغ في حوزة مزارع قبل هذه التواريغ 
شر عبغلته خالل الخمسة  حجل المحدد، التصريدون اإلنتظار إلى انقضاء هذا األ

يوما من نفاذها فيما يخص تبغ النشوق وخالل الثالثين يوما فيما يخص تبغ 
  . التدخين

بالغلة يقدم في نفس المكان وضمن نفس الكيفيات التي تقدم بها  حن التصريإ) ب 
  . من هذا القانون   274ليها في المادةعالتصريحات المنصوص 

نها، على ذلك يعبر عالوة عن كامل الغلة بالوزن الصافي لألوراق، وعويعبر  
  . بالنسبة لتبغ النشوق، بعدد الربط

تبغ التدخين وتبغ النشوق موضوع تسجيلين  بغلـةوتكون التصريحات الخاصة  
  . ت واحدقين فى وعة النوعمتميزين حتى ولو كان زارع التبغ يقدم بزرا
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  :تالغيداع التـسإ -  2

لتهم مباشرة من المزرعة غينبغي على الزارعين أن ينقلوا مجموع :   284ادةالم 
  . الى المناشر والمخازن

عندما ينوي المعنيون باألمر استعمال مناشر أو مخازن أخرى غير :   285المادة 
المعينة في األول، فيقدمون تصريحا بذلك إلى رئيس مفتشية الضرائب غير 

األعمال المختص خالل خمسة أيام على األقل قبل المباشرة والرسوم على رقم 
  .ر للتخصيصالتغييهذا 

فيما إذا كانت المناشر والمخازن الجديدة تحل محل  حفي هذا التصري حويوض
ففي الحالة االولى فان  ، ول أو تكملهاألالمناشر والمخازن المصرح بها في ا

يدة إال إذا لم يقم أعوان ل الجدثالمناشر والمخازن األولى تبقى خاضعة للزيارات م
  . التمويناتتـفاد الضرائب بمعاينة 

  :تقدير الغالت -  3

يمكن تقدير الغالل قبل أو بعد التصريح بها ويمكن للمصلحة أن :   286المادة 
لة عن طريق المعاينات التي يرى أعوان غتدقق صحة التصريحات الخاصة بال

  . زناأو في المناشر والمخ الضرائب ضرورة القيام بها سواء في المزارع

نه يمكنهم التقدير عن طريق الكشف إما فإوبصفة خاصة فيما يتعلق بتبغ النشوق  
غراس بعد قطعها ووزنها المتوسط عندما تكون ألعلى عدد األوراق التي تحملها ا

لة المتوسطة لغرسة واحدة عندما تكون الغراس قد قطعت عند غجافة، وإما على ال
  . على هذه الحالةجمعها ومجففة 

وعندما يحدد ضبط الغراس بموجب مقرر من الوالي ضمن الشروط المنصوص  
من هذا القانون، فإن تقدير الكميات التي    279عليها في المقطع األخير من المادة

تم جمعها من قبل الزارعين يتم تبعا لعدد األوراق المنصوص عليه بموجب 
  . المقرر المذكور

وراق التي تحملها الغراس عن طريق العد تبعا لدرجة ضبط معدل ويتم إحصاء األ 
وأن الغراس التي . الغراس عن التي ما زالت موجودة من%    5لىإ 1 منالقطع 

تم عدها تؤخذ صفقة من مختلف أجزاء قطع األرض وتوزع تقريبا بقدر اإلمكان 
  . ل واحدة منهابين تلك أجزاء القطع بنسبة عدد الغراس التي مازالت متبقية في ك

واذا علم بأن أوراقا قد تم جمعها بعد من الغراس التي مازالت قائمة، فإن أعوان  
عتاق أواألوراق التي يالحظونها إلحصائهم العقد أوآثاراإالضرائب يضمنون في 

  . في السيقان
التابعة لمزرعة في المناشر والمخازن عن طريق  لألوراقويحدد الوزن المتوسط  

، راق المنفردة تختارألوكالين وربط التبغ أو ابير بقدر اإلمكان لألوزن عدد ك
بالصدفة من مختلف أجزاء المنشر أو المخزن ثم عن طريق عد أوراق هذه 
االكاليل أو الربط، والكل بعد رفع أوراق القطع أو البراعم التي تم جمعها عن 

  . طريق الفش
اق المزارع الخاصة بتبغ وعندما لم يتمكن أعوان الضرائب من احصاء أور 
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النشوق ضمن الشروط المبينة في المقطع الثالث من هذه المادة ألن تدخلهم جاء 
متأخرا جدا، فانه يمكنهم االستناد، من أجل تقدير وزن الفلة عند الزارعين الذين 
يجب عليهم جمع الفلة ورقة بورقة، على عدد متوسط لست أوراق عن كل غرسة 

م يقدم المعنيون باألمر لهم التصريح المنصوص عليه في تم قطعها اال اذا ل
  .من هذا القانون   279المقطع الخامس من المادة

ة االوراق عير المنزوغراس كلها غوفي المناطق التي يتم فيها التجفيف بالنسبة لأل
ليه في المقطع الثاني عرسة المنصوص غفإن تحديد الوزن المتوسط للغلة من كل 

ة صدفة من مختلف أجزاء عدد الغراس المرفوعلى عيستند  من هذه المادة
بالنسبة لعدد  %5  المناشر والمخازن والذي يجب أن يصل بقدر اإلمكان إلى

  . الغراس التي تم قطعها
، ليها في هذه المادةعن العمليات المنصوص عين أن يعترضوا عوال يمكن للزار 

دس والثامن يمكن تأجيلها بناء ير أن العمليات التي هي موضوع المقطعين الساغ
وان الضرائب بأن هذه العمليات يمكن عترف أعلى طلب المعنيين باألمر إذا اع

ين عوفي هذه الحالة فإنه ال يمكن للزار. التعويض منها بسبب التفتت الكثير للتبغ
ند أول عوان الضرائب الذين يقومون عأن يتصرفوا في منتجاتهم قبل رجوع أ

  . عاينات الضرورية وذلك من أجل اتقاء كل اختالسزيارة لهم بالم
وان الضرائب تبعا ألحكام هذه المادة علة تبغ النشوق التي قام بها أغن تقديرات إو 

  .  %3ين، تخفض الى على تصريحات الزارعبها إدارة الضرائب  تعترضوالتي 

  :تسويق الغالت -  4

الذي يتم فيه  خند التاريعر لى األكثعفيفه وجان التبغ بمجرد ت:   287المادة 
   .مربوطابالغلة بأكملها، يجب أن يكون  حالتصري

ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعفى بعض األنواع من التبغ الناتجة من حبوب  
لى على شكل ربط ألن هذه األنواع تقدم في بلد منشأها عأجنبية من تحريمها 

  . شكل آخر
ى أجزاء من لعتم جمعه في أي وقت كان  وال ينبغي أن يحتوي التبغ الذي 

م أو الناميات والمواد عالسيقان والسنمات المزهرة وأوراق القطع وأوراق البرا
  . ير قيود ربط التبغغالغريبة 

ة بموجب المقطع السابق قابلة للحجز بالنسبة للكل اال إذا لم عن االخالط الممنوإو 
المواد المحظورة بمحضر  ين المكانعون أو لم يتلفوا في عيسحب الزار

  . مستخدمي المصلحة
ير مخلوطة مع أوراق التبع بإستثناء غ وتحظى كذلك حيازة هذه المواد ولو كانت 

م الناميات الخاصة بتبغ النشوق إذا تم بصفة إستثنائية الترخيص عأوراق البرا
من    277ليها في المقطع األخير من المادةعة ضمن الشروط المنصوص اعبالزر

  . ذا القانونه
وكذلك األمر %   27وال يمكن أن يحتوي التبغ المسلم للبيع على رطوبة تفوق

ويحدد . ن بعد التصريح بالغلة الخاصة بهزبالنسبة للتبغ المحتفظ به في المخا
معدل الرطوبة عن طريق التجفيف لمدة ساعتين في مجففة بواسطة الماء من نوع 
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  . غي لوساك

ها فأوراق التبغ في الربط وتصفف من أطراس ع رؤوتضم جمي : 288المادة  
لى جمعها برباط خارجي واحد، ويحظر مسكها بواسطة رباط ثاني إبكيفية تؤدي 

وال يمكن أن تضمن الربط المعدة على هذه الطريقة . يوضع جنب أعالي األوراق
  . ورقة   50أكثر من 

ات مديري الضرائب ويجوز أن تحدد مقررات تصدر عن الوالة بناء على إقتراح 
للوالية المختصين وعن كل ناحية، العدد الموحد من األوراق التي يمكن أن 

ويمكن أن يمنح بموجب نفس المقررات سماح بالزيادة  ، تحتوي عليها كل ربطة
  . أو النقصان

الشركة التعاونية لزارعي التبغ، يجب  مخازنإن التبغ الموجود في :   289المادة 
. إن منحت رخصة من إدارة الضرائب، في أجل أقصاه أول أبريلأن يلف، ماعدا 

وتكتب على كل لفة وبكيفية بارزة بيان سنة الغلة والرقم الترتيبي وبيان الوزن 
ويمنع إفساد ترتيب حالة التبغ الذي تتكون  ،الكلي ووزن الوعاء والوزن الصافي

بدون إشعار إدارة وال يمكن للزارعين أن يغيروا التغليف  ، منه هذه اللفائف
وينبغي عليهم أن يربطوا اللفائف بكيفية تبرز العالمات وتسهل  ،الضرائب
ويجب أن يصرحوا خالل هذه العمليات بالبقايا من الكتل بالنسبة للتبغ  ، اإلحصاء

  . الغير المغلف ومن اللفائف بالنسبة للتبغ المغلف مع التمييز بين الغلة ونوع التبغ

على الزراع أن يبيعوا لزوما منتجاتهم سواء كان األمر يتعلق  يجب:   290المادة 
بتبغ النشق والمضغ، إلى الشركات التعاونية الزراع المؤسسة وبتبغ التدخين، أ

  . قانونا والمعتمدة لهذا الغرض ولصانعي التبغ
  (1) .يطبق هذا اإللزام في حالة التصدير ال 

  الفرع ا لثالث 

  رقابة المصلحة

  (2).ملغاة:   291المادة  

يسمح ألعوان الضرائب أن يطلبوا مساعدة األعوان البلديين ليقودهم :   292المادة 
ن التي خصهما زلى المناشر والمخاإلى المزارع وكذلك إاو يصطحبوهم 

  . الزارعون إلستغالالتهم

  (3).ملغاة:   293المادة  

   

  

                                                           

  .2000م  	��� .%B ق  %31/�	�  ��("c ا	��دة :   290ا	��دة   (1)
(ن ا'"�اءات ا	V�,F!�.( 2002م  	���  .%B ق 200دة %.H�ة  ��("c  ا	��:   291ا	��دة   (2)�< K	م إ�C^ا� wY�1 ه� .(  
  .2002م  	���  .%B ق H.%200�ة  ��("c  ا	��دة  :   293ا	��دة  (3)
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  الفرع الرابع
  الشركات التعاونية للمزارعين 

زارعين محاسبة تجاه إدارة الضرائب عن التبغ الذي مإن الشركات التعاونية لل:   294المادة 
  ولهذه الغاية يمسك لدي هذه  ، هو في حوزتها

  . الشركات حساب خاص بالخروج وا لدخول ومتميزة بالنسبة لتبغ ا لتدخين وتبغ النشوق 
  : وتسجل في هذا الحساب 

من القفل السابق  األول أوالمتبقيةالكميات المعترف بها بموجب الجرد  -  1
  للحساب والمكونة للترحيل،

  الكميات المستلمة،  -   2
  . الفوائض المثبتة خالل إعداد الجرود -  3
  : ويطرح منه ما يلي 

  الكميات المرسلة،  -  1
 31الكميات المقبولة للتخفيض تطبيقا لألحكام المنصوص عليها فى المادة  -  2

  من هذا القانون، 
  . النواقص المثبتة خالل إعداد الجرود -  3
اية غلى إفي كل سنة من أول يوليو  ىويسو نزويقفل هذا الحساب نهائيا ويوا 

  . منه   31
المقدمة لإلتالف، يجب إجالء الغبار عنها عن طريق الغربلة  اتوفيما يخص الكمي 

زنها ربال ذى ثقوب مربعة ضلعها ملمتر واحد على األقل ويرجع وغبواسطة 
  .  % 17إلى درجة الرطوبة العادية 

ن زيمنح للشركات التعاونية للزارعين فيما يخص فضالت المخا:  295المادة 
  : للتبغ ما يلي 

سنويا ويحسب هذا التخفيض نسبيا بمدة %   5 :بالنسبة للتبغ على شكل أوراق ) أ 
  . نزإقامة التبغ في المخا

تخفيض تكميلي : اتج من الغلة األخيرة بالنسبة للتبغ على شكل أوراق الن) ب 
  %.   5وجزافي قدره 

إن النواقص الخاضعة للضريبة هي النواقص التي تظهر في :   296المادة 
  . الحساب بعد إستنزال التخفيضات المنصوص عليها في المادة السابقة

من الكميات التي بقيت في %  5وعندما تتجاوز الفوائض المثبتة في نفس الحساب  
المخزن منذ الجرد السابق، فإن الزائد وحده يكون قابال للحجز بعد إضافة 

  (*) .المجموع الى الدخول

  إن النواقص ال تسوى إال عند قفل حسابات آخر السنة أو الموسم أي :   297المادة 

                                                           

  .B%1980 ق م  	���   %91/�	�  ��("c   ا	��دة  :  296ا	��دة  (*)
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  . منه أو عند قفل الحساب   31اية غمن أول يوليو إلى 

  الثالثالفصل  
  التبغ ةعاصنــ

  ولاأل الفرع
  إعتمــاد الصانعين

���) Y�Z (=#6 �6ق ا�-�W و ا��اد  :  298 ةالماد ��, P#0;>F\ �*ى ا��ز8
 ا�
32 9
ف وز8
 ا����) .ا�-�[�) W�-ا� �+��^ *-+8 . 

:8 J  (O1, *إJ ا@�?�ص ا�+>��8ن ا� :b� 38c�G+��^ " a0 ا�-�W" آ3 أن 8+-

ر /
آ) �
آ�ت ذات أ�e8 :b6وي رأ6���b ا�Fء ا��Fإ� h8ر�; *<$ a2�0��,

250.000.000 i��O8 دج أو. 

2
�6م ;>c�Oي �R�, kوط ;/*د ,>�د
� 
 .B�?8 ا$-�د ^��B ا�-�J Wآ--�ب د&-


اآ) ا�-N#$ �K8 G ا�3�+��1Fوط ا�

وط $#N ا�?�1ص �Fا� 
 8/*د د&-

 .ا�O�-6ؤه�

��n#�ك 32 9
ف ا�oKا�
3�8 ا�
اآ)،  �K83 أن �08ن ا�
أ6�ل ا�Fإ�9ر ا� G&
 .$#N ا@�q G&51 %a*ود  

2
�6م ;>c�Oي، rZ�8 (R�/دة ، $>* ا��  (*) .آ���Oت ;=��7 هkc ا�

  ينالثا فرعلا 
  إلتزمات الصانعين

غة المودع وجوبا ييجب أن يتخذ صناع التبغ المعتمدون قانونا ص:  299المادة  
  : ة تيضعون لاللتزامات اآلخوي

   :وادالم بحس بةالمحاس  - 1
  :حساباتثالثة  ياينبغي أن تمسك في المصانع إجبار 
  حساب التبغ في شكل أوراق ومواد أولية،  )أ 
  ع، نـحساب الص )ب 
  وعة، نحساب المواد المص )ج 

  :تيما يأة ومواد أولي قشكل أووا تبغ فيالباص خال بالحسا فييد قي )أ 

عملية الغلق السابق لهذا المسجلة في الجرد األول أو المتبقية من  الكميات -1
  الحساب التي تشكل االسترجاع، 

                                                           

 19و 2004م  	���  . %B ق  25و %/�	�  ��("c  ا	��د !B   2001	��� م  .%B  ق  8%33�c")��  �g  ا	��دة  :  298ا	��دة   (*)
  .2009ت 	��� .م.%B ق
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  الكميات المتحصلة عليها،  -2  
   .الجردالمالحظة خالل عملية  الفوائض -3
  :ويطرح منه ما يأتي 
  الكميات المسلمة للصنع، )   1 
  الكميات المقبولة للمخالصة، )   2
  . دمليات الجرعالمالحظة خالل  قصاونال)   3

  :مايأتي    ويطرح منه

  :ب الصنع مايأتيايقيـد في حس) ب
بعد عملية الغلق  المتبقيـةاألول أو تلك  عملية الجرد ميات المسجلة خاللالك) 1

  ،السابق  لهذا الحساب والتي تشكل اإلسترجاع
 الكميات المسلمة للصنع من مستودع المصنع،)  2
  الكميات المتأتية من الخارج،) 3
  .الجردالل عملية المالحظة خ الفوائض )4
  .الكميات المعادة للصنع) 5

  :و يطرح منه ما يأتي
أو األكياس أو   ةرفظالكميات المصنوعة و الموضوعة في   العلب أو  األ) 1

الرزم ، سواء  التي توجه لوضعها في السوق  الداخلية  أوالتي   توجه  للمصانع 
  .األخرى

اإلتالف  الواجب  إجراؤها  الكميات المخصصة للمخالصة أي  بعد عملية ) 2
  .بحضور أعوان  الضرائب

 هذه حسب وزن المواد بعد إرجاعها إلى الرطوبة تطبق مخصصات المخالصة
  .العادية  لورق التبغ في حالته الجافة 

  .المالحظة خالل عملية الجرد صالنواق)  3

  :يقيد في حساب المواد المصنعة  بالوزن الصافي للتبغ ما يأتي) ج
الجرد األول أو المتبقية من الغلق السابق للحساب والتي   ميات المسجلة فيالك) 1

  تشكل اإلسترجاع،
الكميات المصنوعة و الموضوعة في العلب  أو  األظرفة أو  األكياس أو  ) 2

الرزم، سواء تلك الموجهة لوضعها في السوق الداخلية، أو التي يصرح  
  .ى،  أوالتي توجه إلى  مصانع أخربتصديرها

  الكميات المتأتية من الخارج،) 3
  .الفوائض المالحظة أثناء عمليات الجرد) 4

  :و يطرح منه مايأتي
  الكميات المبيعة و الخارجة من المصانع بعد  دفع الضرائب،) 1
  الكميات المرسلة للتصديرأو إلى مصانع أخرى،) 2
 31دة الكميات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في الما) 3

المعاد إدراجها في  حساب المواد التي  هي  ير المباشرة أوغمن قانون الضرائب 
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  .في  طور  الصنع إلعادة إستعمالها
  .المالحظة خالل عمليات  الجرد صالنواق) 4

يوليو  31تقفل الحسابات المذكورة أعاله و توازن و تسوي كل سنة من أول إلى 
  .منه
   :الخضــوع لقواعد الرقابـة) 2

