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Abstract
The study aims at determining the appropriateness of the Algerian taxation
system in collecting the tax by identifying the components of this system,
especially with regard to the single tax updated under Article 02 of the Finance
Law of 2007, which replaced the tax system of income tax, and compensated
each of the tax on the gross income, the value added tax and the fee for the
professional activity, in addition to the corporate profits tax to which an average
person is subject to, legal entities, corporations and cooperatives, as well as
individual institutions, partnerships and funds, engaged in industrial,
commercial or professional activities or a non-commercial profession whose
annual turnover does not exceed three million Algerian dinars. Therefore, the
study came to answer the following problem: the appropriateness of the Algerian
taxation system in the collection of taxes through the study case of collecting the
single tax levy. In order to achieve the objectives of the study, we opt for the
inductive- deductive method, through extrapolation of tax provisions to devise
the most important component of this system and determine its suitability in the
process of collecting the applicable taxes, especially those related to the single
tax.
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مدى مالئمة نظام الفرض اجلبائي اجلزائري يف حتصيل الضرائب
دراسة حالة جباية الضريبة اجلزافية الوحيدة

د .فؤاد بوفطيمة

د .رابح حبشاشي

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة ابتنة 1-اجلزائر
ادللخص
هتدف الدراسة إىل ربديد مدى مالئمة نظام الفرض الضرييب اجلزائري يف ربصيل الضريبة وذلك من
خالل التعرف على مكوانت ىذا النظام ،خاصة ما تعلق ابلضريبة الوحيدة اجلزافية احملدثة دبوجب
ادلادة 20من قانون ادلالية لسنة  ،0222واليت حلت زلل النظام اجلزايف للضريبة على الدخل،
وعوضت كل من الضريبة على الدخل اإلمجايل و الرسم على القيمة وادلضافة و الرسم على النشاط
ادلهٍت ،ابإلضافة إىل الضريبة على أرابح الشركات واليت أصبح خيضع ذلا كل من األشخاص
الطبيعيون ،وادلعنويون والشركات والتعاونيات ،وكذا ادلؤسسات الفردية ،وشركات األشخاص
واألموال ،اليت سبارس نشااات صناعية أو ذبارية أو حرفية أو مهنة يَت ذبارية ،والذين  ا يتااوز
رقم أعماذلا السنوي ثالث مليون دينار جزائري .لذلك جاءت الدراسة لتايب على اإلشكالية
التالية :ما مدى مالئمة نظام الفرض اجلبائي اجلزائري يف حتصيل الضرائب ،وىذا من خالل

دراسة حالة جباية الضريبة اجلزافية الوحيدة .وحىت تتحقق الدراسة أىدافها فقد مت ا اعتماد على
ادلنهج ا استقرائي ا استنبااي وذلك من خالل استقراء النصوص الضريبية  استنباط أىم مكون ذلذا
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النظام وربديد مدى مالئمتو يف عملية ربصيل الضرائب ادلطبقة وخاصة ما تعلق ابلضريبة اجلزافية
الوحيدة.
الكلمات ادلفتاحية :نظام الفرض اجلبائي ،ربصيل الضرائب ،الضريبة اجلزافية الوحيدة ،النظام

الضرييب ،اجلباية ،السياسة ادلالية.

نتائج الدراسة:
سبيز النظام الضرييب اجلزائري إبلغاء النظام ادلبسط وإخضاع رلموع الكلفُت ابلضريبة إىل نظامُت فقط
ومها النظام احلقيقي ونظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ،كما قد عرف النظامان عدة تغيَتات وتعديالت
خالل فًتات عدة ،ىذا ما شكل عائق يف استيعاب وفهم مضمون النظامُت سواء من ارف
العاملُت يف اإلدارة الضريبية وادلكلفُت بدفع الضرائب ما ترتب عنو عدد من التااوزات اليت أثرت
سلبا على العمل اجلبائي واحلصيلة اجلبائية يف مراحل  احقة.

توصيات الدراسة:
على ضوء ىذه النتائج توصي الدراسة دبايلي:
 تبٍت نظام فرض ضرييب زلدد ادلعامل واألسس ،موحد يتميز ابلشفافية والوضوح والبسااة يفالتطبيق لدى ادلكلف بدفع الضريبة؛
 دعم ىيئات التشريع الضرييب دبتخصصُت من اجلامعات و سلابر البحث ادلتخصصة ،معحصر التشريع الضرييب يف عدد زلدود من الضرائب وتفادي كثرة الضرائب؛
 حث أعوان الضرائب على متابعة كل ما ىو جديد يتم نشره على ادلوقع ا الكًتوين اإلدارةالعامة للضرائب ،مع ادلطالعة ادلستمرة دلختلف القوانُت اجلبائية اليت تعد مرجعهم األول يف
مهامهم اجلبائية ،مع فتح دورات تكوينية ألعوان الضرائب على ادلستوى الواٍت ،ابلتنسيق مع
مجيع فروع اإلدارة ادلالية يف اجلزائر(ضرائب ،مجارك ،رقابة مالية ،بنوك ،أتمينات ،مالك الدولة،
واخلزينة العمومية) حىت تتكون قاعدة بياانت لدى كل اذليئات وبشكل موحد؛
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 إصدار دليل تطبيقي موحد يوضح اإلجراءات الضريبية لدى كل من مديرات الضرائبالو ائية وادلصاحل التابعة ذلا.