مارسة صنع التبغ، أن تنصب داخل كل مصنع ليرخص  لإلدارة الجبائية ، ) أ
تابعين للمفتشية المختصة إقليميا، رتبة مراقب لهم  عونين إثـنين على األقل

  .المذكورة أعالهالحسابات يكلفان بمراقبة حركة المواد و 
ل كل خادى صناع التبغ أن يضعوا تحت تصرف اإلدارة الجبائية لعيتعين  )ب

مصنع من مصانعهم، مكتبا يقفل بمفتاح ولوازم ضرورية لممارسة نشاط كل 
   (1).عون

الشروط، يخضع دفترلى إاللتزامات الخاصة الواردة في عزيادة  :  300ةالماد 
فى هذا  دصانعو التبغ المعتمدون قانونا إلى النظام العام للمستودع كما هو محد

  (2).القانون
  

  الفصل الرابع
  يع التبغمحالت ب

  ولألا الفرع 
  ةالباع دعتماإ 

   (3).ملغاة: 301 ةلمادا 
  . ملغاة: 302ة الماد 

  الثاني الفرع 
  إلتزامات الباعة

  . ملغاة: 303ة الماد 
  (4).ملغاة: 304 ةالماد 
   )4(.ملغاة: 305المادة  

   )4(.ملغاة: 306المادة 
  )4(.ةملغا: 307 ةالماد 
  )4(.ةملغا:308المادة  

   )4(.ةملغا:309المادة 
   )4(.ةملغا:310 ةالماد 
  )4(.ةملغا: 311 ةالماد 
   )4(.ملغاة: 312ة الماد 

                                                           

(1)   B% (اد�	298ا   K	دة    300إ��	ا  c")��  �g�  .2001م  	��� .%B  ق  8%33
  .2001م 	��� .%B ق %33/�	� ��("c ا	��دة : 300ا	��دة   (2)
  .2009ت  	��� ..%B ق م  c"20 ا	��دة  %.H�ة  ��(:   303إ	B% 301  Kا	�(اد   (3)
  .B%1980 ق م  	���   H.%89�ة  ��("c ا	��دة  :  312إ	B%304   K ا	�(اد   (4)
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   (1).ملغاة:  313ةالماد 
   )1(.ملغاة:314 ةالماد 
   )1( .ملغاة: 315 ةالماد 
   )1( .ملغاة:  316ةالماد 

   )1( .ملغاة: 317 ةالماد
   )1( .ملغاة: 318 المادة

   )1( .ةملغا: 319 ةالماد 
   )1( .ملغاة: 320لمادة ا 

   )1( .ملغاة:321المادة 
   

  لباب الخامسا
  (2)  لكبريت الكيماوى ا 

  
  .ملغاة : 322المادة 
  .ملغاة :  323المادة
  .ملغاة :  324المادة

  .ملغاة :  325لمادةا
  .ملغاة :  326لمادةا
  .ملغاة:   327لمادةا
  .ملغاة:   328لمادةا
  .ملغاة :  329لمادةا
  .ملغاة :  330لمادةا
  .ملغاة :  331لمادةا
  .ملغاة :  332مادةال
  .ملغاة:   333لمادةا
  .ملغاة :  334لمادةا
  .ملغاة:   335لمادةا
  .ملغاة:   336لمادةا
  .ملغاة:   337لمادةا
  .ملغاة:   338لمادةا
  . ملغاة :  339لمادةا

  
  
  

                                                           

  .1980م  	��� .ق %B 89ا	��دة  %.H�ة ��("c: 312إ	K  304	�(اد %B ا  (1)
  .1980م 	��� .ق %B 89ا	��دة  %.H�ة ��("c: 339إ	K  322	�(اد ا  (2)
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  سالباب الساد
  الذهب تعلى مصنوعا التعييررسوم الضمان و 

  و البال تين والفضــة 

  الفصل األول 
  التطبيق ومجال الوعاء ، ةفيعرتال 

  الفرع األول
  مانــالض

والبالتين لرسم ضمان يتم الفتضة تخضع مصنوعات الذهب و: 340المادة  
  : بالهكتوغرام كما يأتي     هتحديد

  وعات من الذهب، نبالنسبة للمص دج  4000
  ات من البالتين،عمصنوبالسبة لل ج د10.000 

  (1).ضةفبالنسبة للمصنوعات من ال  دج  150

  (2).ملغـاة :مكرر 340المادة 

ة، دمعتماللتسليف اإن المصنوعات المودعة كضمان لدى مؤسسات :  341المادة  
  .اإليداعملها قبل حهذه المصنوعات لم تت عندما تكونتخضع لرسوم الضمان 

  الثانيالفرع  
  الـتعيير

  : كما يأتي د يل رسم ثابت يحدصموضوع تحيكون التعيير : 342المادة  

  :  رالتعيير بنجمة العيا ٭ 

  من الديكاغرام، ءيكاغرام أو جزدعن كل  ،دج12: ين تـالبال 
  من الديكاغرام،  ءيكاغرام أو جزدعن كل  ، جد 6: الذهب  
  .كلهكتوغرام عن . جد 4:  مغرا  400 ، ايةغإلى : ة ضـالف 
  . كغ أو جزء من الكيلوغرام  2عن  ،دج  16غرام   400فما زاد عن  

  : ٭ التعييــر بالبوثــقة
  عن كل عملية، ،دج 150:  البالتين 
  عن كل عملية، ، دج100: الذهب 

  : ٭ التعييــر عن طريق  التبليل

  .عن كل عملية ،دج 20: الفضة 

                                                           

�	�  :  340 ا	��دة  (1)/%�c")�  (اد�	ق 56ا B%.���	 ق 59 ،1978  م B%.  ���	  ق 85،  1980م B%. ���	  80، 1984م  B%
 م 	���%B ق  50 ،1997 م 	���.%B ق 57 ،1994 م 	���%B ق  87 و 86 ،1990	��� ت  .م.%B ق  32، 1990م 	���  .ق

  2008 ت 	���.م.ق %B 21و  2007	��� ق م  %B 37و 2003
  .2007م  	��� .%B ق 38و %.H�ة ��("c ا	��دة  2004م 	��� .ق %B 24ا	��دة 8%��C% : c")�� �gر 340ا	��دة   (2)
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هر، فإنه يمكن صس الفص من نصكل حش دمة فيقنوعات المصوبالنسبة للم 
غرام من البالتين أو الذهب وتعيير عن  120ة لكل قعن طريق البوث إجراء تعيير
  (*). ضةفكغ من ال 2 كغ أو جزء من 2ة أو عن طريق التبليل لكل قطريق البوث

وعات نتحدد بموجب مرسوم الشروط التي يتم ضمنها تعيير المص: 343المادة  
  .  هأعال 342المشار إليها في المادة 

لمصنوع من الذهب أو الفضة أو البالتين يقل اكون العيار عندما ي:   344المادة 
أدناه، فيمكن القيام بتعيير ثاني   346عن أدنى عيار منصوص عليه في المادة 

  . ولكن بناء على طلب المالك فقط

 دوإذا أكد التعيير الثاني نتائج التعيير األول، فإن المالك يدفع ضعف التعيير وير 
  . بمحضرهله المصنوع بعد تكسيره 

ير مؤكد بالتعيير الثاني، فإن المالك ال يدفع إال عن غوإذا كان التعيير األول  
  . تعيير واحد

  الفصل الثاني 
  العيارات والدمغات

  الفرع األول 
  عيارات المصنوعات من الذهب والفضة والبالتينال 

ي يجب أن تكون مصنوعات الذهب والفضة والبالتين المصنوعة ف:   345المادة 
  . أدناه   346الجزائر مطابقة للعيارات المنصوص عليها في المادة

وإن هذه العيارات أو الكميات الخالصة المجودة في كل قطعة يعبر عنها بجزء  
  ). ميليام(من األلف 

ميليام    920: توجد ثالثة عيارات قانونية على مصنوعات الذهب :   346المادة  
ميليام    950: وعياران بالنسبة لمصنوعات الفضة . ميليام   750ميليام و  840و
ويعتبر األريديوم . ميليام  950:وعيار واحد بالنسبة للبالتين . ميليام  800و

  . المضاف إلى البالتين مثل البالتين

 10ميليام عن الفضة و  5ميليام عن الذهب و   3إن السماح بالنسبة للعيارات هو 
  . ميليام عن البالتين 

  الثاني الفرع 
  شكلها ووضعها - الدمغات 

إن ضمان عيار مصنوعات الذهب والفضة والبالتين مؤمن بدمغات  :  347المادة 
  . توضع على كل قطعة بعد إجراء تعيير طبقا للقواعد المبينة أدناه

                                                           

�	� ��("c:  342ا	��دة   (*)/% B! د��	63 ا B% م.ق    ���	ق  51و   1981 B%. ���	  2003م.  
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مغة الصانع ودمغة مكتب د: إن المصنوعات معلمة بدمغتين :   348المادة 
  . الضمان

  : الدمغات مطابقة للنماذج المحددة أدناهويجب أن تكون هذه  

مغة الصانع لها شكل معين يحتوي على الحرف األول من اسمه والرمز الذي دإن  
  . تيارهخويمكن أن ينقش من قبل أي فنان يرضى با. يحتاره

مؤرخ ال  68-  68لمحدد بموجب األمر رقمالشكل الضمان هواإن شكل دمغات 
  .   1968مارس سنة    21لموافقا   1397ذي الحجة عام   22في

مغطات بنقوش متنوعة تطبع ) لدمغاسنادات (لسنادات اإن وجهة :   349المادة 
  . على خلف الشيء المصنوع وبضربة معاكسة) عالمة ثانية(عالمة تدعى 

تصنع جميع الدمغات الخاصة بالضمان وكذا السنادات من طرف :   350المادة 
  . ا إلى مختلف مكاتب الضمان وتحتفظ بالقوالبإدارة الضرائب التي تبعث به

تم السكة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من خت:   351المادة 
نع و سحبها من قبل اإلدارة الصاتحدد شروط تسليم سكة ، قبل اإلدارة الجبائية

   (*) .الجبائية عن طريق التنظيم

ر المصنوعات التي تضمن عيارها، توضع دمغة الضمان بعد تعيي:   352لمادةا 
  . وتثبت كذلك دفع رسم الضمان

عندما توجب الضرورة ذلك، فإنه يمكن للسلطة العمومية أن تضع :   353المادة 
  ). دمغة اإلحصاء(الدمغة المسماة 

ة مصنوعات معلمة بدمغات مزورة او عرضها للبيع  زتحظر حيا: 354المادة   
وفي جميع الحاالت  ،مطعمة او ملحمة او منسوخة او تكون عليها عالمات الدمغة

  .تحجز هذه المصنوعات

  
  الثالثصل الف 
  ةللضريب ناضعيخال إلتزمات

  رع األولفال
  اعنـالص 

ينبغي على صناع مصنوعات الذهب والفضة والبالتين، أن يقدموا  :  355المادة  
   4في المادة  إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه، التصريح بالمهنة المنصوص عليها

من هذا القانون وأن يطبعوا دمغاتهم الخاصة مع أسمائهم على لوحة من النحاس 
  . لهذا الغرض

                                                           

  .2003	���  م.%B ق 52و  1991م 	��� .%B ق %72/�	� ��("c ا	��د !B : 351ا	��دة  (*)
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الواحد مستعمال من قبل  زويراعي رئيس مفتشية الضمان على أن ال يكون الرم 
  . صانعين إثنين لدائرة إختصاصه

   
  الثانيالفرع 

  واألشخاص المماثلون رالتجا 

ن كل األشخاص الذين يقسمون ويصفون الذهب أو الفضة أو إ :  356لمادةا 
البالتين من أجل التجارة وكذلك أعوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذين 
يقومون، ولو بصفة عرضية بيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبالتين 

 عمال في الغرف والمرصعينالير المصنوعة، والوسطاء وغالمصنوعة أو 
والصقالين وبصفة عامة جميع األشخاص الذين يحزون موادا من هذا النوع 

من هذا    4لممارسة مهنتهم، يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 
القانون وينبغي عليهم أن يقدموا تصريحا بالمهنة إلى مكتب الضمان الذي 

  . ند الحاجةويمسك دفتر للتصريحات المذكورة وتسلم نسخ منها ع ،يتبعونه

لضمان فإن التصريح المشار إليه اير أنه في البلديات التي ال يوجد بها مكتب غ 
المباشرة والرسوم على غير في المقطع السابق يمكن أن يقدم إلى مفتشية الضرائب

  . رقم األعمال القريبة جدا من مؤسسة المصرح

  الفرع الثالث 
  اإللتزامات المشتركة 

  واألشخاص المماثلين التجاربين الصناع و 

ينبغي على الصناع والتجار أن يقدموا إلى مكتب الضمان الذي :   357المادة 
  . ييرها وأعطائها العيارات المناسبة وتعليمهاعيتبعونه مصنوعاتهم، من أجل ت

وال يمكن ألحد أن يقوم بإتمام اإلجراءات المنصوص عليها في المقطع السابق  
  . ه الخاضع للضريبةير، إذا لم يوكلغلصالح ال

ومن أجل قبول هذه المصنوعات للتعيير، فينبغي أن تحمل طابع دمغة الصانع  
  . وأن تكون متقدمة في الصنع من دون أن يصيبها أي إتالف أثناء إتمام صنعها

ير أنه، يعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة والبالتين التي يقل غ 
  (*). ال يمكن أن تحمل السكة المذكورة رام والتيغ   0,5وزنها عن 

إن المصنوعات التي تخلو من العالمات والتي يشتريها الصناع :   358المادة 
ة عسا   24والتجار ولو الستعمالهم الشخصي، يجب أن تقدم إلى المراقبة خالل 

  .أو تكسر

ويجب أن يحجز كل شيء مصنوع من الذهب أو الفضة أو البالتين موجود تم  
  . صانع أو بائع ؤه ولم يعلم لدىشرا

                                                           

  .1992م 	��� .%B ق %101/�	� ��("c ا	��دة : 357ا	��دة   (*) 
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ات من الذهب أو الفضة أو البالتين ذات الصنع المحلي عوتشكل المصنو 
  . ة برفع اليدعينية فعلية، ومتبوعالمحجوزة لعدم وجود العالمة محجوزات 

يتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الوالئي للضرائب المختص  
ت المحجوزة يقدمه مرتكب المخالفة عارداد المصنوإقليميا، بعد إيداع طلب إست

  .ويرفقه بالوصوالت المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعها

  . ات المحجوزة بعد دمغهاعوترد المصنو 

ليها أنها دون العيار األدنى عات التي ثبت بعد إجراء التجارب عير أن المصنوغ 
إال أن . ةعويض الحقوق والغرامات المدفوالقانوني ترد بعد كسرها ودون تع

لمرتكب المخالفة الحق في أن يقدم للعالمة تعويضا من الحقوق وضمن أجل ال 
ات الجديدة ذات عاإلسترداد، المصنوخ أشهر إبتداء من تاري) 3(يتجاوز ثالثة 

    (1).الصنع المحلي بالمعيار األدنى في حدود الوزن المكسر

ير غالصناع وتجار الذهب والفضة والبالتين المصنعة ولى عيجب :   359المادة 
ليه من قبل اإلدارة الجبائية، يقيدون فيه نوع عالمصنعة، مسك دفتر موقع ومؤشر 

يارها التي عددها ووزنها وعة من الذهب أو الفضة أو البالتين وعاألشياء المصنو
شتروها من ناوين األشخاص الذين أعيشترونها او يبيعونها مع ذكر األسماء و

ند أشخاص معروفين على الخاضعين للضريبة أن يشتروا من عويجب  ،ندهمع
   .لديهم أو ضامنين معروفين لديهم

   :علىالتدابيره ذه وتطبق  

رضية عوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذين يقومون ولو بصفة عأ - 1
ير غة أو عببيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبالتين المصنو

   ة، عالمصنو
امة جميع عالوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة  - 2

  . األشخاص الذين يحوزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم
األشخاص المعتمدين قانونا من طرف إدارة الضرائب، والذين يتمثل نشاطهم  - 3

ة أو في إسترجاع عالمصنو يرغة وعأما في إستيراد الذهب والفضة المصنو
  . ادة تصنيع المعادن الثمينةعوإ

ن طريق على دفتر الشروط طبقا للكيفيات المحددة عتماد بعد التوقيع عيسلم اإل 
  . التنظيم

لى األشخاص أو الهيئات المشار إليهم في هذه المادة أن يسجلوا في عوينبغي  
كل طلب، جميع اإلستالمات د عندفترهم الذي يجب تقديمه إلى السلطة العمومية 

ة عير المصنوغة أوعأو التسليمات من مواد الذهب أو الفضة أو البالتين المصنو
  (2).ن شراءات أو بيوععير ناتجة غولو كانت 

                                                           

  .�2005 م 	��.%B ق %35/�	� ��("c ا	��دة  :�358�دة 	ا   (1)
  .2005م  	��� .%B ق  37و 2003م  	��� .%B ق  53، 2001	���   م.ق %B 35ا	�(اد   %/�	� ��("c:  359ا	��دة   (2)




ة ����ن ا����
ا�� ��
 ا��  

 

270 

 

ة لدى الصناع والتجار قصد البيع عات الجديدة المودعإن المصنو:   360المادة 
كان وال سيما من  بب ي سألات المستعملة التي تودع لدى الصناع عوالمصنو

أجل تصليحها، يجب أن تكون هي أيضا مسجلة في الدفتر ضمن نفس الشروط 
  .ليها في المادة السابقة وقت الدخول ووقت الخروجعالمنصوص 

بون في القيام بالتصليحات، طلب رخصة غلى البائعين الذين يرعير أنه يجب غ 
  : من مكتب الضمان التابعين له، بشرط 

  .فتر البيع والشراءدفتر الشرطة، يكون متميزا من دمسك  -  1
  . ةعـات المطبوعأن ال تمس التصليحات إال المصنو -  2 
وإن التسجيل في الدفتر فيما يخص الساعات المستعملة التي توجد عليها دمغات  

  (1).ير إلزامىغعادية، 

ع أشخاص عندما تبرم شراءات في البالتين أو الذهب أو الفضة م:   361المادة 
يقطنون في الخارج، فإن التسجيالت التي ينبغي كتابتها في الدفتر المنصوص 

أعاله، يجب أن تكون مدعمة بوصوالت تثبت    360و   359عليه في المادتين 
بأن الحقوق والرسوم الواجبة األداء عند الدخول إلى الجزائر قد سددت، بإستثناء 

  (2).وجود أحكام تشريعية مخالفة لذلك

عندما يتوفى أحد الصناع، فإن دمغته تسلم في ظرف الثالثين يوما :   362المادة 
  . التي تلي الوفاة إلى مكتب الضمان الذي كان تابعا له ليتم شطبه

وخالل هذه المدة، يعد المستعمل للدمغة مسؤوال عن اإلستعمال الذي يتم بها كما  
  . هو الشأن بالنسبة للصناع العاملين