مدخل:
سعت اجلزائري من خالل دستورىا إىل ربقيق مبدأ العدالة الضريبية بُت مجوع ادلكلفُت حيث كان
نص ادلادة  64من الدستور واضحا يف ذلك فأعترب كل ادلواانُت متساوون يف أداء الضريبة ،كما
أ وجب على كل واحد أن يشارك يف سبويل التكاليف العمومية ،حسب قدرتو الضريبية .كما أنو  ا
جيوز أن ربدث أية ضريبة إ ا دبقتضى القانون.و أنو  ا جيوز أن ربدث ضريبة أو جباية أو رسم أو
أي حق كيفما كان نوعو أبثر رجعي .ىذا ما أدى ابإلدارة الضريبية تعتمد عل نظام ضرييب قائم
على رلموعة من الضرائب ادلتكاملة وادلتناسقة واليت مت ربديدىا مسبقا اب استناد على أسس
اقتصادية ومالية وفنية يف ضوء ا اعتبارات السياسية وا اقتصادية وا اجتماعية يف مراحلها ادلختلفة
اليت سبيزت هبا اجلزائر .فأثناء القيام بعملية تقدير الوعاء الضرييب مت ا اعتماد على ثالث أنظمة وىي
نظام الدفع احلقيقي ،ونظام الدفع اجلزايف ،أو ما أالق عليو ادلشرع اجلزائري ابلضريبة الوحيدة اجلزافية
واليت مجعت عدد من الضرائب واليت كان معمول هبا قبل القانون رقم 24-06ادلؤرخ يف 26
ديسمرب  2006ادلتضمن لقانون ادلالية لسنة  ،2007حيث جاء يف مادتو الثانية أنو تؤسس ضريبة
جزافية وحيدة ربل زلل النظام اجلزايف للضريبة على الدخل ،وتعوض الضريبة على الدخل اإلمجايل و
الرسم على القيمة ادلضافة و الرسم على النشاط ادلهٍت .إن ىذا النص التشريعي اجلديد جعل عملية
الفرض الضرييب وربديد األوعية الضريبية تتغَت نوعا ما ،فتميزت جبمع ضرائب قددية يف ضريبة واحدة
هبدف تسهيل عمليات ربديد الوعاء الضرييب ،وعملية الدفع والتحصيل .وحىت ادلتابعة من ارف
إدارة الضرائب .لذلك جاءت الدراسة لتايب على اإلشكالية التالية :ما مدى مالئمة نظام
الفرض اجلبائي اجلزائري يف حتصيل الضرائب ،بدراسة حالة جباية الضريبة اجلزافية الوحيدة .وحىت
تتحقق الدراسة أىدافها فقد مت ا اعتماد على ادلنهج ا استقرائي ا استنبااي وذلك ابستقرار
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النصوص القانونية ادلتعلقة ابلضريبة  استنباط مكوانت ىذا النظام وربديد مدى مالئمتو يف عملية
ربصيل الضرائب ادلطبقة وخاصة ما تعلق الضريبة اجلزافية الوحيدة.

احملور األول :إطار مفاهيمي عام حول الضريبة اجلزافية الوحيدة
شهد النظام الضرييب يف اجلزائري تغيَتات وربديثات كثَتة مست أنظمة الفرض الضرييب ،واليت
كانت سبليها الظروف السياسات وا اقتصادية وادلالية يف إاار الوضع ا اقتصاد العام ،وذلك من
أجل ربقيق األىداف ادلالية وا اقتصادية وا اجتماعية .ىذا الوضع جعل نظام الفضر الضرييب دير
بثالث مراحل أساسية.
 -1مراحل تطور أنظمة الفرض الضرييب يف اجلزائر

شهدت الفًتة ما بُت سنة  1992وسنة  2006نظامُت جزايف وحقيق ،أما الفًتة ادلمتدة من

سنة 2007إىل ياية سنة 2014فقد تبٍت النظام الضرييب اجلزائري ثالث أشكال من نظم الفرض
الضرييب وىي نظام حقيق ونظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ،والنظام ادلبسط.
 1-1ادلرحلة األوىل من سنة 2991إىل غاية سنة .1002

سبيزت ىذه ادلرحلة بتنوع أنظمة الفرض ،حيث ابق النظام احلقيقي واجلزايف على األنشطة التاارية

والصناعية واحلرفية ،أما نظام التصريح ادلراقب والتقدير اإلداري فقد ابق على ادلهن احلرة ،كما
عرفت ىذه ادلرحلة تغيَتات عديدة يف عتبة اإلخضاع ،حيث عرف النظام اجلزايف تغَتات وتعديالت
كثَتة ابلنسبة للربح اخلاضع للضريبة.3
 2-1ادلرحلة الثانية من سنة 1002إىل غاية .1022

مسيت ىذه ادلرحلة دبرحلة األنظمة الثالث ،حبيث مل تطرأ تغَتات كثَتة على النظام احلقيقي ،يف حُت
مت تعويض النظام اجلزايف بنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة اليت مجعت كل الضرائب اليت كانت سابقا

 3أنظر يف دلك كل من :ادلرسوم التشريعي رقم 11-39مؤرخ يف  19جانفي  1993متضمن ق م لسنة  ،1993األمر-39

 19مؤرخ يف  31ديسمرب  1994يتضمن ق م لسنة  ،1995االمر 91-39مؤرخ يف 30ديسمرب يتضمن ق م لسنة،1996

القانون رقم 11-39مؤرخ يف  31ديسمرب  1998يتضمن ق م لسنة  ،1999القانون رقم 11-19مؤرخ يف  29ديسمرب

 2004متضمن ق م لسنة  .2005ادلادة  19من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة لسنة.1331
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يف النظام اجلزايف مفصلة ،كما مت أتسيس نظام جديد مسي ابلنظام ادلبسط سنة  2008وىو وسيط
بُت النظام احلقيقي و نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة.4
 3-1ادلرحلة الثالثة من سنة 1022إىل غاية .1022

سبيز النظام الضرييب اجلزائري يف ىذه ادلرحلة إبلغاء النظام ادلبسط إبخضاع رلموع الكلفُت ابلضريبة
إىل نظامُت فقط ومها النظام احلقيقي ونظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ،كما قد عرف النظامان عدة
تغيَتات وتعديالت خالل ىذه الفًتة وىذا ما شكل عائق يف استيعاب وفهم مضمون النظامُت

سواء من ارف العاملُت يف اإلدارة الضريبية وادلكلفُت ابلدفع الضرائب ما ترتب عنو عدد من
التااوزات اليت أثرت سلبا على العمل اجلبائي يف مراحل  احقة ،حيث مشلت ىذه التغَتات
والتعديالت أماكن جوىرية يف العمليات اجلبائية خاصة ادلرتبطة ابلضريبة اجلزافية الوحيدة.
 -2أهم التعديالت نظام الفرض الضرييب يف اجلزائر.

تبُت من خالل العناصر السابقة أن ادلشرع الضرييب اجلزائري عمل على وضع نظام فرض ضرييب
ىدفو الوضوح والدقة سواء أثناء فرض الضريبة أو ربصيلها ،وكذلك تبسيط كل إجراءاهتا للمكلف

ابلدفع وادلكلف ابلتحصيل ،فقد يتحدد الشخص اخلاضع للضريبة حبسب ابيعتو القانونية ومبلغ
رقم األعمال احملقق من النشاط الذي ديارسو ،ىذا ما دفع ابلنظام الضرييب اجلزائري على وضع
أنظمة فرض جبائي زلددة واضحة ادلعامل حيتكم ذلا كل من ادلعٍت ابلتحصيل إ ا أهنا كانت تعرف
تعديالت وربديثات عديدة يف كل فًتة قد تكون ألسباب مالية واقتصادية ،ويف كثَت من األحيان
كانت ألسباب مرتبطة إبجراءات ربصيها وتبسيط فهم كيفية تطبيقها من ارف ادلكلف ابلدفع،
واليت نوضحها يف العنصر ادلوايل:
 4أنظر يف ذلك كل من :األمر رقم 11-19مؤرخ يف 24يوليو  2008ادلتضمن ق م لسنة  ،2008القانون رقم 11-19مؤرخ

يف  30ديسمرب  2008متضمن ق م لسنة  ،2009القانون رقم 19-11مؤرخ يف  29ديسمرب  2010متضمن ق م لسنة

 ،2011القانون  11-11مؤرخ يف  16يوليو  2011متضمن ق م التكميلي لسنة  ،2011القانون  19-11مؤرخ يف 28

ديسمرب  2011يتضمن ق م لسنة  ،2012ادلواد  20مكرر و 20مكرر  1من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة لسنة
 ،1119ادلادة  282مكرر ،ادلادة  282مكرر ،2ادلادة  282مكرر ،3ادلادة  282مكرر ،4ادلادة  282مكرر ،5ادلادة 282

مكرر 6من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة لسنة  ،1112ادلادة 20مكرر من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم
ادلماثلة لسنة .1111
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 1-2تعديالت قانون ادلالية سنة 1022إىل غاية .1022

مشلت التعديال-ت اليت جاء هبا قانون ادلالية لسنة  2015كل من رلل تطبيق النظام ،ادلعدل
ادلطبق ،احلد اجلزايف األد،ى ،والتصرحيات اليت نوضحها على النحو اتآ:ي:

جمال تطبيق النظام :تطبق الضريبة على كل من

 -الشخص الطبيعي الذي يتااوز رقم عملو السنوي ثالثُت مليون دينار جزائري؛

 الشخص ادلعنوي اخلاضع للقوانُت اجلزائرية والذي  ا يتااوز رقم عملو السنوي ثالثُت مليوندينار جزائري؛
 ادلتعاملُت ا استثمارين ادلمارسُت لنشااات أو حاملي دلشاريع مستفيدة من إعانة صندوق دعمتشغيل الشباب ،أو الصندوق الواٍت لدعم القروض ادلصغرة ،أو الصندوق الواٍت للتأمُت على
البطالة الذين  ا يتااوز رقم أعماذلم السنوي ثالثُت مليون دينار جزائري؛
 ادلكلف ابلضريبة ادلستغل يف آن واحد سواء ويف نفس ادلنطقة أو يف منااق سلتلفة من الوانعدة مؤسسات ،زلالت ،متاجر ،ورشات ،يَت مكان شلارسة نشااو ،حبيث تعترب كل واحدة منها
دبثابة مؤسسة مستغلة منفردة مشكلة يف كل احلا ات زلل خاضع منفصل ،دبا أن رقم األعمال
احملقق يف رلال النشااات ادلختلفة مل يتااوز احلد القانوين ثالثُت مليون دينار جزائري .كما جيب
على مصاحل الضرائب  -مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب ابدلصلحة الرئيسية للتسيَت -التأكد
من رلمل ادلؤسسات ادلذكورة أعاله قد مت التصريح هبا على منوذج  G12مع رقم األعمال ادلرافق

ذلا.5
 ادلعدل ادلطبق يف ىذه الضريبة ىو  %5ابلنسبة لنشااات اإلنتاج وبيع السلع ،يف حُت يطبقمعدل  %12ابلنسبة لباقي النشااات ،6كما مت ربديد احلد األد،ى للازافية بـعشرة أ اف دينار
جزائري ( 10.000دج ) ،كما ديكن أن يرفع احلد األد،ى إىل  %50ابلنسبة للمتعاملُت
ادلستفيدين من أنظمة اإلعاانت من األشغال.
 إجراءات والتزامات ادلكلفني ابلضريبة 5ادلادة 282مكرر ،قانون الضرائب ادلباشرة لسنة .1112
 6ادلادة  282مكرر ،4قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة ،لسنة .2015
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ترسل إدارة الضرائب التصرحيات  G12للمكلفُت ابلضريبة اجلزافية دبا يف ذلك أولئك ادلنتمُت إىل
النظام احلقيقي ،حبيث يكون اإلرسال مشخص ذلذا الغرض ويتم إعالم األشخاص ادلوجهون إىل
النظام احلقيقي للضريبة اجلزافية الوحيدة ابلتغيَتات احملدثة دبوجب أحكام قانون ادلالية لسنة2015
و كل ا التزامات ادلنبثقة عنها خاصة ما تعلق إبيداع ابلتصريح السنوي ادلرتبط ابلضريبة على
الدخل اإلمجايل و الضريبة على أرابح الشركات
 يتعُت على ادلكلف ادلعفي إظهار رقم عملو على التصريح منوذج G12والذي يتم إيداعو يفاألجل اجملددة.
 يتم تسايل احلد األد،ى لفرض الضريبة وادلقدر بـ 10.000دج أو 50.000دج حسب احلالةيف .C8
 تتم إدارة الضرائب إرسال تبليغ ادلكلف الذي  ا يتااوز رقم أعمالو 30.000.000دج ببيانالتقييم عن كل سنة من سنوات الفًتة اجلزافية للسنتُت اليت تلي سنة بداية النشاط ،كما يتم إعداد
عقد الضريبة الوحيدة على أساس رقم األعمال احملقق خالل الفًتة ادلمتدة من اليوم األول لبداية
ا استغالل إىل ياية  31ديسمرب من سنة األوىل لالستغالل ،ويف حالة التعامل مع مكلف جديد  ا
يتم البحث عنهم بغرض دفع الضريبة الوحيدة اجلزافية خالل السنة األوىل من النشاط.7

 2-2تعديالت قانون ادلالية لسنة 1022
جاء قانون ادلالية لسنة  2017بتعديالت جزئية يف ادلادة  01من قانون اإلجراءات اجلبائية
وادلرتبطة ابلضريبة اجلزافية الوحيدة سبثلت خاصة دبا يلي:
 يتعُت على ادلكلف ابلضريبة اكتتاب تصريح تقديري والذي يتم ربدد منوذجو من ارف اإلدارةاجلبائية لدى أقسام مفتشية الضرائب التابع لو مكان شلارسة النشاط ،حبيث يتم اكتتاب ىذا
التصريح ما بُت  01و 30جوان من كل سنة ،مث يتم إيداع التصريح التقديري لدي قابض الضرائب
التابع ذلا إقليميا ،والذي أشرف على حساب حقوق الضريبة اجلزافية الوحيدة.8
 7ادلادة  ،02قانون اإلجراءات اجلبائية لسنة .2015
 8ادلادة ،40قانون ادلالية لسنة .1112