إذا توقف أحد الصناع عن تجارته، يسلم دمغته إلى مكتب الضمان  :  363المادة 
  . ليتم شطبه أمامه

إن األشخاص الذين يصنعون أو يعرضون للبيع، مصنوعات من :   364المادة 
الذهب أو الفضة أو البالتين خاضعة للنضام المتعلق بالضمان ويصنعون أو 

ات من المعادن المختلفة يعرضون للبيع في أن واحد وفي نفس المحل، مصنوع
ملبسة أو مموهة أو مذهبة أو مفضضة أو ملبسة بالبالتين أم ال، يجب عليهم أن 

ليفات وكذلك في غيذكروا بصفة واضحة في واجهات العرض وفي الجداول والت
  . الفاتورات التي يسلمونها إلى المشترين، النوع الحقيقي لهذه األشياء األخيرة

لرسوم الضمان أن يضعوا في الجهة البارزة من محالتهم  وينبغي على الخاضعين 
أودكاكينهم، جدوال يشير إلى النصوص القانونية المتعلقة بالعيار وببيع 

  . مصنوعات من الذهب والفضة والبالتينال

  

                                                           

  .1992م 	��� .ق %c")�� 102 B ا	��دة�	� %/:  360ا	��دة   (1)
  .1991م 	��� .%B ق %73/�	� ��("c  ا	��دة :   361ا	��دة  (2)
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  الفرع الرابع

  .التجار المتجولــون 

ون في الذين يتاجر المتنقلين وينبغي على التجار المتجولين أ:   365المادة 
مصنوعات الذهب أو الفضة أو البالتين عند وصولهم إلى بلدية ما، أن يتقدموا 
إلى اإلدارة البلدية وأن يظهروا لها جداول أو فواتير الصناع والتجار الذين باعوا 

  .لهم المصنوعات التي يحملونا

ء وينبغي عليهم أيضا قبل البدء في العمليات المنجزة في كل بلدية وبعد اإلنتها 
فتر المنصوص على مسكه في دمنها، أن يؤشروا من قبل السلطة البلدية على 

  . من هذا القانون   395المادة 

إن إدارة البلدية أو موظفها يقوم بحجز مصنوعات الذهب أو الفضة :   366المادة 
ير معلمة وأيضا المصنوعات غير المصحوبة بجداول أو فواتير أو غأو البالتين 

متها مزورة أو التي لم يصرح بها طبقا للمادة السابقة الذكرويسلمها التي تبدو عال
  . إلى إدارة الضرائب

وتقوم اإلدارة البلدية بفحص عالمات هذه المصنوعات من قبل أشخاص ذوي  
  . كفاءة قصد تثبيت المشروعية

في حالة رفع حقوق الضمان، يجب على الحرفيين المنتجين : ر مكر   366المادة 
المجوهرات في خالل العشرة أيام من سريان التعريفات الجديدة ووفق وتجار 

الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالمالية التصريح بمخزونهم من مصنوع 
   (1).الذهب والفضة والبالتين المسكوك تحت نظام التعريفات قبل رفع الرسم

  الفرع الخامس 
  المـمثلون

ممثلي تجارة المصنوعات المعدنية الثمينة يجب على  :  2مكرر   366المادة 
  : إللتزامات التالية امرعاة 

و تاجر بالجملة، يجب عليه زيادة على أعندما يكون الممثل عامال لدى صانع  - 
فتر التأمين الذى يمسكه مستخدمه على مستوى المقر أن يمسك سجل قابال للنقل د

  . تدون فيه كل العمليات التي قام بها
من الصناع او بائعين بالجملة، وأن  دا يتعلق األمر بوكيل مستقل يمثل عدعندم - 

فتر الفاتورات وتقديم سجله دويجب عليه أيضا مسك  ديكتتب تصريحا بالوجو
   (2).للتأمين شهريا، وكذلك قائمة الموكلين الى مفتشية الضمان المختصة إقليميا

  

   

                                                           

  .1990 م 	��� %B ق   31ا	��دة    8%��C%  :c")�� �gر 366ا	��دة   (1)
  .1992 م 	��� ق %B 104 ا	��دة 8%��C%2 :c")�� �gر  366ا	��دة   (2)
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  الرابعلفصل ا
  لتصديرا 

  ألولالفرع ا 
 ذات العيارات القانونية  و البالتين ات من الذهب والفضةالمصنوع 

عندما تصدر من أجل البيع في الخارج مصنوعات الذهب أو :   367المادة  
د عليها طابع الدمغات القانونية، فإن رسم الضمان يعا دالفضة أو البالتين الموجو

  . تسديده إلى المصدر

اع الرسوم، يجب عليهم أن يقدموا وإن الصناع أو التجار الذين يطلبون إسترج 
  . األشياء إلى أحد مكاتب الضمان المعين خصيصا لهذا الغرض وتطمس الدمغات

وإن هذا اإلسترجاع مشروط بتقديم، خالل مهلة ثالثة أشهر، شهادة من إدارة  
. الجمارك أو من إدارة البريد تثبت خروج المصنوعات المصدرة من الجزائر

  . طريق الطائرة فإن هذه الشهادة تعد من قبل الجماركوفي حالة الخروج عن 

  ونديمكن تصدير مصنوعات الذهب أو الفضة أو البالتين من :  368المادة  
  . فع رسوم الضماندون دالدمغات الداخلية ومن   دوجو

ب في تصدير مصنوعات من الذهب أو الفضة أو غإن كل صانع ير:   369المادة 
م الضمان وبدون وضع الدمغات، يستطيع أن يقدمها البالتين، معفات من رس

مغة المعلم، بشرط أن يكون قد صرح مقدما دللتعيير تامة الصنع وبدون عالمة 
هذه المصنوعات وبنوعها ووزنها وأن يكون قد ألتزم  دإلى مكتب الضمان بعد

  . باالتيان بها متممة في أجل ال يتجاوز عشرة أيام

ات التي ال يمكن أن تعيير بدون غنوعات من المصوأن المص غير:   370المادة 
إتالف إذا كانت تامة الصنع، فإنه يؤتي بها كمادة خام إلى مكتب الضمان وتقدم 

ا بعد إلى الصانع ليتم صناعتها وذلك إذا ألتزم هذا األخير مللتعيير ثم تسلم في
  . باالتيان بها وهي تامة الصنع في أجل عشرة أيام

ات المقدمة هكذا بعد إتمامها، من قبل أعوان الضمان الذين يتم فحص المصنوع 
  . يتحققون من هويتها بدون أن تقبض رسما جديدا عن تعييرها

، 370و   369لمادتينان جميع المصنوعات المشار إليها في إ:   371المادة 
توضع بمجرد اإلنتهاء منها وتقديمها للتعيير، في صندوق مختوم يحمل طابع  

تسلم إلى الصانع بعد تعهده بتصديرها في اآلجال المحددة بموجب  الضمان ثم
  . من هذا القانون   367 المادة 

إن الصناع الذين يريدون أن يحتفضوا لديهم بالمصنوعات :   372المادة 
المخصصة للتصدير، يقبل منهم ذلك، بناء على تقديم تصريح، أن يعلموا عليها 

  . وفقا للقواعد العادية للتعيير والرقابة وذلك "للتصدير"بدمغة خاصة تدعى 

ب الصناع في ذلك بعد تعيير المصنوع، على غويمكن أن توضع الدمغة إذا ر 
لؤلؤة معدنية مصنوعة وفقا لنموذج تسلمه إدارة الضرائب وتعلق في المجوهر 
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  . بواسطة خيط حريري بكيفية ال تمكن من انتزاع العالمة المتحركة

الطريقة إلى الصناع الذين يعفون، ضمن جميع  هلمعلمة بهذوتعاد المصنوعات ا 
الحاالت، من أداء رسوم الضمان بشروط أن يثبتوا فيما بعد تصدير هذه 

  . المصنوعات

إن حساب الصناع تسجل فيه المصنوعات المعلمة بدمغة التصدير :   373المادة 
ر ضمن الكيفيات ويتم التخفيض منه إما بإثبات التصدي. أو بالعالمات المتحركة

المقررة، وإما بالتحمل في حساب تاجر بالتجزئة أو تاجر بالجملة حسب الشروط 
  . أدناه   375المنصوص عليها في المادة

تخضع النواقص المكتشفة في حساب الصناع خالل اإلحصاءات :   374المادة 
  . والجرود، إلى التسديد الكلي لرسم الضمان

المصرح بأنها للتصدير والمأخوذة في الحساب لدى  إن المصنوعات:   375المادة 
الصناع، يمكن أن تشتري من طرف التجار الذين يجب عليهم قبل تسلمها، أن 
يقدموا تصريحا وصفيا لهذه المصنوعات إلى مكتب الضمان وأن يخضعوا للتحمل 

  . ضمن نفس الشروط المطبقة على الصناع

يمارسون تجارة الذهب والفضة ويحظر على جميع األشخاص اآلخرين الذين  
والبالتين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون، أن يحتفضوا 

  . بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو الحاملة للعالمات المتحركة

المعلمة المصرح بها  غيرإن الطرود المحتوية على المصنوعات أو :   376المادة 
موظفي مصلحة الضمان الذين يرافقونها للتصدير، تغلف لزوما بمحضر 
  . ويحضرونها ترصيصها لدى الجمارك

ي و تقع مخالصة الحساب الخاص بالمرسل أو تعهده بالتصدير بعد تقديم اإلثبات ف 
  .أجل ثالثة أشهر من خروج الطرد

  

  نيالفرع الثا 

  اترميع العياج من البالتينوالفصة و هبالذ نالمصنوعات م 

د أحكام تشريعية، عند الحاجة، شروط الصنع فيما يخص تحد :  377المادة
  .تصدير المصنوعات من الذهب والفضة والبالتين من جميع العيارات

  

  الفصل الخامس 
  يرادتـاإلس

إن مصنوعات الذهب والفضة والبالتين اآلتية من الخارج، يجب أن :   378المادة 
 ، وختمها بالرصاص بها ووزنها حتقدم إلى موظفي الجمارك من أجل التصري

التي تخضع لنفس  " دمغة المسؤولية"وبعد أن يضع المستودع الدمغة المسماة 
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القواعد الخاصة بدمغة المعلم الصانع، ترسل إلى مكتب الضمان األقرب حيث إذا 
وتتحمل هذه المصنوعات الرسوم  ، كانت تحتوي على أحد العيارات القانونية

  . من هذا القانون   340المنصوص عليها فى المادة 

  : وتستثني من التدابير أعاله  

األشياء المصنوعة من الذهب والفضة والبالتين التي يملكها السفراء  - 1
  والمرسلة من قبل دول أجنبية، 

الحلي المصنوعة من الذهب والبالتين ذات اإلستعمال الشخصي للمسافرين  - 2
ضا، على أن ال يتجاوز والمصنوعات من الفضة ذات اإلستعمال الشخصي أي

  . رام واحدغوزنها الكلي هكتو

عندما تعرض من أجل التجارة مصنوعات الذهب والفضة والبالتين :   379المادة 
اآلتية من الخارج والمدخلة إلى الجزائر بمقتضى اإلستثناءات المنصوص عليها 

تعليمها  أعاله، يجب أن تقدم إلى مكتب الضمان لكي يتم   378من المادة  -  2في
  . من هذا القانون   340وتسدد عنها الرسوم المنصوص عليها في المادة

  

  سادسالالفصل  

  التلبيس بالذهب و الفضةو ويهصناعة مادة التم

  سك الميداليات –و البالتين علي جميع المعادن 

أي شخص يريد التمويه أو التلبيس بالذهب و الفضة والبالتين على :380لمادة ا
من  4على أي معدن أخر، يعتبر كخاضع للضريبة حسب مفهوم المادة النحاس أو 

  .إلى مكتب الضمان يصرح بذلكهذا القانون، وينبغي عليه أن 

المتممة أم ال باإلشارة إلى " ملبس" أو " مموه" يحظر دمغ عبارات : 381المادة 
ي الت األجنبينع الوطني أو صالمعدن الثمين المستعمل، على المصنوعات من ال

 ليست فعال ملبسة بورقة من المعدن الثمين أو التي ال تترك بعد تذويب المعدن
  .العادي آية قشرة

متبوعا في جميع الحاالت،  " ملبس " أو "مموه"وينبغي أن يكون دمغ عبارات  
  .المستعملة طريقة الصنعو  المعدن الثمينبتعين 

يمكنهم إستخدام الذهب    إن  صناع  األشياء المموهة أو  الملبسة:  382المادة 
و الفضة  و البالتين  في أي  نسب  يرونها موافقة و يجب  عليهم أن ال  يشتروا  

  .هممواد الذهب و الفضة  و البالتين إال  من أشخاص  يعرفون

  :وينبغي عليهم 

  مصنوعاتهم دمغتهم الخاصة، مصنوع منأن يضعوا في كل  -1
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  .تر مرقم وموقع  من قبل اإلدارة البلديةأن يسجلوا  يوما  بيوعاتهم في دف -2

  .حكام تشريعية، عند الحاجة، الشروط الخاصة بسك الميدالياتأتحدد :383المادة 

  السابع الفصل
  التحقيــقات و الزيارات

إن موظفي  مكاتب  الضمان  و جميع أعوان الضرائب  هم  : 384المادة 
  36لمنصوص عليها في المادة وحدهم المؤهلون للقيام بالزيادات و التحقيقات ا

القانون ، لدى  الخاضعين للضريبة  الذين  يخضعون  للتشريع الخاص   امن هذ
مين بصهر هذه  المعادن  بمصنوعات الذهب والفضة والبالتين و كذلك  لدى  القائ

      .و مجهزيها

  إذا  إفترض  المعير  بأن مصنوعا  من الذهب والفضة  و البالتين: 385المادة 
محشوا  بالحديد  أو  النحاس أو  أية مادة أخرى  غريبة ،  فإنه يقطعه بمحضر  

فإذا  تبين  بأن الغش موجود فإن المصنوع يتم حجزه من دون  المساس   ، مالكه
ش  فإن التعويض  غوإذا تبين  بأن ليس  هناك . بالعقوبات التي يمكن  تطبيقها 

    .ائبيدفع إلى المالك  من قبل  إدارة  الضر

  الثامن  الفصل
  تنظيم و سير مكاتب الضمــان

  الفرع األول
  التنظيــم

إن تعيير ودمغ المصنوعات من الذهب و الفضة و البالتين وكذا :  386المادة 
تحصيل رسوم التعيير يتوجب على إدارة الضرائب التي تجعل منه مصلحة 

  .متخصصة تسمى مصلحة الذهب و المعادن الثمينة األخرى

صيل الرسوم حإن عمليات التعيير و دمغ المصنوعات و كذا ت  :387ادة لما
لصالح الخزينة، يقوم بها على التوالي المعير و المفتش رئيس مصلحة الضمان 

  .الضرائب المختلفة المعين لهذا الغرض

في مخابر وزارة المالية  يقوم بمهام المعير إما الكيماويون الرؤساء:  388المادة 
لتي توجد بها هذه المصالح، و إما معير تعينه مباشرة إدارة الضرائب في المدن ا

  .من بين موظفي هذه اإلدارة

يقوم المفتش رئيس مصلحة الضمان في عدم وجود معير بهذه : 389لمادة ا
  :العملية على الطريقة التالية

  يقوم بتعيير القطع التي تستوجب  هذا اإلختبار بنجمة العيار، - 1

طع األخرى ويرسلها تحت طابعه وطابع لقالعيار من ا مع عيناتجوم بقي - 2
الصانع إلى مكتب الضمان األقرب جوارا و الذي يوجد به معير فيقوم هذا األخير 

 بتصريحه المتضمن النتائج، ثبالتعييرات ويبع
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بعد تلقي هذا التصريح يقوم المفتش بوضع الدمغات وفقا للقانون بعد أن   - 3
  .الرسوم يحصل قابض الضرائب المختلفة

عندما ال تستعمل الدمغات فإنها توضع في صندوق يغلق بثالثة  : 390المادة 
مفاتيح الثالثة المن كون  كل تو ،أقفال و يكون تحت رقابة موظفي مكاتب الضمان

الدمغات، عند كل من مفتش  مكتب الضمان و المعير و قابض  للصندوق الذي به
  .الضرائب المختلفة

تحت طائلة العزل،  أن  لى كل موظف من مكاتب الضمان،عيحظر : 391المادة 
عطاء  أوصاف  شفوية  أو  كتابية للمصنوعات إيسمح  بأخذ  أوراق  النسخ  أو 

  .الواردة إلى المكتب

  الفـرع الثاني

  سير  مكــاتب الضمان

إن المصنوعات  الواردة من  مختلف  السبائك  يجب  أن ترسل :   392المادة 
  .ييرها حسب كل  سبيكةعر  بتيلى مكتب  الضمان و يقوم المعبصفة منعزلة إ

يتم  التعيير على  خليط من المواد  المأخودة من كل  من القطع :  393لمادة ا
وتحك هذه المواد أو نقص في آن واحد  على   ،الواردة من نفس السبيكة

 لى توابعها بكيفية  تمكن من   تجنب  إتالف شكلها المصنوعات نفسها وع
  .وزخرفتها

ألسنة ملصقة بالحدادة أو  مدوبة عليها ، فيتم للقطـع عندما تكون : 394المادة 
  .أخذ عينات العيار من جزء األلسنة و من  جزء  المصنوعات

عندما تكون المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البالتين مطابقة : 395المادة 
هذه الغاية  في سجل  مخصص لألحد العيارات القانونية ، فإن المعير يذكر ذلك  

 ،مرقم  و موقع  ضمن  الشروط  المحددة من مدير الضرائب للوالية المختص 
هذه  المصنوعات بعد  ذلك  للمحصل  مع  ملخص  لسجل  المعير    ىعطتو 

  . يذكر  فيه العيار الموجود

يقوم المحصل بوزن المصنوعات التي سلمت له ثم يحصل رسم  :  396المادة 
  .التعييـران ورسم  الضم

ويذكر بعد ذلك في سجله، نوع المصنوعات وعيارها ووزنها والمبلغ الذي دفع 
  .له

ر باإلشارة إلى وزن المصنوعات و بذكرتخليص يوأخيرا، فإن ملخص سجل المع
  .الرسوم، يسلم إلى  المفتش  في آن واحد مع  المصنوعات التي ينطبق عليها

سجله الخاص ،  مضمون الملخص  المرافق    ينقل  المفتش  في: 397المادة 
بفتح   يربكل قطعة تقدم  للدفع ثم  يقوم  باإلشتراك مع  المحصل  و المع

و يطبع  بها القطعة    مالئمةالصندوق  ذي  األقفال الثالثة و يخرج  منه الدمغة ال
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  .ويذكر  في  سجله صنف  الدمغة المستعملة ،بمحضر  صاحبها 

المصنوعات من الذهب  و الفضة التي  ال تكون  أقل  من إن   :398المادة 
بقة تماما الحد االعيارات السفلى  المحددة  بموجب  القانون و لكن ال تكون مط