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 197-223

204

205

THE SUITABILITY OF THE ALGERIAN TAX REGIME FOR TAX COLLECTION
THE CASE STUDY OF THE COLLECTION OF THE ONLY TAX

 مت ربديد كيفيتان لدفع الضريبة اجلزافية الوحيدة على النحو اتآ:ي: دفع كلي دلبلغ الضريبة عند إيداع التصريح التقديري؛ -دفع جزئي؛ عند اختيار ادلكلف ابلضريبة دفع  %50من مبلغ الضريبة اجلزافية الوحيدة عند

اتريخ إيداع التصريح التقدير ،و %50ادلتبقية على دفعتُت متساويتُت األوىل من  10إىل 15
سبتمرب و الدفعة الثانية من 10إىل  15ديسمرب من السنة.9
 -3اإلطار القانون لنظام الفرض الضرييب يف اجلزائر

يتوفر النظام الضرييب اجلزائري على ثالثة ارق خاصة بعملة تقدير الوعاء الضرييب وىي :نظام الريح
احلقيقي ،ونظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ،والنظام ادلبسط ،ويتحدد رلال تطبيقها وفق قوانُت خاصة

ربكم إجراءات تطبيقها حىت ربقق أىدافها ،حبيث يتحدد رلال تطبيقها وفق القانون ،و يتحدد
الشخص التابع لكل نظام حسب معيار شكلو القانوين مث حسب معيار مبلغ رقم األعمال احملقق
خالل سنة النشاط .كما قد عرف النظام القانون لعملية الفرض الضرييب يف اجلزائر عدداً من
التعديالت كانت هبدف ربقيق العدالة يف ادلعاملة اجلبائية جملموع ادلكلفُت حيث ابق نظامُت
أساسيُت استمر العمل هبم إىل ياية هناية عام  2006ومها النظام احلقيقي و اجلزايف نوضحهما
كما يلي:
 1-3النظام اجلزايف:
خيضع لنظام اجلزايف األشخاص الطبيعيون وادلعنويون أصحاب األرابح الصناعية والتاارية ،وكل من
حقق أرابح من ادلهن يَت التاارية ،فحسب ادلادة  15من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة
فأنو خيضع للنظام اجلزايف كما يلي:
 ادلكلفُت الذين  ا يزيد رقم أعماذلم السنوي عن 900.000دج ،إذا كان األمر يتعلق دبكلفُتابلضريبة تتمثل ذبارهتم الرئيسية يف بيع أو أتدية اخلدمات اليت تزيد عن 400.000دج.
 عند انتماء نشاط ادلكلف ابلضريبة إىل الصنفُت احملددين أعاله  ،ا يطبق النظام اجلزايف إ ا إذاكان رقم األعمال اإلمجايل السنوي  ا يتعدى 900.000دج ،أو إذا كان رقم األعمال السنوي
ادلتعلق ابلنشااات من الصنف الثاين  ا يزيد عن مبلغ 400.000دج .حبيث يشمل رقم األعمال
 9نفس ادلرجع السابق
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السنوي احملدد بـ900.000دج و400.000دج على كافة احلقوق والرسوم كما يشمل كل من
مبيعات البنزين والوقود يف حدود  %50من قيمتها.10
 االستثناء من النظام اجلزايف:

يستثٌت من تطبيق النظام اجلزايف كل من:
 عمليات البيع ابجلملة؛ -عمليات البيع اليت يقوم هبا وكالء البيع؛

 عمليات إجيار العتاد أو مواد ا استهالك الدائمة ما عدا اليت تكتسي فيها اابعا اثنواي وملحقاابلنسبة دلؤسسة صناعية أو ذبارية.11
 أرابح ادلهن غري التجارية:أوضح التشريع الضرييب اجلزائري يف ادلادة  22من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة على أن
كل شلارس دلهنة حرة زلققة لدخل وشلن ذلم صفة التاجر على أهنم خاضعون لنظام التصريح ادلراقب
أو نظام التقدير اإلداري للربح اخلاضع للضريبة ،إذا كان مبلغ إيراداهتم يزيد عن200.000دج،
كما خيضع ذلذا النظام كل قادر على التصريح الصحيح عن قيمة الربح الصايف احملقق وتقدمي كل
وثيقة أو سند بثبت ىذا اإليراد ،كما  ا أيخذ ابحلسبان األصول ادلخصصة دلمارسة ادلهنة أو
تعويضات مقبوضة خاصة ابلتوقف عن شلارسة ادلهنة.
 التزامات اخلاضعون للنظام اجلزايف:ألزم ادلشرع اجلزائري ادلكلف اخلاضع لضريبة الدخل أن يتقدم بتصريح خاص بدخلهم اإلمجايل على
األكثر يوم 30أبريل من كل سنة إلدارة الضرائب )مفتشية الضرائب( مكان إقامتهم ،على منوذج
مقدم من ارف مصاحل الضرائب .ويف حالة إنتهاء أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية ،يتم
أتجيل ا استحقاق إىل اليوم األول ادلفتوح ادلوايل .كما خيضع لنفس اإلجراء كل مكلف يتقاضي
فضال عن أجرىم الرئيسي منح أو تعويضات متعلقة ابألجر مداخيل أجرية أو يَت أجرية ،ماعدا:
 10إصدارات ادلديرية لعامة للضرائب ،قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،1992،ص20.15
 11نفس ادلرجع السابق ،ص .18.16
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 األجراء الذين يتقاضون أجرا واحيداً؛ األشخاص الذين ديارسون ،فضال عن نشااهم الرئيسي كأجراء ،نشااا تعليميا أو يقومونببحث بصفتهم مستخدمون مؤقتُت أو شركاء يف مؤسسة تعليمية.
 كما تعُت على ادلكلفُت ابلضريبة الذين رخص ذلم اجمللس الشعيب البلدي مسبقاً ،دبمارسة نشاطذباري أو حريف أو أتدية خدمات ابلتاوال أو البيع ادلتنقل لبضائع منتاة زلليا ،أن يقدموا التصريح
ابلدخل وفق اإلجراءات ادلشار إليها سابقاً.

 تبُت التصرحيات مبلغ ادلداخيل مهما كانت ابيعتها ،ادلقبوضة يف اجلزائر من جهة ،ويف اخلارجمن جهة أخرى.
خيضع للتصريح كل زلقق لدخل ومهما كان مبلغو ن عناصر األصول ادلملوكة مثل السيارات
السياحية أو اليخوت أو سفن النزىة ،أواائرات سياحية ،أو اخلدم ،أو ادلربون وادلربيات ،أو
حاضنات وكذا األشخاص الذين يتوفرون على زلل إقامة اثن أو عدة زلالت إقامة اثنوية ،سواء
أكانت دائمة أو مؤقتة يف اجلزائر أو خارجها .ويكون التصريح إلزاميا يف ادلدن اليت يزيد عدد
سكاهنا 20.000نسمة ،ويف مقرات الو اايت وضواحيها ،وابلنسبة لألشخاص الذين تفوق قيمة
القيمة اإلمجالية اإلجيارية حملل إقامتهم 600دج سنوايً.أما ابلنسبة لألشخاص الذين  ا يوجد ذلم
مقر إقامة يف اجلزائر ،وكذلك الذين  ا يوجد مقرىم اجلبائي يف اجلزائر؛ فإن التصريح ينحصر يف
إبراز اإليرادات ادلعرفة دبقتضي ىذه األحكام.12كما أوجب ادلشرع اجلبائي على ادلكلف أن يقدم
كل ادلعلومات الالزمة خبصوص وضعهم وتكاليفهم العائلية ،لالستفادة من التخفيضات الواردة يف
ادلادة 85من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة ،وحثي يستفيد ادللقف ابلضريبة من
13
احلسومات ادلختلفة.

12

ادلادة

،99

قانون

الضرائب

ادلباشرة

والرسوم

ادلماثلة،

متاح

على

الرابط:

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_LF_2019_AR.
 ،pdfمت إسًتجاعو يوم2019/10/12 :ىل الساعة.15:30:
 13ادلادة  ،100نفس ادلرجع.
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 2-3النظام الربح احلقيقي:

وجو ىذا النظام لألشخاص ادلعنويُت الذين خيضعون للضريبة على أرابح الشركات مهما كان رقم

أعماذلم ،و كذا األشخاص الطبيعيون وادلؤسسات الفردية أو شركات أشخاص الذين خيضعون
للضريبة على الدخل اإلمجايل يف فئة األرابح الصناعية والتاارية عندما يتااوز رقم أعماذلم عشرة
ماليُت دينار ( 10.000.000دج ) ،وحيدد الربح احلقيقي وجواب ،كما يتعُت على ادلكلفُت
ابلضريبة أن يكتتبوا على األكثر يوم  30أبريل من كل سنة تصرحيا خاصا مبلغ رحبهم الصايف للسنة
أو للسنة ادلالية السابقة ،ضمن الشروط ادلنصوص عليها يف ادلادة  152من قانون الضرائب ادلباشرة
والرسوم ادلماثلة .عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية ،يؤجل اتريخ ا استحقاق إىل
اليوم األول ادلفتوح ادلوايل ،كما جيب على األشخاص اخلاضعُت ذلذا اإلجراء ،14كما جيب أن
حيتوي التصريح اخلاص على كل الواثئق و ادلعلومات ادلنصوص عليها يف ادلواد 152و 153من ق
ض م اجلزائري ،كما جيب على ادلكلف ابلضريبة مسك زلاسبة نظامية ابقة للقوانُت واألنظمة
ادلعمول هبا ،وعليهم كذلك أن يقدموىا عند ا اقتضاء ،عند كل الب ألعوان اإلدارة اجلبائية.15
 3-3النظام ادلبسط:
مت إلغاء ىذا النظام دبوجب قانون ادلالية لسنة  2015يف مادتو السادسة ،حيث كان خيضع
ادلكلفون ابلضريبة الذين  ا يتااوز رقم أعماذلم عشرة ماليُت دينار ( 10.000.000دج ) للنظام
ادلبسط لتحديد الربح اخلاضع للضريبة .وعلى ادلكلف اخلاضع ذلذا النظام أن يكتتب تصريح ،قبل
 30أبريل من كل سنة ،يتضمن مبلغ الربح اخلاضع للضريبة ادلتعلق ابلسنة أو السنة ادلالية السابقة،
وإذا حققت ادلؤسسة خسارة ،يقدم التصريح ادلتضمن مبلغ اخلسارة ضمن نفس الشروط ،وأن