هذه  العيارات ، تدمغ بالعيار  القانوني  الذي   يقل مباشرة عن  العيار  
  .المكتشف بعد  التعيير  أو التكسر  إذا  فضل صاحبها ذلك

عند  وقوع إعتراض  على  العيار، ينبغي أخذ  عينة للتعيير من :  399المادة 
رسالها تحت خاتمي  الصانع و المعير إلى رئيس مصلحة  المختبرات إوغ والمص

  .يرهايالتابعة لوزارة المالية الذي  يقوم  بتع

خالل  هذه المدة ، في  مكتب  الضمان تحت   ،يبقى  المصوغ   :400المادة 
ر  و الصانع ، وعندما  يعطي  مختبر  وزارة  المالية  نتائج  تعييره خاتمي المعي

،  اإلقتضـاء، فإن  المصوغ  تخصص له بصفة  نهائية درجة عياره  و عند  
  يدمغ لهذه  النتيجة

 التنـقلعندما يقع  اإلعتراض خطأ من طرف  المعير فإن نفقات   :401المادة 
ما  إذا  حدث العكس  فإن  ، أرائب و التعيير تكون على عاتق  إدارة  الض

  .النفقات يتحملها صاحب  المصوغ

يمكن لكل  مالك  لمصوغ  من الذهب  أو البالتين أو  الفضة  : 402المادة 
نع  أو المستورد  إذا  كان  ايحمل  دمغة الضمان ، أن يرفع دعوى ضد الص

حالة  وقوع  شك  وفي   ،العيار الحقيقي ال  يطابق  العيار المطبوع   بالدمغة 
يستطيع  أن يطلب من رئيس  مصلحة المختبرات التابعة لوزارة  المالية إجراء  

   .تعيير  جديد  ويتم هذا التعيير  مجانا

 جميع الحاالت تسلم في بالتعييـر،إن األوعية واألزرار الخاصة   :403المادة 
  .القطـعة إلى صاحب

 جديد من معدن ثمين من صنع يمكن أن يكون كل مصنوع:  مكرر 403المادة 
محلي، موضوع إزالة الطابع و يترتب عنه تعويض حقوق الضمان للمصنوعات 

  .الوقت نفس في الجديدة للطبع

سنة    من أكثر للطبع منذ للمصنوعات المقدمةإال  الطابع، بإزالة ال يرخص، غير أنه 
 العملية من تتم هذه و للبيعقابلة  غير المستفيدين والتي يعتبرها، سنوات 4 أقل منو 

  (*).سنة كل من ديسمبر 31إلى  أول أكتوبر

  

  

  

                                                           

�	: %�Cر 403ا	��دة   (*)/%� �g�  .B%1992 ق م 	���  c")��103 ا	��دة  8%
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  الباب السابع
  المنتجات البترولية  

  الفـصل األول
  (1)حكام العامة األالتعريفة، الوعاء و  

   .ملغاة:   404المادة 

  .ملغاة:   405المادة

  .ملغاة:   406مادةلا

  .ملغاة:   407لمادةا

  .ملغاة:   408المادة

  . ملغاة:   409دةلماا

  الثاني الفـصل
  )1(التصديــر االعفاءات عند 

   .ملغاة:   410لمادة ا

  الثالث لفصلا
  (2) تخفيض البنزين المستعمل في البتــرول التخفيضات،

  .ملغاة :  411لمادةا

  .ملغاة:   412المادة

  .ملغاة:   413المادة

  .ملغاة:   414المادة

  .ملغاة:   415المادة

  .ملغاة:   416المادة

  .ملغاة :  417المادة

  .ملغاة:   418المادة

  .ملغاة:   419المادة

  .ملغاة:   420المادة

   . ملغاة :  421المادة

                                                           

  .1990م  	��ـ�  .%B ق  H.%99�ة  ��("c  ا	��دة    :410إ	B%404   K ا	�(اد    (1)
  .1986 م 	ـ���.%B ق 23ا	��دة %.H�ة ��("c : 421 إ	B% 411 K ا	�(اد  (2)
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  الفــصل الـربع
  التعريفـة المخفــضة 

    الفرع األول 

  (1)الغــازويــل  

  . ملغاة:   422لمادةا 

  . %.H�ة :  ���423دةا

  .%.H�ة:   ���424دةا

  .%.H�ة:   425ا���دة

  .%.H�ة:   ���426دةا

  . %.H�ة:   ���427دةا

  الفرع الثاني 
  الوقود المستعمل في الطيران المدني 

  )1(. ملغاة:428المادة 

  H.% .(2)�ة:  429ا���دة 

  ا��ـ�ب ا�ـ����

��� ا ���)��'&ا و ���رود ا  #"!�� ���� ا �)�  
  �-�12 اذات ا/وآ-*'� ت  �� +*�ااو 

  (3) .ة%.H�:   430ا���دة 

  . %.H�ة:   431ا���دة

  . %.H�ة:   432ا���دة

  .%.H�ة:   433ا���دة

  .%.H�ة:   434ا���دة

  .%.H�ة:   435ا���دة

  .%.H�ة :  436ا���دة

  .%.H�ة:   437ا���دة

  .%.H�ة:   438ا���دة
                                                           

(1)   B% (اد�	422ا  K	دة : 428إ��	ا c")�� ة�H.%99 ق B%.ـ���	1990م .  
  .1987 م 	���.%B ق  64ا	�ـ�دة  %.H�ة ��("c:  429ا	��دة   (2)
(3)   B%  (اد�	430ا  K	ة :   437إ�H.%�  دة��	ا  c")�86  ق B%.م   ���	1984.  
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  H.%.(1)�ة :  439ا���دة

  .%.H�ة:   440ا���دة

  .%.H�ة :  441ا���دة

  .%.H�ة:   442ا���دة

  .%.H�ة :  443دةا���

  .%.H�ة:   444ا���دة

  . %.H�ة :  445ا���دة

  عسالباب التا
   مالرسم الصحي على اللحو 

  وحيدالـفصل ال
  (2)الرســم  الصحي  على  اللحــوم

  الفرع األول
  مجـال التطبيق و الحدث المنشئ للـرسم

ديات ضمن إن ذبح الحيوانات المبينة أدناه، يخضع لرسم لفائدة البل: 446المادة  
  : للكيفيات المحددة في المواد التالية  األشكال وتبعا 

تان والعير ألالحصان والفرس والبغل والبغلة والعير والحمار وا: ليات خيال - 
  الفحل، 

  الجمل والناقة والفصيل، : الجمليات  - 

الثور المخصي والثور الفحل والبقرة والعجل والعجل الصغير : البقريات  - 
  ة، والعجل

  روف الرضيع، خروف والخالفحل والضأن والنعجة وال شالكب:  أنياتالض - 

  (3).والماعز والجدي سالتي: العنزيات  - 

يكون الرسم واجب األدا ء على مالك اللحم أثنا ء الذبح، وإذا كان  :  447المادة  
ال بتاجر وقام بالذبح بواسطة تاجر، فإن هذا األخير يكون مسؤو سهذا المالك لي

  . تضامنيا مع المالك على دفع الرسم

  

  

                                                           

(1)   B%  (اد�	439ا  K	ة :  445إ�H.%� دة��	ا  c")�86  ق B%.  ���	 1984م. 
(2)  $��ل ��("c ا	��دة : ا	,�ب ا	��/% i  .2007ت 	���  .م.%B ق �45(ا
  .1980 م 	���.%B ق  %62/�	� ��("c ا	��دة :  446ا	��دة   (3)
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  نيالثا عرـالف
  ءالوعا

  . يفرض الرسم على وزن اللحم الصافي للحيونات المذبوحة: 448 ةالماد 

غير أنه عندما يعطي األمر بالذبح لسبب المرض من قبل بيطري صحي، فإن  
  . إلستهالك البشري أو الحيوانيلالرسم ال يترتب إال على اللحم المخصص 

إن اللحم الصافي بالنسبة للبقر اآلخر غير العجول هو مجموع :449 ةالماد
األجزاء األربعة، إي مجموع الحيوان بعد سلخه وتخفيض السالبات والبقايا وترك 

  . الكلتين وحدهما مغلفين بشحمها اللصاق

د وبالنسبة للعجل فإن اللحم الصافي يتألف من األجزاء األربعة للحيوان بتمامه بع 
  . تخفيض السالبات والبقايا وترك الكليتين في اللحم مغلفتين بشحمها اللصاق

وبالنسبة للضأن، فإن اللحم الصافي يتألف من األجزاء األربعة وتطرح البقايا وكل  
  . السالبات بما فيها الكليتين

إن الرأس يقطع على مستوى مفصل القافا والفقرية العنقية ف ،الحاالتوفي جميع  
تم التقطيع حسب خط عمودي مستقيم مع المحور الكبير للفقرات يلى، واألو

  . العنقية

إن الوزن الصافي الذي يتخذ أساسا لحساب الرسم في المذابح التي  :450ة الماد 
يتم وزن الحيوانات فيها قبل الذبح فقط، يحدد بتطبيق النسب المؤية اآلتية على 

  : الوزن الحي 

  خيليات والجمليات، عن الضأنيات وال  ،50٪ -

 ن الثيران المخصية والثيران الفحول، ع  ،٪ 50 -

  . عن العجول   ،٪ 55 -

يحدد الوزن الصافي الخاضع للضريبة، في القرى التي ال توجد بها  :451 ةالماد 
  : األوزان المتوسطة التالية طريقمذابح أو وسائل للوزن، عن 

  كغ، 120....................................ر العجول البقريات األخرى غي - 

 كغ، 44..........................................................العجول  -  

  كغ، 12..............................................الضأنيات والعنزيات  - 

  كغ، 110.......................................األخرى غيرالحمير  الخيليات- 

 كغ، .30 ..........................................................الحمير  - 

  .كغ110........................................................الجمليات  -  
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  ثالــثال عالفر

  التعريــفة

 : ;/*د ;+
O8) ا�
6: آ� G;\8: 452ة الماد

�+� ا��67 �5''� ا��) �34ت� آ/9�5

#/) أو   -
دة أو ا�=��s) أو ا��ا�#/�م ا�=�زR) أو ا�
(�;t12*ره� ا�/��ا��ت ا G-1>+) ا�  : ا�


  ا@�>�م،  اa,M، ا��$o، ا�?��ل،n�ا�  

  

 .دج 10

التعريفة لصندوق التخصيص الخاص رقم   همن هذ  دج 1.50يخصص مبلغ    -
  (*).صندوق حماية الصحة الحيوانية  " 302 -  070

  . لزامي بالنسبة لكل البلدياتإصيل الرسم حإن ت: 453المادة  

  عع الراب رالف
  إلتزامات الخاضعين  للــرسم 

القانون على األشخاص أو الشركات  هذامن    4تطبق أحكام المادة:  454المادة  
   .بالذبحيقومون عادة  الذين

لحيوانات المشار إليها ابذبح أو يقومون  الذين يذبحون المالكينإن :  455 ةالماد 
 بذلكيجب عليهم أن يقدموا تصريحا  ،أعاله بصفة عرضية   446في المادة 

ساعة إلى قباضة الضرائب المختلفة لمحل إقامتهم ويسددون مبلغ   24خالل 
  . التصريح ذاالرسم الواجب األدا ء وقت تقديم ه

القانون يجب هذا  من   4إن الخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة:  456 ةالماد 
عليهم أن يسجلوا في سجل خاص مرقم وموقع من قبل مصلحة الضرائب غير 

عدد الحيوانات التي تم ذبحها  ،يوما بيوم من دون ترك بياض أو خدش  ،المباشرة
ورقم ترتيبها والوزن الكلي للحم الصافي المحدد حسب إحدى الطريقتين 

  . الهأع 451إلى   449المنصوص عليهما في المواد

أوراق الوزن  كذاو ،أعاله   456إن السجالت المقررة في المادة :  457لمادة ا 
وفاتورات الشراء والبيع والوثائق األخرى المتعلقة بوزن الحيوانات وباللحوم 

ينبغي اإلحتفاظ بها خالل مدة أربع سنوات إبتداء من  ،الناتجة منها أو بجلدها
خ يوبالنسبة للوثائق األخرى إبتداء من تارخ آخر كتابة بالنسبة للسجالت يتار

  . تحريرها 

                                                           

م 	���  .%B ق  89، 1990م  	��� .%B  ق   83، 1984م 	���  .ق %B 87 ،1980  م 	���.%B ق %63/�	� ��("c ا	�(اد : 452ا	��دة   (*)
  .2009ت .م.%B ق 21 و 1997م  	���  .%B ق 58و   1995م 	��� .%B  ق  63، 1994
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  . ويجب أن تقدم ألعوان الضرائب عند كل طلب 

 ،ينبغي على الجزارين وصناعي القديد أو المصبرات وبصفة عامة:  458 ةالماد 
أن يكونوا دائما قادرين على إثبات إسماء  ،يتاجرون في اللحوم  الذيناألشخاص 

إشتروا من عندهم  ،الذينعين للرسم الصحي على اللحوم وصفات وعناوين الخاض
اإلثبات فإنهم يعتبرون كأنهم قاموا ذا وفي حالة عدم تقديم ه ،زونه ويح لذياللحم ا

  (1) .شخصيا  لذبحبا

م أم البائعين سمن قبل المكلفين بالر ،ءإن الفواتير المسلمة سوا : 459 ةالماد 
  . مسفة متميزة هذا الرصا بأن يذكر فيهينبغي م، حن للبيالمتعاق

  امسخال فرعال 
  النقل

ي على اللحوم من كل حيعفى نقل المنتجات الخاضعة للرسم الص : 460لمادة ا 
   (2).اإلجرا ءات

  السادس الفرع  

  المعايـنات  والمراقبة

من هذا القانون على األشخاص    39إلى   36من  دتطبق أحكام الموا :461 ةالماد 
  . تقوم بعمليات خاضعة للضريبة أوالشركات التي

  السابع الفرع 

  كيفيــات التحصيــل

إن تحصيل الرسم الصحي على اللحوم يقوم به مندوبون بلديون   :  462المادة 
بواسطة وصوالت أو تذاكر تحت مراقبة أعوان الضرائب الذين هم مؤهلون للقيام 

لح البلدية وذلك ما عدا بجميع التحقيقات الالزمة سوا ء في المذبح أو لدى المصا
  )2( .أدناه   465اإلستثنا ء المنصوص عليه في المادة

إن إيجار الرسم الصحي على اللحوم، يجب أن يكون موضوع  : 463المادة 
إتفاقيات متميزة عن اإلتفاقيات المبرمة من أجل تحصيل الرسوم البلدية األخرى 

  . باستثناء األحكام التنتريعية المخالفة

ادة أو ييذكر لزوما في المعاهدات، شرط للمراجعة يمكن بموجبه ز ويجب أن
تخفيض مبلغ األتاوة التي تدفع لمحصل الضرائب المختلفة في حالة تغيير األسعار 

القديم والسعر  خالل فترة اإليجار بنسبة تساوي النسبة الموجودة بين السعر
  )2( .الجديد

                                                           

  .2007ت 	���  .م.%B  ق 5 ا	��دة %/�	� ��("c: 458ا	��دة   (1)
  .2007ت  	��� .م.%B ق 5 ا	��دة %/�	� ��("c:  463و  462و 460ا	�(اد   (2)
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  الفــرع  الـثامن
  رادياإلست

المنتجات المشار  دإستيرا ،ي على اللحومحضع أيضا للرسم الصخي:   464المادة  
  (1). من هذا القانون  452إليها في المادة 

 فيلى المستورد ، ويستوع ءند اإلستيراد واجب األداع ميكون الرس:   465 ةالماد 
  . ماركجبل إدارة القمرك من جال فيكما هو الشأن 

  عس اع الترالف 
  مـتخصيص حصيلة الرس

مع  الذبحتخصص حصيلة الرسم إلى البلدية التي تم في ترابها  :466 ةالماد 
   .أدناه 467مراعاة أحكام المادة 

 مالرس حصيلةى فدي مشترك تستولب خمسل فيندما يتم الذبح ع:467المادة  
 خترابها هذا المسل علىالتي يوجد  يةالبلد ةي حساب يقيد خارج ميزانيفوتدرج 
  . نيةن البلديات المعيما بيف  عزلكي تو

يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليها في 
  .فاقيات المبرمة فيما بينها، إن وجدتتاإل

 واقعالوإن لم تكن هناك إتفاقيات صريحة و عندما يتم الذبح  في مسلخ  يخدم في 
 المسلخ  لك عدة بلديات، فإن نصف  حصيلة الرسم يخصص  للبلدية التي تم

ما   النصف  الباقي   فيستوفى  و يدرج  في   حساب  يقيد  خارج  أ  ، المذكور
  .ميزانية هذه البلدية  ذاتها

الوالي يتخد نظرا  من إن تطبيق التدابير السابقة الذكر يقرر بموجب قرار
  و في حالة عدم التفاهم ،للمداوالت المشتركة  للمجالس الشعبية البلدية  المعنية

بين  تلك المجالس  و إذا كان واضحا  بالفعل  بأن المذبح يخدم البلديات المجاورة 
فإن كيفية التوزيع المشار إليها  يمكن تطبيقها بموجب قرار من الوالي  بناء على  

 (2).إقتراح  رئيس الدائرة
  

يدفع الرسم الصحي على اللحوم إلى مصلحة الصندوق المشترك  :468 ةالماد
  :المحلية للجماعات

زين التملكها البلدية والتي توجد خلتبريد أو التالما يتم تحصيله في مؤسسات  - 
  ، اعلى ترابه

  (3).أعاله   464 لما يتم تحصيله عند اإلستيراد بمقتضى أحكام المادة - 

   
                                                           

  .2007ت 	���  .م.%B ق %5/�	� ��("c ا	��دة :  464ا	��دة    (1)
�	� ��("c ا	��دة :   467ا	��دة   (2)/%64   B%  ���	   1980ق م.  
  .2007ت 	��� .م.%B ق  %5/�	� ��("c  ا	��دة :  468ا	��دة    (3)
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  الفصل الثاني
  (1)الذبحم اإلضافي إلى رسم لرسا 

  . ةملغا :  469 ةالماد 

   .ةملغا :  470المادة 

 .ةملغا :  471المادة  

  . ةملغا :  472 المادة 

  : ةملغا :  473 المادة 

  . ةملغا :  474 المادة 

   .ةملغا :  475 لمادة

  العاشرالباب 
  (2) سعارألدعم اـضافي لاإل النوعيالرسم  

  
   .ةملغا :  476 المادة 
  .ةملغا :  477 المادة 
  .ةملغا :  478 المادة 
  .ةملغا :  479 المادة 
  .ةملغا :  480 المادة 
  .ةملغا :  481 المادة 
  .ةملغا :  482 المادة 
  .ةملغا :  483 المادة 
  .ةملغا :  484 المادة 
 .ةملغا :  485 المادة 