 14ادلادة 17؛ قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ،معدلة دبوجب ادلواد  4من ق م لسنة  ،1332ادلادة 3من ق م لسنة
 1339زملغاة دبوجب ادلادة 200من ق م لسنة ( 1111تنقل ىذه احلكام إىل قانون اإلجراءات اجلبائية) ،ومعاد إحداثها دبوجب
ادلادة  3من ق م لسنة 2003ومعدلة دبوجب ادلادتُت  3من ق م لسنة  1111و 5من ق م لسنة .1112

 15ادلادة  ،20نفس ادلرجع.
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يقدموا الواثئق التالية :ميزانية ملخصة ،حساب مبسط للنسخة اجلبائية يبُت الريح اإلمجايل وكذا
ادلصاريف واألعباء ،جدول اإلىتالكات ،کشف ادلؤوانت وجدول تغَتات ادلخزون.16

احملور الثاين :الفرض الضرييب يف إطار النظام اجلزايف:
أحدثت ادلادة الثانية من قانون ادلالية لسنة  2007ضربة جزافية وحيدة ربل زلل النظام اجلزايف
للضريبة على الدخل و تعوض الضريبة على الدخل اإلمجايل و الرسم على القيمة ادلضافة و كذا
الرسم على النشاط ادلهٍت ،واليت سنتطرق ذلا وإبسهاب من خالل العناصر اتآتية:
 -1فرض الضريبة اجلزافية الوحيدة

أحدث قانون ادلالية لسنة  2007ضريبة جديدة تلزم ادلكلف على احًتام أتديتها وفق األار
القانونية والتنظيمية ادلتعلقة ابإلجراءات اجلبائية مع وجوب تسديد قيمتها يف اتآجال احملددة وبنسب

زلددة حسب النشاط ،فقد حدد معدذلا بـ% 5ابلنسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع ،و %12
ابلنسبة لألنشطة األخرى .17أما معدل الضريبة الوحيدة ادلطبق على النشاط ادلختلط ،فإن ىذا
األخَت حيدد تناسبيا مع رقم األعمال ادلوافق لكل نشاط ،وخيضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة
األشخاص الطبيعيون والشركات والتعاونيات اليت سبارس نشااا صناعيا أو ذباراي أو حرفيا أو مهنة

يَت ذبارية ،الذين  ا يتااوز رقم أعماذلم السنوي ثالثون مليون دينار( 30.000.000دج ).18
إ ا أنو ومن بُت التدابَت اجلديدة ادلنصوص عليها يف مشروع قانون ادلالية ، 2020فان سقف رقم
األعمال السنوي خفض إىل مخسة عشرة مليون دينار( 15.000.000دج ) ،و نتياةً لذلك
سيخضع مجيع ادلتعاملُت ا اقتصاديُت الذين حيققون رقم أعمال أعلى من ىذا احلد وبشكل منهاي
لنظام الضريبة احلقيقي ،أي إىل نظام الربح احلقيقي .يبقى نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة مطبقا من
أجل أتسيس الضريبة ادلستحقة بعنوان السنة األوىل اليت مت خالذلا ذباوز سقف رقم األعمال

 16ادلوادة  20مكرر 20 ،مكرر 20 ،1مكرر ،2حمدثني مبوجب ادلادة  19من ق م لسنة  ،1119وادلعدلُت دبوجب ادلواد ،2
 6 ،4من ق م لسنة  ،2011وملغاة مبوجب ادلادة  9من ق ض م لسنة .1112