  العاشر مكررالباب 
  (3)زيونيذاعي و التلفإلالت االستقبال اآاستعمال رسم  

  الفصل االول
  التعريفة و مجال التطبيق 

حددة  في  المادة المذكورة  ميحصل  وفق  الكيفيات  ال:   رمكر 485  المادة 
أدناه،  رسم عن  إستعمال  أجهزة البث اإلذاعي  والتلفزي و توابعها ،  يشتمل 

  :على  مايأتي

                                                           

(1)   B% (اد�	469ا   K	دة  : 475إ��	ا c")��  ة�H.%65  ق  B%.  ���	  1980م.  
(2)   B% ـ(اد�	476ا  K	485إ :c")�� ة�H.%  دة��	109ا B% .ق���	1985  م .  
  .1978م  	���  .%B ق  8%61�ث ��("c  ا	��دة  ) : �C%7ر  �C%485ر إ	K  485ا	�(اد (ا	,�ب ا	/��C% �eر  (3)
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رسم  ثابت  يفرض  على كل  مشترك  خاص  لدى  المؤسسة  العمومية  -1
  :يلي ذات  الطابع  الصناعي و التجاري  سونلغاز و يحدد كما

كيلواط  و  70دج  عندما  يفوق  إستعمال  التيار  الكهربائي المفوتر  25,00-
  .كيلواط أو يساويه  190يقل عن 

كيلواط   190دج ، عندما يفوق  إستهالك  التيار   الكهربائي المفوتر  50,00-
  .كيلواط أو يساويه 390و يقل عن  

 390كهربائي  المفوتر دج ،  عندما يفوق  إستهالك  التيار  ال 100,00-
  (*).كيلواط 

  :رسم  خاص  على  المواد  اآلتية  -2

  قيمــة   الرســم  المواد  الخاضعة للرسم
  :أجهزة البث اإلذاعي مركبا كان أو غير مركب - أ 
  ................دج1000التي يقل سعرها أو يساوي -
  ....ج د 3000و 1000بين  ما يتراوح سعرهاالتي -
   ..دج 10.000و 3001 سعرها ما بيناوح التي يتر-
  ...................دج  10.000ي  يفوق سعرها تال-
أجهزة إستقبال البث  التلفزي مركبا كان أو غير   - ب

  :مركب
  .....................دج15.000 عن سعرها التي يقل

  .....دج 35.000و15.000بين  سعرها ما يتراوح التي-
  .....................دج 35.000 التي يفوق سعرها-

  
  دج 50

  دج 100
  دج 300
  دج 500

  
  

  دج 200
  دج 300

  دج1000
  

الصوت والصورة وتحليل  أجهزة التحكم في - ج
  :الرموز

  ....................دج 8000التي يقل  سعرها عن - 
  ..دج 30.000و 8000التي يتراوح سعرها ما بين -
  ...................دج 30.000التي  يفوق  سعرها -

  
  

  دج 300
  دج 500

  دج1000
  

  :يفهم  من سعر 

  يمة  في الجــماركقال:  عند  اإلستراد 

 سعر الخروج من المصنع: عند التصدير 

  ).على قيمة  جميع الرسوم(اريات الكهربائية طعلى الب%  20رسم بنسبة ) 3
                                                           

 و 1992  	��� م.ق %B 51 و 1990م 	��� .%B ق 84 و 1983م   	��� .%B ق  %78/�	� ��("c  ا	�(اد   :%�Cر  485ا	��دة   (*)
  .2006	���  ت.م.ق %B  33 و 1995	��� م .%B ق 64




ة ����ن ا����
ا�� ��
 ا��  

 

287 

 

  الفصـل الثــاني
  عـــفاءاإل

وعي ومن الرسم على القيمة، المنتوجات  تعفى من الرسم الن: 3مكرر 485المادة 
  .المخصصة للتصدير

  الثالفصــل الث
  العمل المنشئ وإلتزامات الخاضعين للضريبة –الوعاء 

يطبق الرسم النوعي والرسم المقاس على قيمة البطريات  :4مكرر 485المادة 
  :الكهربائية

  على  المنتوجات المنتهية المستوردة عند  اإلستراد،-

  نتوجات المصنوعة محليا عند  خروجها من المصنع،على الم-

باريين تالطبيعين أو اإلع األشخاص على المنتوجات المستوردة إتفاقيا من طرف-
  .الذاتي إلستعمالهم

و يحصل  من طرف  إدارة الجمارك  كما  لو  يؤسسعند اإلستراد  فإن  الرسم 
  .كان  األمر  يتعلق بالمجال الجمركي

تحدد اإللتزمات التي  تقع على الخاضعين للرسم النوعي  :  5مكرر 485المادة 
  :يلي  و الرسم على قيمة  البطاريات  الكهربائية كما

  :  التصريح المهــــني: أوال

تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الخاضعين للرسم النوعي والرسم  
  .يمة البطاريات الكهربائيةقـعلى 

  :حساباتمســك  ال: اثاني

تمسك محاسبة  مادية ،  حسب  كل نوع  من أنواع المواد الخاضعة للضريبة في 
إدارة  الضرائب و يؤشره  ويوقعه رئيس    سجل  ، يحدد مضمونه من قبل

  .مفتشية  الضرائب  غير  المباشرة  والرسم على  رقم  األعمــال

  :و يتضمن  هذا الســجل

  .جرد سابق اب أو ذلك المنبثق منإعادة تسجيل المخزن عند فتح الحس-

  :رة إلىشاالمالية مع اإل السنةالمدخوالت خالل  -

  .تاريخ  العمليات المنجزة  يوميا* 

  .كمية المواد المصنوعة الخاضعة للضريبة*

  :ويطرح من هذا الحساب

  :ارة إلىشالبيوعات مع  اإل -




ة ����ن ا����
ا�� ��
 ا��  

 

288 

 

 .تاريخ ورقم  الفاتــورة* 

  .التجاريإسم  المرسل  إليه أو عنوانه * 

  .تسمية المنتوج وكميته*

  .التعريفة و مبلغ الرسوم المطابقة* 

  :التصــريح الشهــري:  ثــالثا

يتعين على  الخاضعين للرسم النوعي،  والرسم على قيمة البطريات الكهربائية ، 
من الشهر الذي يلي شهر  )  20(بل  اليوم  العشرين قأن يودعوا أو يرسلوا  

رقم األعمال  ى  مفتشية الضرائب غير  المباشرة  والرسم  علىالبيع، تصريحا لد
  :جه من قبل إدارة الضرائب و يتضمن البيانات التاليةذالمعنية ، يحدد  نمو

  .اإلسم واللقب أو العنوان التجــاري-

  العنوان، -

  .عدد المنتوجات المبيعة -

  .الضريبةالتعريفة الخاصة بفرض   -

  .مجبر إلى  الدنانير العشرةالمبلغ الكلي للرسوم ال -

من الشهر الذي يلي البيع لدى المكتب قابض    يجب أن تسدد قبل يوم الثالثين
  .الضرائب المختلفة المختص

وتحويل  وطنية للكهرباء والغاز بجمع تكلف الشركة ال: 6مكرر 485المادة  
ددة  الرسم الثابت بموجب كيفيات  تأسيس  الوعاء والتحصيل  المح إيراد هذا

  .بقرار من وزير المالية

  الفصل الرابع
  تخصيص منتوج  الرسم

مكرر  485يدفع حاصل الرسوم المشار إليها في المادة : 7مكرر 485المادة 
صندوق " المعنون 302- 051أعاله في حساب التخصيص الخاص رقم 

  ".الممنوحة لمؤسسة السمعيات والمرئيـات تخصيص الرسوم

ت المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدير بنسبة وتقتطع من مبلغ التحصيال
  (*).لفائـدة الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز% 2

  

  

                                                           

  .1992م 	��� .%B ق 52و  1988م 	��� .%B ق 115�	� ��("c ا	��د !�C%7 :/% Bر 485ا	��دة   (*)
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  باب الحادي  عشـرال
  التحصيل و المنازعات

  الفصل األول
  التحصيل

  الفرع األول
  سند  التـــحصيل

إن  الحقوق  و الرسوم و األتاوي   و بصفة عامة  الضرائب  و : 486المادة 
لغ من أي  نوع  كانت  والتي  يتوجب  تحصيلها  عادة على  إدارة  المبا

،  في حالة  عدم  الدفع،  موضوع  سند تحصيل فردي أو تكـونالضرائب 
و يعلن  عن  تنفيذه  من قبل  مدير  الضرائب  اإلدارةجماعي يعده موظفو هذه  

  .لوالية  لهذه اإلدارة  نفسهال

ذية  مباشرة على الكشوفات أو  جداول  المنتجات ويمكن أن تعطي التأشيرة  التنفي
  .بيانات الحقوق  وقت  تسليمها إلى  قابضي الضرائب المختلفة أو

  :السند التنفيذييبلغ   :487المادة 

  إما بواسطة  رسالة  مسجلة مع إشعار  باإلستالم، -

 .وإما بواسطة أعوان الضرائب -

د تحصيل أو كشفأو جدول منتجات ويتم التبليغ باختصار إذا كان األمر يتعلق بسن
  .أو بيان  حقوق  عليه  مسبقا  التأشيرة  التنفيذية

و يتضمن  التبليغ  إنذار بدفع الحقوق  المطلوبة  من دون أجل،  وتكون تلك 
و يبقى السند األصلي ومودعا في  قباضة الضرائب  ،الحقوق  مستحقة على الفور

  .المختلفة

بليغ المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض على إثر عندما ال يتم  ت: 488المادة 
إختفاء أو غياب المكلف بالضريبة  المذكورة  من سكنه أو محل إقامته أو مقره،  

واألمر كذلك في حالة ما إذا رفض  ،فيجدد التبليغ  ضمن  أوضاع القانون العام
  .لهالمكلف بالضريبة أو وكيله المفوض الرسالة الموصي  عليها التي  قدمت 

  الفرع الثاني
  المعــارضة

  (*).ملغــاة :489المادة 

  (*).ملغــاة :490المادة 

  

                                                           

(ن ا'"�اءات ا	V�,F!�( 2002م  	���  .%B ق 200ن  ��("c  ا	��دة ��%.H: 490و 489ا	��د �ن   (*)�< K	م إ�C^ا� wY�1 ه� .(  
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  الفرع الثالث
 المالحــقات

اشئة عن السند التنفيذي يمكن مباشرتها بعد خمسة نإن المالحقات ال: 491المادة 
عشر يوما من تبليغ هذا السند في حالة عدم الدفع أو اإلعتراض مع إيجاد 

  .من هذا القانون 489الشروط المنصوص عليها في المادة الضمانات ضمن 

  .أعاله 490 المحددة في المادةالتواريخ  يعشر يوما هذا ف أجل خمسةويبدأ  

   بناء على طلب قابضممارسة المالحقات ل قبل عون مؤهلمن  وتجري المالحقات
  .المختص الضرائب المختلفة

  .العام القانون لقواعد وتخضع هذه  اإلجراءات من الناحية الشكلية 

من  452 و 450،  446، 444، 443، 442تطبق  المواد  :  492المادة  
قانون  الضرائب  المباشرة و الرسوم  المماثلة على  المالحقات الممارسة من 

في المادة  أجل  تحصيل الحقوق والرسوم  واألتاوي  والضرائب  المشار  إليها
 .من هذا  القانون  486

المادة في  المنصوص عليها و عن التأخير والتعويضات الناتجةرامات وإن الغ
 تعويض التأخير تجمع مع والرسوم المماثلة، الضرائب المباشرةقانون  من  450

  .هذا القانونمن  540عليه في المادة  المنصوص 

وأن مختلف الغرامات والتعويضات المشار إليها في هذه المادة،  تستوفي في  
  (1) .الت لصالح ميزانية الدولةجميع الحا

  (2).ملغاة: 493المادة 

  .ملغاة  494المادة 

   .ملغاة :مكرر 494المادة 

  الفصــل  الثاني
 الضمـانات

دارة الضرائب حق  اإلمتياز  و األفضلية على جميع الدائنين إلإن :  495المادة 
ستثناء  النفقات  عة المكلفين  بالضريبة  فيما  يخص  الرسوم  بإتعلى منقوالت وأم

القضائية وما هو  واجب  أداؤه  بالنسبة  لستة  أشهر من اإليجار  فقط  وماعدا  

                                                           

� :492ا	��دة  ) /  �(ن ا	-�اcV ا	�,��eة 	�1	 ����ا	l�� i %1,(	�إن ا'^�Aت 	�(اد ا	�l ا	1,��� ا �< l�	ا اY? �4,�ر أن�� ،
� �4(ن ��("c ا	��دة ��   .1994	��� . م. %B ق 93"

(ن ا'"�اءات ( B%2002 ق م  	���   H.%200�ة ��("c  ا	��دة : %�Cر 494إ	K   493ا	�(اد  (2)�< K	م إ�C^ا� wY�1 ه� 
�!V�,F	ا.( 
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لت في شكل  طرود  مربوطة امازي المطالبة المقدمة قانونا من مالكي  السلع  الت
  .بحبال

إن الصناع والتجار بالجملة  للمنتوجات الخاضعة للضريبة الذين : 496المادة 
ن محل  لوالمفروضة على تلك  المنتجات لحساب زبائنهم، يح  دفعوا الرسوم

أعاله و ذلك من أجل    495اإلمتياز الممنوح إلدارة الضرائب   بموجب  المادة  
  .تحصيل  هذه الرسوم

  .متيازات إدارة  الضرائبإضر بأي حال بحقوق ويأن  وال يمكن لهذه األحالل 

لى جميع  األموال العقارية التي  يملكها ا قانونيا عنن  للخزينة رهإ: 497المادة 
المكلفون بالضريبة  وتعفى  من تسجيله في مكتب الرهون و ذلك من أجل  
تحصيل  من أي نوع كانت والغرامات الجبائية التي  يعود  تحصيلها  إلى إدارة  

  .الضرائب

ات  و يأخذ هذا الرهن تلقائيا مرتبته إبتداءا من تاريخ إرسال  الكشوفات و سند
التحصيل و جداول المنتجات من قبل  مصالح وعاء الضرائب إلى المحصلين 

  .المكلفين  بالتحصيل

و يحظر على محافظ  الرهون القيام  بتسجيل من أجل اإللتزام بمبلغ من دون أن  
  .يقدم له المدين شهادة براء الذمة من الضرائب

  الفـــصل الثالث
 اإلعتراضات في  موضوع الرسوم

 وفقا الحقوق مضمون يخص فيما رفعها يكن التي النزاعات تسوى :498 المادة
 قانون من 91 إلى 82 ومن 79 إلى 70 من المواد عليها في المنصوص لألحكام

  (*).اإلجراءات الجبائية

  الفـصل الرابع
  المنـازعات القمعية

  الفرع األول
  البحث  عن  المخالفات

أشخاص  تجاه الشك بالغش الةي حف الضرائب،ال يجوز ألعوان : 499المادة 
 إال برخصة المنازل بزيارات داخل للمراقبة القيام غير خاضعينخاضعين أو 

  .مكتوبة صادرة عن السلطة القضائية المختصة

عن  عرضاسام يقدم  بأمر من مستخدمالزيارات إال  تتم هذه يمكن أن أنه، الغير 
  .المختص الضرائب للواليةاألسباب إلى مدير 

                                                           

  .2009م 	��� .%B ق %34/�	� ��("c ا	��دة  :498ا	��دة   (*) 
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ع الثاني من المادة طإن األمر بالزيارة المنصوص عليه في المق :500دة الما
ذكر فيه بصورة  تأعاله، إلزامي بالنسبة لجميع المستخدمين و ينبغي أن  499

ذالك  تحت سست عليها إدارة الضرائب شكها بالغش وأموجزة األسباب التي 
 .طائلة البطالن

   .شللشك بالغس ن أن يكون أساهول، ال يمكجم خصريق شطن عغ  الوإن اإلب 

 يالذ القضائية ةبل ضابط الشرطقرا من شب أن يكون األمر بالزيارة مؤجوب 
 ي بل القيام بأقن ذلك وع وينبغي فضال ،ارةيز يةبل القيام بأق وانعق األفيرا

 فيو. عليهيع قالتو منهب ليط يالذ ممثلهفتيش أن يقرأ األمر بالزيارة للمعني أو ت
 ررف النظصبلى األمر بالزيارة عيع قللتو ممثلهبل المعني أو قمن  فضة الرلحا
  . حضري المف فضبارة الرعن ذلك ولكن تكتب ع

على  بناء ممثلهلى المعني أو إمن األمر بالزيارة  نسخةة أيام ثوتقدم خالل ثال 
   .امطلبه

تي الت الحوان إدارة الضرائب أن يعيدوا ترتيب المعلى أعي غينب: 501 ةالماد 
 صروط المنصوشمن الضزاروها وذلك بعد القيام بزيارات المنازل المتممة 

  .أعاله  500والمادة  499ليها في المادة ع

القضائية اإلعتراضات التي قد تثار في عقد معلل تعطى  الشرطةويسجل ضابط  
  . ة منه إلى المعنيخنس

وان عأل يةالحمادة وعدم السطات الموجودة، العون والمساقت: 502ةالماد 
  . بوا ذلكلمهامهم كلما ط سةرائب من أجل ممارضال

 عن المكلف  بالضريبةعل ناجم فبسبب  الجبائية قبةإذا لم تتم المرا  :503ة الماد 
  .فرض الضريبةس سوري ألفدير القالت ىرجي نهإفأو الغير، 

  الفرع الثاني 
  إثبات المخالفات ومتابعتها 

 :ر المحاضر األعوان المؤهلون لتحري - أوال 

لفين قانونا، مكلفون على حإن جميع أعوان إدارة الضرائب المفوضين والم :504 المادة 
   .بات المخالفات للقوانين واألنظمة المتعلقة بالضرائب غير المباشرةثالخصوص إل

  : أيضا مؤهلين لتحرير المحاضر واكونيو 

لمالية وكذا مستخدمو ارة ا  دأعوان الجمارك وبصفة عامة جميع مستخدمي إ  - 1
الدرك الوطني وجميع أعوان مصالح الجسور والطرقات المأذون لهم بموجب 

  : رضالقانون بتحرير المحا

الفة القوانين واألنظمة بالنسبة لنقل الكحول خالكحول خلسة م صناعةص خفيما ي 
  .يق والمشروباتواألناب
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ية البلدية ونوابهم عبشرؤسا ء المجالس ال: ية أوعونها أيلدارة الباإلد -2
فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعين المتجولين : رطة شومحافظو ال

  للمصنوعات من الذهب والفضة، 

   الفات ني مادة التبغ،خالم خصيما يف:  يةالبلد ةوان الشرطعالمندوبون الغابيون وأ.  3 

فيما يخص  أعوان الشرطة واألعوان البلديون المؤهلون لهذا الغرض -   4
   (1).المخالفات في مادة الرسم الصحي على اللحوم

  :ا��;�>� و ا�;*4ز - ثانـيا 

  :أ@?ــــ�م #��ــ� -1

ات و التحصيالت اقبأحكام هذا القانون، المتعلقة بالمر مخالفاتإن  :505ا���دة 
طلب تقدم بناء على محاضر تثبت في ، الضرائب في الداخل المعهود بها إلى إدارة

ير العام للضرائب وتؤكد أمام القاضي خالل الثالثة أيام من تاريخها وذلك تحت المدمن  
  (2).طائلة البطالن

مكن أن تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي هذه الحالة تكون يو 
وعندما تكون محررة من قبل عونين تكون  سحجة أمام القضاء إلى أن يثبت العك

   .ا رهيحجة إلى أن يطعن في تزو

ر تاريخ اليوم الذي تم تحريرها فيه ونوع ضيذكر في المحا :506ة الماد 
المخالفة، وفي حالة الحجز، التصريح الذي قدم في هذا الشأن إلى المتهم، وإسم 
وصفة ومحل إقامة العون أو األعوان الذين قاموا بتحرير المحاضر والشخص 

المحجوزة وتقديراتها التقريبية المكلف بالمتابعات ونوع ووزن أو قياس األشيا ء 
وحضور الطرف أثنا ء إعداد بيانهم الوصفي أو االخطار الرسمي الذي قدم له 

  . للحضور، واسم وصفة وقبول الحارس ومكان تحرير المحضر وساعة اختتامه

وعندما ال يكون للمتهم محل إقامة معروفة في التراب الوطني، فإن التصريح  
لب إشعار باإلستالم طريق ظرف موصى عليه مع ط الخاص بالمحضر يتم عن

من إدارة البريد والمواصالت يرسل إلى آخر محل إقامة معروفة للمخالف ويجب 
  . أن تحمل الرسالة بيان مكان وتارخ تحرير المحضر

يبين المحضر في حالة ما إذا كان سبب الحجز مستندا على التزوير  :507 ةالماد 
والنسخ وغيرها من الوثائق المقررة بموجب التنظيم، أو إتالف الدفاتر والرخص 

وتبقى الوثائق المذكورة الموقعة والمؤشر . نوع التزوير أو اإلتالف أو التحوير
عليها ، مرفقة بالمحضر الذي يضم اإلبالغ الرسمي المقدم الى الطرف لكي يؤشر 

   .هعليها وجواب

لمحضر، فإنه يذكر فيه بأن إذا كان المتهم حاضرا أثناء تحرير ا:   508المادة
                                                           

  .2007م 	���  .%B ق  6 ا	��دة %/�	� ��("c:  �504�دة ا	 (1)
  .1991 م 	���.%B ق 74 ا	��دة %/�	� ��("c:  505ا	��دة  (2)
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  . المحضر قد قرىء عليه وأعطيت له نسخة منه 

اب المتهم، إذا كان له محل إقامة معروفة ،إما في مكان الحجز، وإما غيوفي حالة  
ن المحضر يبلغ له خالل الثمانية وأربعين ساعة من إفي مكان تحرير العقد، ف

فس األجل على باب دار البلدية وفي حالة العكس يعلق المحضر خالل ن. اإلختتام
  . التابعة إما لمكان الحجز وإما لمكان تحرير العقد

كل اقتراح يتعلق بالزيادة يقدم أثناء مراقبة جبائية يكون باطال إذا :   509المادة  
 لم يبين بأن للمكلف بالضريبة له الحق بأن يساعده مستشار يختاره هو لمناقشة 

  . ليههذا اإلقتراح أو لإلجابة ع

ويمكن للمكلفين بالضريبة أن يساعدهم خالل اجراء تحقيقات في المحاسبة،  
  . مستشار يختارونه وينبغي أن يعلموا بهذا الحق تحت طائلة بطالن األجراء

كل شخص ينازع في نتيجة معايرة قام بها أعوان الضرائب ،يمكنه  :  510لمادة ا 
مومي، من قبل خبير يعينه أن يطلب اجراء معايرة جديدة، بمحضر موظف ع

ويمكن إلدارة الضرائب أن تجري تحقيقا عن . القاضي ويحلف اليمين أمامه
وان النفقات  ،العملية بواسطة خبير ثان يعينه رئيس المحكمة التابعة لمقر الوالية

  . المتعلقة بأحد التحقيقات تكون على عاتق الطرف الذي رفع المنازعة بدون سبب

أدناه، والتي    525ش المبينة في المادة غن األشياء ووسائل الإ :  511المادة  
تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل المخالفين، تحجز لزوما من قبل األعوان 

  . المحررين للمحاضر

يحدد الحجز بالنسبة للبراميل التي ثبتت اختالفاتها وذلك في حالة :   512المادة  
  . ما ال ينازع في هوية الحمولةاإلرسال المتعذر تطبيقه ولكن عند

  . ير مهربة ترد إلى مالكهاغوإن السلع التي تكون جزءا من الحمولة و 

ويمكن  ،تودع األشياء المحجوزة في مكتب الضرائب القريب جدا:   513المادة  
  . وضعها ان اقتضى الحال في حظيرة المحجوزات

لحجز خالل مهلة عشرة أيام إذا لم يقدم الطرف الذي وقع عليه ا:   514لمادة ا 
اعتراضا عن البيع، فإن هذا البيع يقوم به قابض الضرائب المختلفة خمسة أيام 
بعد وضع إعالن موقع من قبله ومن دون أية إجراءات على باب البلدية وفي 

  .االماكن األخرى المعتادة

 اض إلىإذا تأخر بيع األشياء المحجوزة، فإنه يمكن تقديم اإلعتر:   515المادة 
اية اليوم المبين للبيع المذكور، ويكون اإلعتراض معلال ومحتويا على تكليف غ

بالحضور أمام المجلس القضائي مع اختيار موطن في المكان الذي يوجد فيه 
  . وال يمكن أن يتجاوز أجل التكليف بالحضور ثالثة أشهر ،المجلس القضائي

ل اآلجال المحددة أعاله بمجرد أمر يمكن أن يؤذن بالبيع قبل حلو :  516المادة  
من القاضي بناء على تقديم عريضة وذلك في حالة ما إذا كانت األشياء المحجوزة 
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  . موضوع تلف

إن مصادرة األشياء المحجوزة تستوجب في حالة بطالن المحضر :   517المادة  
  . وإذا كانت المخالفة قائمة بصفة كافية بموجب أدلة أخرى أو تحقيق

  :  ةاصخأحكام  -  2

إن تأكيد المحاضر، يمكن أن يتم أمام أحد القضاة التابعين :   518لمادةا 
  . الختصاص المحكمة التي يتبعها مكان ارتكاب المخالفة

يعد في الحين ومن دون تنقل، فيما يخص الضمان، محضر الحجز :   519المادة 
  . قبلهم وأسبابه الذي يتضمن أقوال كل األطراف المعنيين ويوقع من

أن الدمغات والمصنوعات أو األشياء المحجوزة، توضع تحت اختام مستخدمي  
وتوضع بكتابة  ،مكتب الضمان الحاضرين وختم الشخص الذي تم الحجز لديه

  . ضبط المحكمة إذا كان األمر يتعلق بجريمة

  : متابعة المخالفات  -ثالتا  

لمسائل التي يمكن أن تصدر من وى الناجمة من المحاضر واعإن الد:   520المادة 
  . دفاع المتهم، هي من اختصاص المحكمة فقط

إن مدير الضرائب للوالية المختص يحقق ويدافع فيما يخص :   521المادة 
  . اوى التي ترفع أمام المجالس القضائيةعالد

وفي حالة المخالفة التي تمس في آن واحد النظام الجبائي والنظام اإلقتصادي  
  . فإن إدارة الضرائب هي وحدها المكلفة بالمتابعاتللكحول، 

ن طريق عإن التكاليف بالحضور في نهاية الحكم، يمكن أن يتم :   522المادة 
  .  ئبوان الضراعأ

  لثالثالفرع ا
  العقوبات الجبائية

  :ثة بالثا تابالعقو- أوال  

ام، السيما دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الع:   523المادة 
بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن الثمينة، ومع مراعاة آألحكام المنصوص 

من قانون الضرائب غير المباشرة، يعاقب    527إلى   524عليها في المواد من 
على جميع المخالفات لألحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب غير 

  (*) .دج   25.000ىإل   5.000المباشرة بغرامة جبائية من

ن هذه الغرامة تقرر حسب المعدالت القصوى فيما يخص المخالفات أغير  

                                                           

  .2003م  ��� .%B ق  %54/�	� ��("c ا	��دة :  523ا	��دة   (*)
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  .)يرةغالكحول الم(أدناه   2 -  530المنصوص عليها في المادة

  ثانيا العقوبة النسبية 

أعاله، في    523 يعاقب على المخالفات المذكورة في المادة   )1/-أ :  524المادة 
حقوق، بغرامة جبائية مساوية لمبلغ الضريبة غير المسددة أو حالة التملص من ال

آلرسم الذي كان تحصيله محل شبهة نتيجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظيمي، 
  . دج  25.000 دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 

ش غفي حالة إستعمال طرق إحتيالية، ومهما كان مبلغ الحقوق موضوع ال )  2
 )أنواع كحول مغيرة(أدناه   2 - 530المنصوص عليها في المادة وكذا في الحالة 

أعاله، بضعف الحقوق موضوع 1/لم تحدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أ
  . دج   50.000ش، على أال تقل عنغال

وفيما يخص الضرائب المترتبة على االستهالك أو الصناعة أو النقل التي / ب 
بتقدير  حقيميا في حالة عدم وجود عناصر تسم تتضمن معا رسما نوعيا ورسما

ن مبلغ الرسوم الذي يستعمل كأساس لحساب الغرامة يحدد طبقا إ، فحالصحي
  (*) .للقواعد المنصوص عليها فيما، يخص فرض الضريبة على النواقص 

  :ةالمصادر - ثالثا 

في إن المخالفات التي يتم قمعها ضمن الشروط المنصوص عليها :   525المادة 
، تؤدي في جميع الحاالت، إلى مصادرة األشياء   هأعال    524و    523المادتين 

وتصادر أيضااألجهزة أو أجزاء .  هووسائل التزوير المحددة في المقطع أدنا
ير شرعية غة أو التي تكون حيازتها غاألجهزة المخصصة للتقطير وغير المدمو

 . ونمن هذا القان 66و  64طبقا ألحكام المادتين 

وتعتبر كأشياء أو وسائل للتزوير، ليس فقط األشياء الخاصة بالتزوير، ولكن 
ير المصرح بها والمستعملة في غية واآلليات واألواني عاألجهزة واألو كذلك

ميات الصنع أو الحيازة وكذلك العربات أو الوسائل األخرى المستعملة في نقل ك
  . المحجوزة ءاألشيا

  الرابع الفرع
  الخاصة باتوالعق

 :األنابيق  - أوال   

حكام هذا القانون، ألإن حيازة جهاز أو جزء جهاز تقطير خالفا :   526المادة  
   :ليها في هذا القانونع دم اإلخالل بالعقوبات األخرى المنصوصعليها مع عيعاقب 

  دج،   10.000بغرامة جبائية قدرها  -  1

                                                           

  .2003م  	��� .%B ق %55/�	� ��("c ا	��دة :  524ا	��دة   (*)
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ء الجهاز حسب اختيار إدارة بمصادرة أو إتالف الجهاز المذكور أو جز -  2
   ئبالضرا

  :زراعة التبــغ –ثائيا  

  : ليهاعير مطابقة ألحكام هذا القانون يعاقب غة للتبغ عإن كل زرا:   527المادة 

ير قانونية، غة بصفة عرسة مزروغن كل عدج    0.50بغرامة جبائية قدرها -  1
ج والمنصوص د 500 هن الحد األدنى الذي قدرعدون أن تكون هذه الغرامة تقل 

  ، أعاله  523 مليه في المادة 

  . بمصادرة أو إتالف التبغ المذكور، حسب اختيار إدارة الضرائب -  2

ير قانونية وكذلك التبغ الذي تم غوفي الحالة األخيرة، فإن التبغ المغروس بصفة  
وان عجنيه والسيقان والجداول المحتفظ بها، يتلف من دون أجل وبمحضر أ

ايتها والتي يرفع لها لهذا على أمر السلطة البلدية وتحت رعائب وذلك بناء الضر
لى عدم وجوده، بناء عالغرض طلب من المحرر الرئيسي للمحاضر، أو في 

  . األمر الذي يعطيه له رئيس الدائرة

  :الوقــود –ثالثا  

ل إن استعمال وقود البنزين والمازوت المخصص للفالحة والمقبو :  528المادة 
حسب التعريفة المخفضة لرسوم المرور في كل مركبة تستعمل الوقود الذي هي 

نه من دون المساس عير مرخصة باستعماله بموجب أحكام هذا القانون، يعاقب غ
   :يلي بالعقوبات األخرى المقررة بما

من    53يوما حبس من دون تطبيق المادة  15:فيما يخص سآئق المركبة  -  1
  ، قانون العقوبات

 لفها أردق ةرامغع فد: ن المركبة مدنيا عفيما يخص الشخص المسؤول  -  2
  .دينار

طاء وصل بذلك ويجري حجز على الفور مقابل إعتسحب البطاقة الرمادية ) أ - 3
 خفع الغرامة والغرامات اإلضافية في أجل شهر إبتداء من تاريدالمركبة إذا لم يتم 

   ؛إثبات المخالفة

ك، وفي حالة حجز المركبة، فيمكن القيام ببيع المركبة من قبل لذن عوفضال ) ب 
  (*).إدارة الضرائب

  ع الخامسرالف 
 الغيـر ة يولمسؤ

                                                           

�ة �!�F إ?-�ع ا	(>(د 	.-��,�  1996م  .%B ق %109/�	�  ��("c  ا	��دة  :  528ا	��دة    (*):� �!t  �,�  دة��	ا  wYم ه�C^أ ،
��� ��("c ا	��دة n�	!� ا	,��و	("�ت ا���	ا  K.482 ق B%.  ���	  1996م.  
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يكون األشخاص اآلتي بيانهم مسؤولين عن المخالفات المشار إليها :   529المادة 
من هذا القانون ومكلفين، بهذه الصفة، بالرسوم    527إلى   523في المواد من

  : امات المالية والمصاريفوالغر

  مالكو البضائع فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانهم أو مندوبيهم،  -أ 

األب أو األم أو الوصي، فيما يخص أفعال أوالدهم القصر غير الراشدين  -ب  
  والساكنين عندهم، 

 المالكون أو المستأجرون الرئيسيون، فيما يخص كل غش مرتكب في دورهم  -ج 
  وفي بساتينهم المسورة وجنائنهم واألماكن األخرى التي يشغلونها شخصيا، 

  . الناقلون، فيما يخص البضائع المنقولة بصفة غير قانونية -د 

غير أن هؤالء يكونون مسؤولين عندما يجعلون اإلدارة قادرة على القيام بمتابعات  
ق التعيين الصحيح ش أو مخالفة القانون وذلك عن طريغفعالة تجاه مرتكبي ال

  . للشخص أو الشركة الذين تم التحويل لحسابه

ويجب أن يتم هذا التعيين أثناء المعاينات نفسها أو قبل اختتام الدعوى لدى  
 . المجلس القضائي

  الفرع السادس 
 العقوبات الجزائية

   :تعاقب بالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر المخالفات المبينة أدناه:   530المادة 

ش في المشروبات الروحية عن طريق غشوشة للكحول، والغالصناعة الم -  1
التصعيد أو الدهليز وبواسطة السالح أو بواسطة آالت مخصصة إلخفائها والتسليم 
والحيازة من أجل البيع ونقل الكحول من أي نوع مصنوع أو مستورد بدون 

طريق الفش ونقل الكحول بواسطة رسالة مزيفة محصل عليها عن  حتصري
 بتغليفمن هذا القانون والمتعلقة    216و   215والمخالفات ألحكام المادتين 

المشروبات الروحية المباعة في زجاجات خالفا للتي هي تحت سندات اإلعفاء 
  . بكفالة

يرة والمناورات التي تهدف إما غإنعاش أو محاولة إنعاش الكحول الم - 2 
دمة للتغيير وإما العمل على قبول تغيير الكحول يرة أو المقغالختالس الكحول الم

يرة غير المطابقة للنماذج الرسمية وبيع غالتي هي مغيرة بعد، واستعمال المواد الم
المشروبات الروحية أو حيازتها والتي أدخلت في تحظيرها كحول مغيرة أو 

  . لة من ناحية الجبايةثإخالط من الكحول األتيلي والمنتوجات المما

نبيق من دون الحصول على ألنبيق أو جزء من اأصناعة ونقل وبيع وحيازة  - 3 
  . نبيق غير مصرح بهأرخصة استعمال 

من هذا القانون التقطيرات التي تتم في  78و  77في حالة تطبيق أحكام المادتين -   4
جميع األماكن بواسطة أنابيق غير مجهزة بعدادات قانونية والمناورات التي تهدف إلى 
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  . بأي وسيلة كانت موير بيانات العدادات عن قصد أو إلحاق ضرر بسيرها المنتظتز

الحياة أو الخالصات الكحولية وتحضير  هالفساد عن طريق الغش لكثافة ميا - 5 
المقطع األخير من هذا  52ألخالط الممنوعة بموجب المادة اوحيازة وبيع ونقل 

  . القانون

أو أي وسيلة أخرى للتوصيل  الدهاليزطة الغش في معامل التقطير بواس - 6 
  . ي للكحولفبالقنوات أو النقل الخ

  . ع التطوريازة من أجل بحيأو النقل أو ال الصناعة -7 

ات من البالتين أو الذهب أو الفضة المعلمة عونانع المصصحيازة أو بيع من  -8
ائرة أو غديمة أو سارية تكون قديمة وإما بعالمات قالمة بدمغة مزورة عإما 

ديمة أو قة مقلدة لدمغات نمغة الزيد، وإما بعالمات سوبة بالعكحمة أو مسحمل
 .سارية

من الخارج والصناعة غير المشروعة ألي كمية من البارو   دالبارو  دإستيرا  - 9 
ون   دالنار من   دالنار وبيع بارو  دي أو المخصص للحرب وحمل بارو   دالعا   د

المهرب من قبل بائع بالتجزئة موكل وحيازة كمية   دالبارويص وحيازة أو بيع ختر
ة أي كمية من ون ترخيص، وحياز  دالنار تزيا عن كيلوغرامين من   دمن بارو

 دوصناعة واستيرا. المخصص للحرب والخراطيش والذخائر الحربية  ودالبار
عن  دالنار تزي  دجرات وحيازة كمية من باروفوالمتالديناميت وحيازة وبيع ا 

يص وصناعة واستعمال خون تر دمن  النتروغليسيرينكيلوغرامين أساسها 
  .مركبات كمياوية   قابلة لإلنفجار من جديد  في أشغال المناجم متفجرات أو

ة للقانون المخصصة فالحيازة في أن واحد لألجهزة أو األواني المخال -  10
 بغ المصنوع الذي الللصنع وأوراق التبغ أو التبغ الذي هو بصدد الصنع والت

  . يحمل الطوابع مهما كانت الكمية

الحيازة والعرض من أجل البيع من قبل البائعين بالتجزئة للتبغ غير المعبأة  - 11
في صناديق أو غالفات أو أكياس أو علب تحمل الطوابع القانونية وبصغة عامة 

  . كل بيع لغاية المنزل أو التحميل

غير القانوني للكبريت الكيماوي وكذلك مجرد حيازة  إلستيرادالصناعة أو ا -  12
  . وري المخصص لصناعة الكبريت الكيمياويفسفالعجين ال

حيازة أو بيع من صانع أو بائع أو مستورد لمصنوعات من البالتين أو  - 13 
من قانون  378و 359ألحكام المادتين  خالفةالذهب أو الغضة مستوردة م

  (*). الضرائب غير المباشرة

                                                           

 .2005م  	��� .%B ق 36 %/�Aن ��("c ا	��دة :  13و 8 - 530ا	��دة  (*)
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تعمال طوابع مزورة أو مستعملة من قبل وكذلك بيع التبغ سإن ا :531 ةالماد 
وعليه تلك الطوابع يمكن أن يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في 

  . من قانون العقوبات    210و    209المادتين  

  الفرع السابع 
  الغــش قمع 

 :العنــفل ئيال ووساتـاإلح قطر -  1

اولة التملص من حم طرقا احتيالية للتملص أو مدعاقب كل من يستخي :532ة الماد
مجموع أو جزء من وعا ء الضريبة أو التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم التي 

بس من سنة حدج وبال 200.000 دج إلى 50.000هو خاضع لها ، بغرامة من 
  . ى هاتين العقوبتين فقطدإلى خمس سنوات أو بإح

ال يطبق في حالة اإلخفاء، إال إذا كان هذا األخير يتجاوز عشر  غير أن هذا الحكم 
    (*).دج10.000المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ )  1/10(

تعتبر طرقا احتيالية من أجل تطبيق أحكام المادة المذكورة أعاله،   : 533 ةالماد 
  : مايلي 

نتوجات تطبق ا ء من قبل أي شخص لمبالغ أو مفولة اإلخحاأو م ءافاإلخ -  1
  . روضة عليهفعليها الضرائب أو الرسوم التي هي م

عم للطلبات التي ترمي إلى دة كحاألوراق المزورة أو غير الصحي ديمتق - 2 
منها أو  ءافالحصول إما على تخفيف الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها أو اإلع

ئات فلح بعض الادة من المنافع الجبائية المقررة لصافإرجاعها ، وإما على اإلست
  . من المكلفين بالضريبة

تم  التي قدإستعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة المزورة أو  - 3 
اولة بيع الطوابع ح، من أجل دفع جميع الضرائب، وكذلك البيع أو معداستعمالها ب

  .مل تلك الطوابعحالمذكورة أو المنتوجات التي ت

حيحة أو صالكتابات غير ال نقـللعمل على ل أو اقد لنصال عن قفاإلغ -  4
   9وص عليها في المادتينصالمن دفتر الجرود فتر اليومية أو فيدورية في صال
وال يطبق هذا التدبير إأل . مهقام قوممن قانون التجارة أو في الوثائق التي ت  10و

  . حة السنوات المالية التي اختتمت كتاباتهاصبالنسبة لعدم 

ات لألحكام فأي وسيلة كانت لجعل األعوان المؤهلين إلثبات المخاليام بقال -  5 
$#N ;\د8)  غير قادرين المباشرة،ط الضرائب غير بنونية أو التنظيمية التي تضقاال

:b2�b2 .  

                                                           

  .2003م  	��� .%B ق 56ا	��دة  %/�	� ��("c:  532ا	��دة   (*)
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فع العراقيل بطرق أخرى رأو   يم أسعارظيام من قبل مكلف بالضريبة بتنقال - 6 
  .لف بهمك لتحميل كل الضريبة أو الرسم الذي هو

أعاله، بهدف تطبيق  532 المشار إليها في المادةت ابع المخالفاتت :534المادة  
من قانون  104العقوبات الجزائية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

  (1).اإلجراءات الجبائية

ل ئعد محضر من قبل األعوان المؤهلين في حالة استعمال وساي :535ة الماد 
وص صوبات المنقدفا له وتطبق على مرتكبي العنف العهن العنف الذي يكونو
  . اومون بعنف ممارسة المهام العموميةقوبات تجاه الذين يقعليها في قانون الع

  :الرفض الجماعي لدفع الضريبة - 2 

كل من نظم، بأي طريقة كانت، أو حاول تنظيم رفض جماعي : 536ة الماد 
  . اد الوطنيصمس باإلقتمع القربات التي تقللضريبة، يعاقب بالع

، على كل من يحرض  هأعال 532وص عليها في المادة صوتطبق العقوبات المن 
  . فع الضريبةدالجمهور على الرفض أو التأخر في 

  :بة ئعرقلة المراقبة الجبا - 3 

يعاقب كل من يجعل، بأي وسيلة كانت، األعوان المؤهلين إلثبات : 537المادة  
ية من ئهم، بغرامة جبائفب، غير قادرين على تأدية وظائراات لتشريع الضفالمخال

  . جد   100.000إلى   10.000

وص عليها في صوبات األخرى المنقلة عن تطبيق العقتعتبر الغرامة مست 
  . دير أهمية اإلحتيالقعول كلما أمكن تفص السارية الموالنص

تتراوح من  حبسوبة عقرر قلك أن تذ عن فضالحكمة، للي حالة العود، يمكن فو 
  (2).إلى سنة) 02(شهرين 

الضريبة فتطبق العقوبات  ءوإذا كان هناك اعتراض جماعي على تأسيس وعا
 دت والتي تقمع المس بالسير الحسن لإلقتصااالمنصوص عليها في قانون العقوب

  . الوطني

  م  الوثائــقـرفـض  تقدي - 4

ليها تنظيم أو ع كل شخص أو شركة ترفض تقديم وثائق يوجب :  538المادة  
تالف هذه الوثائق قبل انقضاء اآلجال المحددة لحفظها، تعاقب بغرامة جبائية إ

  . دج  10.000إلى   1.000من

لى األقل من عدج    50لى هذه المخالفة تطبيق إكراه مالي قدره عويترتب أيضا  

                                                           

  .2012م 	��� .%B ق %29/�	� ��("c ا	��دة : 534ا	��دة   (1)
  .2003م  	��ـ�  .%B ق %57/�	�  ��("c ا	��دة :  537ا	��دة   (2)
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المحضر المحرر من أجل إثبات الرفض وينتهي  خكل يوم تأخير يبتديء من تاري
ون مؤهل في أحد دفاتر المعني عفي اليوم الذي يثبت فيه بيان مكتوب من قبل 

  .لى الوثائق المقررةعبأن اإلدارة قد مكنت للحصول 

  : سرية فرض الضريبة -  5

لمهني ترتكب من قبل أشخاص اكل مخالفة لألحكام المتعلقة بالسر  :  539المادة  
ند تأسيسها أو عضرائب أو الرسوم لاليه بموجب تنظيم عليهم المحافظة عينبغي 

نها عات التي يشاركونها فيها، يعاقب عتحصيلها أو مراقبتها أو في المناز
  . لعقوباتامن قانون   301ليها في المادة عبالعقوبات المنصوص 

  الفرع الثامن 
 ةـلضريبع االتأخير في دف 

 غير الضرائب قانون من 532 ادةلما بأحكام ساسلما دون :  540المادة 
 االلتزامات كل توفر وبعد ،الضريبة دفع في التأخر على يترتب ،باشرةلما

 الحقوق مبلغ من%  10 ب تحدد جبائية غرامة تحصيل ،التنظيمية أو القانونية
 .الحقوق تلك استحقاق تاريخ يلي الذي األول اليوم من وتستحق ،دفعها تأخرلما

 قبل من والئيا منها جزء أو رامةالغ هذه كل تسقط أن ،استثنائية بصورة يجوز و
 (*) .من قانون اإلجراءات الجبائية 93طبقا ألحكام المادة  اإلدارة

اتق المكلفين على عتكون جميع النفقات اإلضافية للمتابعات :  541المادة  
  . بالضريبة

  الــتاسعرع فال
  العقوبات ختلف ـلم ةواعد المشثركقال 

 :التواطؤ -  1

لى على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات التي تطبق عق تطب :  542المادة 
ند اإلقتضاء، بالعقوبات التأديبية عمرتكبي هذه المخالفات من دون اإلخالل، 

اة أحكام المادة عوان العموميين وذلك مع مراعالمقررة فى حق الموظفين واأل
  . دناهأ 544

من    42المحدد في المادة  حإن تعريف الشركاء في الجرائم والجن:   543المادة 
 542لى الشركاء في المخالفات المشار إليها في المادة عقانون العقوبات يطبق 

   .أعاله 

داد أو استعمال وثائق أو معلومات معروفة بأنها عإن المساهمة في إ:   544المادة 

                                                           

 30و  2009م 	��� .ق%B  35و �1996  م  	��.%B ق 69و   1983م  	���  .%B ق  %76/�	�  ��("c  ا	�(اد  :   540ا	��دة   (*)
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مال أو خبير أو، بصفة مامة، كل شخص أو عصحيحة من قبل كل رجل أ غير
دة في مسكها، تعاقب عمسك الكتابات الحسابية لعدة زبائن أو المسا شركة مهنتها

  :بـبغرامة جبائية تحدد 

   ؛دج بالنسبة للمخالفة األولى المبينة في حقه  1.000 - 

   ؛دج بالنسبة للمخالفة الثانية  2.000 - 

دج في   1.000دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وهكذا دواليك مع زيادة   3.000 - 
الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جديدة من دون أن يكون هناك تمييز فيما إذا   مبلغ

كانت هذه المخالفة قد أرتكبت من قبل واحد أو عدة مكلفين بالضريبة إما بالتتابع 
  . وإما في آن واحد

وعندما يكون المخالفون واثقين بأنهم أعدوا أو ساعدوا على إعداد موازنات  
زورة من أي نوع، قدمت من أجل تحديد الضرائب أو وجرود وحسابات ووثائق م

الرسوم المترتبة على زبائنهم، يمكن أن يعاقبوا، فضال عن ذلك بالعقوبات 
  . من هذا القانون   532المنصوص عليها في المادة 

وفي حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم أو عدة أحكام، فإن العقوبة  
طع السابق الذكر، تؤدى بحكم القانون إلى منع مزاولة مهن المقررة بمقتضى المق

و مستخدم أو خبير محاسب و لو بصفة مسير أ ئيو مستشار جباأعمال أ رجل
  .عند االقتضاء غلق المؤسسةو

كل مخالفة للمنع  من ممارسة  مهن  رجل  أعمال  أو  مستشار  :  545المادة 
المقرر  في حق   ،أو مستخدم بصفة مسير  حتىجبائي  أو خبير  أو محاسب  

األشخاص  المتبث إتهامهم  في إعداد  موازنات و جرود  و حسابات ووثائق 
مزورة من أي  نوع قدمت من أجل  تحديد الضرائب  أو الرسوم  المترتبة على  

  .دج10.000إلى  1.000يعاقب  بغرامة  جبائية من  ائنهمزب

  :العـــود - 2

أدناه،  تنتج عنه بحكم القانون،  547دد في المادة إن العود المح :546المادة  
مضاعفة الغرامات الجبائية والجزافية المقررة بالنسبة للمخالفة األولى و ذلك  

مثل  الحبس، ( اإلخالل بالعقوبات الخاصة المنصوص  عليها في  أماكن  أخرى 
  ...).العزل من الوظيفة، المنع من مزاولة المهنة، غلق المؤسسة إلخ

يرأنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة التملص من الرسوم فإن الغرامة  غ
هذه الرسوم من دون أن تكون أقل من  المستحقة تساوي دائما ثالث أضعاف

  .دج 5.000

  .األولى الحبس التي من المحتمل إقرارها بالنسبة  للمخالفة وتضاعف عقوبات 

جميع الحاالت المنصوص عليها في وإن لصق إعالن الحكم ونشره يؤمر بهما في 
  .أدناه 550المادة،  ضمن الشروط المحددة في المادة  ههذ
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يعتبر  في حالة العود، كل  شخص  أو شركة يكون  قد  عوقب  : 547 المادة 
في أجل خمس   إرتكبفي هذا القانون و المنصوص عليها بإحدى العقوبات

  .نفس العقوبةسنوات بعد حكم اإلدانة  مخالفة تطبق عليها  

  :الظــروف المخففة - 3

من قانون    53أحكام المادة  ال تطبق بأي حال من األحوال: 548المادة 
ويمكن  تطبيقها فيما  يخص   .المقررة في مادة الجباية على العقوبات العقوبات،

العقوبات الجزائية بإستثناء  العقوبات المنصوص  عليها في  المقطع الرابع من  
  .أدناه  550أعاله، وفي  المادة   540المادة  

  :جـــمع العقوبات- 4

مهما  يةتجمع العقوبات فيما يخص قمع المخالفات في المادة الجبا:  549المادة 
  .كان نوعها

  :امنشر  األحكـ- 5

تسطيع المحكمة، فيما  يخص  المخالفات  المتبوعة بعقوبات  : 550المادة 
في الجرائد  التي  تعنيها    بتلخيصبتمامه أو جزائية، أن  تأمر  بأن ينشر الحكم 

  .و يعلق  في األماكن  التي  تعينها  و الكل على  نفقة المحكوم  عليه

  :التضامـن- 6

إن األشخاص  أو الشركات المحكوم  عليهم  بنفس المخالفـة ،  : 551المادة 
  .ويات المالية المقررةقينبغي عليهم أن  يدفعوا  بالتضامن  الع

  :ــع الرســومدف - 7

كل حكم أو قرار  يحكم  على مخالف  بدفع  الغرامة  المنصوص  : 552المادة 
عليها  في هذا   القانون  يجب أن يتضمن  أيضا  الحكم  بدفع الرسوم  التي  من 

  .المحتمل أن  تكون مزورة  أو  متفق  عليها

  :اإلكــراه البدنــي- 8

منصوص  عليها  في هذا  القانون ، ينتج  إن العقوبات  المالية  ال: 553المادة 
وما يليها من قانون اإلجراءات الجزائية  و   601عنها  تطبيق  أحكام المواد 
  .المتعلقة  باإلكراه البدنــي

مجموع  للوإن  الحكم  أو قرار العقوبة يحدد  مدة  اإلكراه   البدني   بالنسبة 
  .الجبائية  المبالغ  المستحقة  برسم  الغرامات و الديون

  :بل  الشركــاتقالمخالفــات المرتكبـة من - 9

خر آعندما  ترتكب المخالفات  من قبل شركة أو شخص  معنوي : 554المادة  
كذلك العقوبات الالحقة   تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس  المستوجبة و
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  .للشركة  تقررعلى اعضاء  مجالس اإلدارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونين

وتقررالغرامات الجزائية المستوجبة في آن واحد على أعضاء مجالس اإلدارة أو 
الممثلين الشرعيين أوالقانونييين وعلى الشخص المعنوي، واألمر كذلك بالنسبة 

  .للعقوبات المالية المطبقة

  :اإلعفــاءات والمصــالحات- 10

ص عليها  بموجب هذا   يجوز  تخفيض الغرامات الجبائية المنصو: 555المادة 
  540القانون  وفقا  للشروط   و القواعد   المنصوص  عليها  في المادة  

  .أعاله

غير  أن  المصالحات  أو اإلعفاءات  التي تقبل  بها  اإلدارة ، ال  ينبغي  أن 
يكون من آثارها  تخفيض  الغرامة  المحكوم  بها  على  المخالف  إلى  رقم  يقل  

عويض  التأخير  الذي  يكون  واجب  األداء لو  طبقت  أحكام  عن  مبلغ  ت
  (*).من هذا  القانون  540المادة  

  :الحقوق والرسوم المقبوضة  كما هو الشأن في مادة الجمــارك- 11

ال تطبق األحكام الموجودة في هذا الباب على المخالفات المتعلقة : 556المادة  
لشأن في مادة الجمارك من قبل إدارة  بالحقوق والرسوم المقبوضة كما هوا

  .السابقة الذكر 555الجمارك و ذلك بإستثناء األحكام موضوع المادة  

 :تخصيـص حصيلة العقوبات- 12

تدفع الحصيلة الصافية للغرامات والعقوبات والمصادرات فيما   :557المادة 
  .صةيخص الضرائب المختلفة إلى ميزانية الدولة مع مراعاة األحكام الخا

  الفــصل الخامس
  التقــادم

  الفرع األول
  اد  الحقوقددعوى  إستر

 :أحــكام عامة - أوال 

 اد المبالغ المحصلة بال  حق  و بصفة غير  قانونيةدإن دعوى إستر: 558المادة 
نظرا لخطأ األطراف أو  اإلدارة ، تتقادم  بمرور أجل  أربع  سنوات  إبتداء من 

  .يوم  الدفع

اد بسبب حدث الحق لدفعها ، دندما تصبح  الحقوق  قابلة  لإلسترع: 559المادة 

                                                           

  .1983 م 	���.%B ق 77 ا	��دة %/�	� ��("c:  555ا	��دة   (*)
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أعاله ، يؤجل  إلى اليوم الذي   558فإن بدء التقادم المكنصوص عليه في المادة 
  .وقع  فيه هذا الحدث

اد يحق ويحكم فيها تبعا لإلجراءات الخاصة دإن الطلبات في اإلستر: 560المادة 
  .بكل إدارة معنية

ينقطع التقادم  عن طريق  طلبات يتم تبليغها بعد فتح الحق  في  :  561المادة 
  .إسترجاع المبالغ

وينقطع التقادم أيضا عن طريق  طلب  مسبب  يقدمه المكلف  بالضريبة إلى  
سالة موصى عليها مع إشارة  رمدير  الضرائب  للوالية المختص  بولسطة 

  .باإلستالم

  :سندات اإلعفاء  بكفــالة  –ثانيــا 

أعاله ، فإن  متعهدي سندات اإلعفاء   558خالفا ألحكام المادة :  562المادة 
بكفالة، إذا أعادوا خالل أجل سنة بعد إنقضاء اآلجال المحددة بموجب التعهد، 

شهادة المخالصة طبقا لألصول المسلمة في الوقت المناسب، فإن المبالغ التي  
 أي مطالبة والمبالغ تدخل  الخزينةدفعوها ترجع لهم، وبعد مرور سنة فال تقبل 

  .كتحصيل عام لغاية  مبلغ الضريبة  الداخلية والفائض برسم الغرامة

  الفــرع الثاني
  دعوى اإلدارة

 :أحكام عامة –أوال 

إلى  564المواد من  تتقادم دعوى اإلدارة طبقا للقواعد المحددة في: 563المادة 
الخاصة المنصوص عليها في المادة أدناه، وذلك مع مراعاة األجكام  567غاية 
  .أدناه 568

وتطبق  هذه األحكام في ميدان  القوانين اإلقتصادية من أجل  تأسيس  و تحصيل  
الرسوم واألتاوي  و المبالغ المالية  و غيرها من الضرائب ومن أجل المخالفات 

  .للقوانين واألنظمة  التي  تضبط هذه  الضرائب  والرسوم

  :مأعوا األجل الذي بموجبة تتقادم دعوى اإلدارة،  يحدد بأربعة إن:  564المادة 

  .من أجل  تأسيس  و تحصيل  الضرائب  و الرسوم -1

 من أجل قمع المخالفات للقوانين واألنظمة التي تضبط هذه الضرائب -2
 .والرسوم

  الحكـم أمام المحكمةغير أنه عندما يكون  المخالف  موقوفا فإن  التبليغ من أجل 
  .أجل  شهر إبتداءا من يوم إختتام المحضر فية ، يجب أن يتم المختص

  :يجرى أجل التقادم:  565المادة 
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وذلك مع مراعاة   وتحصيلهاستحقاق الحقوق من أجل تأسيسها إ من بتداءإ-1
  أدناه، 2األحكام المنصوص عليها في 

لرسوم اليوم الذي إرتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمعها ووعاء ا إبتداء من -2
  .مذكورة الحقة لتاريخ إستحقاق الضريبةلعليها عندما تكون المخالفات ا التيتطبق

غير أنه في حالة اإلحتيال من قبل  مكلف بالضريبة وكان الغرض منه إستحقاقية 
الرسوم أو أي مخالفة أخرى، فإن التقادم ال يجري إال إبتداء من اليوم الذي يكون 

  .لى إثبات إستحقاقية الرسوم أو المخالفاتفيه مندوبو اإلدارة قادرين ع

  :ينقــطع التقادم بـ: 566المادة 

  ،الطلبات المبلغــة) أ

  دفع التسبيقات،) ب

  لقواعد الخاصة بكل إدارة مختصة بإعداد المحاضر،حسب ا المحاضر المعدة) ج

  اإلعترافات بإرتكاب المخالفات  الموقعة من قبل المخالفين،) د

  الحصول على تخفيض العقوبات، إيداع طلب قصد) ه

  .كل عمل آخر قاطع تابع للقانون العام )و

من هذا القانون،  يقطع أيضا  487إن تبليغ السند التنفيذي المشار إليه في المادة 
  .التقادم الجاري ضد اإلدارة ويحل محله التقادم التابع للقانون العام

من هذا القانون،   488ة وعلى الرغم من المخالفات المنصوص عليها في الماد
فإن التقادم الجتري ضد اإلدارة يكون منقطعا بصفة صحيحة في الحاالت المشار 
إليها في المادة  المذكورة عند تاريخ أول  تقديم للرسالة الموصى عليها أو لسند 

للمكلف بالضريبة المعروف من قبل اإلدارة وإما  التنفيذي، إما للعنوان األخير
  .بة نفسه أو كيله المفوضللمكلف بالضري

إن الجزاءات التي تتضمنها القرارات واألحكام المصدرة تتقادم  :567المادة 
كم الصادر بالدرجة حكاملة إبتداء من تاريخ القرار أو ال اتبمرور خمس سنو

النهائية و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم إبتداء من يوم إكتساب القرار أو 
  .ية المقضيةالحكم بقوة القض

 :سنــدات اإلعفـاء  بكفالة  –نيا ثا

السنة  ليباشر في رفع دعوى اإلدارة، تحت طائلة اإلسقاط، خال: 568المادة 
التي تلي إنقضاء أجل النقل المحدد بموجب التعهد و ذلك في حالة عدم تقديم 

  .شهادة  المخالصة القانونية لسند اإلعفاء بكفالة

ضامنيهم أن يقدموا شهادة المخالصة لسندات اإلعفاء وينبغي على المتعهدين و 
بكفالة  خالل الثالثة أشهر التي تلي إنقضاء األجل المحدد من أجل النقل، ويمدد 
هذا األجل، عنداإلقتضاء لكامل المدة التي توفق خاللها نقل الحمولة ضمن 
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 .الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

  

  الفـصل الســادس

  ة تتعلق بالضرائب المحلية و بالضرائبأحكام مشترك
 غير  المباشرة كما  هو  الشأن  في  الجــمارك

إن الضرائب المحلية المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة : 569المادة 
األحكام الخصوصية لها، تخضع لقواعد التصفية والتحصيل والمراقبة و المنازعة 

  .الدولةالمباشرة المحصلة لصالح ميزانية والتقادم المطبقة على الضرائب غير 

إن تحصيل هذه الضرائب يتمتع بنفس اإلمتياز الممنوح للضرائب غير المباشر 
الممنوحة للضر الرتبة المحصلة لصالح الدولة وتأتي فورا رتبة هذا اإلمتياز بعد 

  .ائب غير المباشرة

تثبث  ،ه الضرائبالقانونية و التنظيمية فيما يخص هذ وإن المخالفات لألحكام
وتالحق و تقمع حسب القواعد الخاصة بالضرائب غير المباشرة، و تدفع الحصيلة 

  .الصافية للغرامات واإلجراءات ، لميزانية الدولة

غير المباشرة كما هو الشأن في مادة عندما تقبض الضرائب : 570المادة 
 قادممنازعة والتالجمارك، فإنها تخضع لقواعد التصفية والتحصيل والمراقبة وال

  .المطبقة في هذه المادة

، فإن المخالفات لألحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالضرائب وفي هذه الحالة
  .مادة الجمارك وتالحق وتقمع كما هو الشأن في المذكورة، تثبت

  الفــصل السابع
 السندات المضمونة

هذا الرسم عن طريق يمكن للخاضعين لرسم المرور أن يدفعوا  :571المادة 
  .إلتزامات مكفولة قبل شهرين أو ثالثة أو أربعة  أشهر من أجال اإلستحقاق

دة يترتب عن هذا القرض للرسم، دفع فائدة القرض و تخفيض يقدر بالثلث في الما
رسوم وفي حالة عدم الدفع في أجال اإلستحقاق، يحصل المحاسب %. 3/1

ائدة المترتبة عن التأخير تحسب إبتداء من  زيادة على  الفالضمان و فوائد القرض 
  .أجل اإلستحقاق حتى نهاية يوم الدفع مناليوم الثاني 

المترتبة عن  فائدة القرض و الفائدةالمكلف بالمالية بقرار، نسب يحدد الوزير 
الخاص بين المحاسب العام الذي منح القرض  توزيع التخفيض التأخير وكيفيات 

  (*) .الخزينة

                                                           

م .%B ق 109و 1985م  	���  .ق %B  65ا	�(اد %/�	� ��("cو  1986م 	��� .%B ق c")�� 105 ا	��دة8%��g :  571ا	��دة  (*)
 ���	1996.  
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� �B))ـ�'C �'2أ@?�م 3ـ�� 

 Hا2ـ�  C'ـــ�  ا����Lــ�ة J�Kــ4ن ا��ـــ

  Oن ر�ن ا�����%  2000د@���5 1!%    23ا��aر خ �,    ���2000-06��� G�� @
 %!5�2001  

 

(ن ا	-�اt cV!� ا	�,��eة،  268دون ا'?<ل �#^C�م ا	��دة :  32ا���دة �< B%
B��V�8	ا B!�)�/�	ص ا��e�	 BC��  ���� ا��4�د K.4" _,  $�b " _,�	اد ا�!��إ

�!k��	ا D��� B4 دة�  .ا	���$ B�0 ا	�6وط ا	�8
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� �B) 3ـ��2'� مأ@?�'Cـ(�  

 Hا2ـ� C'ـــ�  ا����Lــ�ة J�Kــ4ن ا��ـــ

  6K4ن رJ�K03 -22    ,� ر خaن ا�����%  2003د@���5 1!%    28ا����� G�� @
 %!5�2004 

  

�ول ا	��دة ) و(و ) ه( /�ل ا	�(ر  :   ��27دة ا�" B%02   �   B%68 -68 ا�%� ر>
���  21رخ :� nا	� B%1968%�ر     B�-��	اH%د �!!H ��ت ا	/!�ر وا	-��

�ان ا	�#e!�ة ا	����� 	.E1$ ا	���(B% �4 ا	,< !B وا	Yهc وا	�-� آ�� ��و
� #� :  


، &G إ�9ر v+��ن ا����K ا@ سرأ: )ذه�( ى
[ا����) ا�1 :  )ه(ا��1رة  e8

 q�e2 32) ا�9Mر &��3 ا�
أZدا�
ي، و�8e8tء ا�+#�ي ا�<�، سG& B ا�

 (8
�bر8) ا�oKا;Kن 32 ا�Jن ا@و�&

,�)، وا��oة ا��Oر�) $#N   .)ج.ج(ا�/+��,

 q�e2 32) ا�9Mر ;/w ا�+>7e8@ا G#Oeء ا��<�  . ا�

��G زوا�8 ا����K رأس v+��ن: ا�>3xn ) : و(ا��1رة  v i� إ�9ر G& ،3B ، 2ا@8
وJن ا��oة ا��Oر�) &G ا�oKء ا�+#�ي ا@83 32 ا�9Mر &�ق ا�
أس، وا�/
&�ن ا@

 (8
�bر8) ا�oKا�Kا@ .)ج.ج(32 ا� G#Oeء ا�oKا� G&7<+ا� w/; �9رM3 32 ا8 .  
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� �B))���32 مأ@?� 'C �'  

� ا����'C HJا���ة4J�Kن ا�L  

  6K4ن رJ�K04 -21   ,� رخaن ا�����%   2004د@���5 1!%    29ا����� G�� ا��
 %!5�2005  .  

�ول ا	��دة ) و(و )ه( /�ل ا	�(ر �ن :   43ا���دة  " B%92    B%ا� �  -  68%� ر>
1968��� س%�ر   27ا	�nرخ :�  68    B�-��	اH%د �!!H ��ت ا	/!�ر وا	-��

�ان ا	�#e!�ة ا	�������	.E1$ ا	���(B% �4 ا	,< !B وا	Yهc وا	�-� آ��  و
� #� :  

  kا�1) : ه(ا��1و (��
، &G إ�9ر  سرأ): ذه�(
ى [ا��e8@ا ���Kن ا���+v
#Oeء ا��<�
 q�e2 32) ا�9Mر ;/w ا�+>7، ا��oة  Gدا�
ي، وG& BZ�8 ا�e8@ا

 (8
vاoKر8) ا��bKن 32 ا�Jن ا@و�&

, .)ج.ج)ا��Oر�( وا�/+��, ،(�  

��G زواG& ،�8  سرأ: ا�>yn ) : و(ا��1وة  v i� إ�9ر G& ،3v+��ن ا����K ا@8
oKن ا@ ءا��&
وJن 32 ا�G#Oe ا@83 32 ا�9Mر ;/w ا�+>3n، ا��oة ا��Oر�) وا�/

 (8
�bر8) ا�oKا�Kج.ج(ا�. (  
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 أ.�8م �����% ��� '+!!%

 �ة���ن ا���ا�� ��� ا�����

 O,  02- 08أ'� ر��رخ a'24  %�#@�2008 G�� @ 

���2008ن ا�����% ا� #��8, �5!%  

 

�ل أ^C�م ا	��دة   :���27دة ا/ 2  �%�رس  21ا	�nرخ :�  B%68 – 68 ا�%� ر>
  :و �8رآ�� �.�   1968

�ول ا	(ارد :� ا	��دة  )د(و)ج(،)ب( /�ل ا	�(ر   : 2ا���دة "F	ا B%2 �%ا� B%
 �و ا	��-�H  B!!� ا	/!�ر و ا	-��� و  1968%�رس  21ا	�nرخ :�  68 – 68ر>

 K.4 �-�	و ا cهY	ا، B! >,	ا B% �4)���	ا $E1.	 �����	ة ا�!e#�	ات ا���
8( ا� �.  

 �C6	ب(ا(  /!�ر	ر، دا?� إ��ر : 1ا��!	ا K	إ i")% �,�F	ا ��k�	/,�ن ، ا�	رأس ا
%B و"i ا'��ر ، :(ق رأس ا	�/,�ن، دا�Vي، :� ر�$ %8!� ا	�ا�Vة ا�K.4 ا���� 

ا	�%� ا	��!�، و:� ر�$ %8!� ا	�ا�Vة ا�دK ا���� %B و"i ا'��ر ، ا	�8:�ن 
 ���Vا�F	ر�� ا)��F	ا B% نA�8ف  )ج ج(ا�و	ا x8 ج"و " �أ%�م D�4 ا	�/,�ن، ر>

1.  

 �C6	ج(ا(  /!�ر	ر، دا?� إ�:  2ا��!	ا K	إ i")% �,�F	ا ��k�	/,�ن، ا�	ر رأس ا�
:� ر�$ %8!� ا	�ا�Vة ا�K.4 ا���� %B و"i ا'��ر، :(ق رأس ا	�/,�ن،  دا�Vي،

ا	�%� ا	��!�، و:� ر�$ %8!� ا	�ا�Vة ا�دK ا���� %B و"i ا'��ر، ا	�8:�ن 
 ���Vا�F	ر�� ا)��F	ا B% نA�8ف  )ج ج(ا�و	ا x8 /,�ن  ، " ج"و�	ا D�4 أ%�م

 �  .2ر>

 �C6	د(ا(  /!�ر	/:  3ا�	ر ، دا?� إ��ر رأس ا��!	ا K	إ i")% �,�F	ا ��k�	ن ، ا�,
دا�Vي ، :� ر�$ %8!� ا	�ا�Vة ا�K.4 ا���� %B و"i ا'��ر ، :(ق رأس ا	�/,�ن ، 
ا	�%� ا	��!� ، و :� ر�$ %8!� ا	�ا�Vة ا�دK ا���� %B و"i ا'��ر ، ا	�8:�ن 

 ���Vا�F	ر�� ا)��F	ا B% نA�8ف  )ج ج(ا�و	ا x8 /,�ن ،  أ%�م" ج"و�	ا D�4
 �  ". 3ر>
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 قانون الضرائب غير المباشرة 

يتضمن قانون المالية  2009ديسمبر  30مؤرخ في  09-09قانون رقم 

 2010لسنة 

�ل  43 :  ���دةا/   �  ا	�nرخ  01 - 21  ر>�  ا	1�(ن  %B 36  أ^C�م ا	��دة  و ��
(ن  2001���  د���,� 22  :��< B�-��	!� وا	��	ا  ���	2002 ،  �	� ��	��دة ا	�/

54 B% ن)��� د���,� 28 :� ا	�nرخ 03 - 22 ر>� ا	1�   2003  B�-��	وا
   :�# � آ�� و �8ر 2004 	��� ا	��	!� >�(ن

�  ��6# 36 : ا���دة "�إK.4 �:�0 ا	�(اد ا	�,H!� ا	�(0(�4 	<���<ك  :�   ر
8�د� ، �Vا�F	ا  iH.,%  دج 9  �ـ  B4  آ!9  أو 4.,�  أو  رز%�  آ� .�� ���8 ا	�

�  ا'0�:� ��9 ا	�6وط ا	�K.4 �1,E  ا	� c�^ �!H,�	(اد ا�	ا K.4  �.?ا�  ا	
K.4  ك>���Aا. 

� {  �(زع  ��  : �# �  آ��  ا	�,H!�  ا	���("�ت  K.4  ا'0�:�  ا	�

�ة  دج  6 -   V��	  وق���/A�Fت ا	��ص  ا	��A��  6���ت ، �ا	E,!  ا	/<"�ت  و

�ة  دج 1 -   V��	  وق��b  B%�-�	(���  ا	ا ، 

�ة  دج  2 -   V��	  ب��^  l!���	ص  ا��	ا  �  " �4(اi  ا	Yي  133 - 302  ر>
 ".اA"����4 	.-��ن  ا	(���  ا	���وق

�  هYا   D!,E  آ!�!�ت   8�دC8	ا  B4  D���  �!k��	ا ." 

 
  
  
  
  
  
  
  

ن���  Oرخ 11 - 16  ر�a'  ,� �I3   ا�  1433*�مd�ا1!%   د@28 ���5  �
2011، G�� @  ن  .2012ا�5!%   ا�����%  ���
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� ��6# 48:  ا���دة��د إ0�:�  رّ,�  �8�%5 ��  B%  ��  ا	8C(ل  K.4 ا	��ور  ر
D,Eو�  K.4 آ(رةY�	("�ت ا���	6  و 5 و 4 و3 :�  ا B% ول�F	(ص  ا���	ا 

i!.4  �:  دة��	47   ا  B%  ن)�<  cV-�ا	ا  t�!  ة�e�,�	ا . 

l��� } �� هYا � ا	Yي 138-302 ر>� ا	��ص ا	���!l ^��ب :� ا	�
 i�وق"�4(ا�b ن����	�8 ا:�C%."  

�ل 70:  ا���دة/   �  nرخا	�  01 - 21  ر>�  ا	1�(ن  %B  36  �دةا	�  أ^C�م  و ��
�	�ا	� ،2002 	���  �	!�ا	� >�(ن  �-�Bا	�و 2001 ��� د���,�  22  :�/  

���  د���,�  n  �:  28رخا	�  03 - 22  ر>�  ا	1�(ن  %B 54 �دة��	� 2003 
  ر>�  ا	1�(ن  %B  43  �دة	���  /�	�ا	�  2004   	���  �	!�ا	�  >�(ن  �-�Bا	�و

 	���  �	!�ا	�  >�(ن  �-�Bا	�و   2009  ��� د���,�  n  �:  30رخ	�ا  09 - 09
  : �# �  آ��  و �8ر  2010 

�  ��6#  36 :  �دةا��"�إK.4 �:�0 ا	�(اد ا	�,H!� ا	�(0(�4 	<���<ك  :�   ر
8�د� ،�Vا�F	ا  iH.,%  دج 11 ـ�  B4  آ!9 أو  4.,� أو رز%� آ� �� ���8 ا	�

� ا'0�:���9 ا	�6وط ا	�K.4 �1,E  ا	� c�^ �!H,�	(اد ا�	ا K.4  �.?ا� K.4  ا	
���<ك Aا. 

� {  �(زع  ��  : �# �  آ��  ا	�,H!� ��("�تا	�  K.4 ا'0�:� ا	�
�ة  دج- 6 V��	  وق���/A�Fت ا	��ص  ا	��A��  6���ت ،ا	E,!�  ا	/<"�ت  و
�ة  دج- 1 V��	  وق��b  B%�-�	(���  ا	ا، 
�ة دج- 2 V��	  ب��^ l!���	ص ا��	ا � " �4(اi ا	Yي 133 - 302 ر>

 ،" اA"����4 	.-��ن  ا	(���  ا	���وق
�  دج- 2 V��	ب ة��^ l!���	ص ا��	ا ��وق " �4(اi  ا	Yي 138 - 302 ر>�b 

 �8:�C% ن����	ا ." 
�  هYا   D!,E  آ!�!�ت   8�دC8	ا  B4  D���  �!k��	ا.  

  

  

 