 17ادلادة  282مكرر ،4قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة لسنة .2017
 18ادلادة 282مكرر ،1معدلة دبوجب ادلواد 9و 12من ق م ت لسنة  2008و  14من ق م لسنة  2010و 16من ق م لسنة
 2011و 3من ق م ت لسنة  2011و 13من ق م لسنة .2015
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ادلنصوص عليو ابلنسبة ذلذا النظام ،حيث يتم أتسيس ىذه الضريبة تبعاً ذلذه التااوزات ،كما خيضع
للضريبة اجلزافية الوحيدة ادلستثمرين الذين ديارسون أنشطة أو ينازون مشاريع ،وادلؤىلون لالستفادة
من دعم الصندوق الواٍت لدعم تشغيل الشباب ،أو الصندوق الواٍت لدعم القرض ادلصغر ،أو
الصندوق الواٍت للتأمُت على البطالة .19كما قد ألزم قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة
ادلكلفُت ابلضريبة اخلاضعُت للضريبة اجلزافية الوحيدة الذين اكتتبوا التصريح ادلنصوص عليو يف ادلادة
األوىل من قانون اإلجراءات اجلبائية ،الشروع يف حساب الضريبة ادلستحقة وإعادة تسديدىا لإلدارة
اجلبائية حسب الدورية ادلنصوص عليها يف ادلادة  365من القانون الضرائب ادلباشر .أين يتعُت
على ادلكلفُت ابلضريبة ادلعنيُت ،اكتتاب تصريح تكميلي يف الفًتة ادلمتدة من  20يناير إىل 15
فرباير من السنة ن ،1+ودفع الضريبة ادلتعلقة هبا ،يف حالة ربقيق رقم أعمال يتااوز ذلك ادلصرح بو
بعنوان السنة ن .يف حالة إذا ما ذباوز رقم األعمال احملقق سقف الثالثُت مليون دينار (
30.000.000دج ) فيخضع الفرق بُت رقم األعمال احملقق وذلك ادلصرح بو إىل الضريبة اجلزافية
الوحيدة وفقا للمعدل ادلوافق لو ،أما ادلكلفون ابلضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سقف
فرض الضريبة اجلزافية الوحيدة ،فيتم صبهم يف نظام الربح احلقيقي .20إذا كان حبيازة اإلدارة اجلبائية
عناصر تكشف عن نقص يف التصريح ،فيمكن إجراء التصحيحات على األسس ادلصرح هبا وفق
اإلجراء ادلنصوص عليو يف ادلادة  19من قانون اإلجراءات اجلبائية .ويتم إجراء التصحيحات بعنوان
الضريبة اجلزافية الوحيدة عن اريق جدول ضرييب مع تطبيق العقوابت اجلبائية ادلتعلقة ابلنقص يف
التصريح وفقا دلا تنص عليو ادلادة  193من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة حبيث  ا ديكن
إجراء ىذه التصحيحات إ ا بعد انقضاء أجال اكتتاب التصرحيات التكميلية .21قد ديارس
للمكلف ابلضريبة أنشطة سلتلفة تكون مدرة لدخول يف آن واحد ويف نفس ادلنطقة أويف منااق
سلتلفة ابستغالل عدة مؤسسات أو دكاكُت أو متاجر أو ورشات أو أماكن أخرى ،تعترب كل واحدة
منها دبثابة مؤسسة مستغلة بشكل مستقل وبصورة مغايرة وتكون يف كل احلا ات خاضعة للضريبة
 19ادلادة  82-2مكرر :1ادلرجع السابق.
 20ادلادة  282مکرر  ،2نفس ادلرجع السابق.
 21نفس ادلرجع السابق.
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بصفة منفصلة ما دام رقم األعمال الكلي احملقق بعنوان رلموع األنشطة ادلمارسة  ا يتااوز سقف
ثالثُت مليون دينار( 30.000.000دج ) ،ويف احلالة ادلخالفة ،ديكن للمكلف ابلضريبة ادلعٍت
اختيار اخلضوع لضريبة النظام احلقيقي .22إستثٌت ادلشرع اجلبائي اجلزائري يف فرض الضريبة على
األشخاص الطبيعيُت الذين ينشطون يف إاار توزيع السلع و اخلدمات عرب ادلنصات الرقمية أو
ابللاوء إىل البيع ادلباشر على الشبكة ،23ومهما كانت وضعيتهم إزاء الفئات األخرى .فهم
خيضعون  اقتطاع من ادلصدر زلرر من الضريبة دبعدل  % 5بعنوان الضريبة اجلزافية الوحيدة ،وتطبق
ىذه النسبة على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم .ويطبق ىذا ا اقتطاع حسب احلالة من
ارف مؤسسات إنتاج السلع واخلدمات أو من ارف ادلؤسسات اليت تنشط يف رلال الشراء إعادة
البيع ،ويطبق اقتطاع من ادلصدر ابلنسبة لألشخاص يَت ادلسالُت عند اتريخ إصدار ىذا القانون
لدى اإلدارة اجلبائية والذين حيققون عمليات إنتاج السلع واخلدمات أو ادلؤسسات الناشطة يف
الشراء إعادة البيع .ويت م إعادة صب ىذا ا اقتطاع من ارف ادلؤسسات يف العشرين من الشهر
الذي يلي الفوترة ،ويف ىذه احلالة  ا يتم تطبق أحكام ادلادة  282مكرر  3على ىذه الفئة من
ادلكلفُت ابلضريبة.24
 1-1التخفيضات ادلمنوحة يف إطار الضريبة اجلزافية الوحيدة:

تستفيد النشااات التاارية الصغَتة ادلنشأة حديثا يف ادلواقع ادلهيأة من ارف اجلماعات احمللية من
زبفيض ،وىذا دلدة ثالث ( )03سنوات األوىل للخضوع للضريبة وىذا عقب فًتة اإلعفاء بعنوان
السنتُت األوليتُت من النشاط اليت منحت ذلم .حبيث مدينح ىذا التخفيض كما يلي :
 السنة األوىل من اخلضوع للضريبة  :زبفيض بـ  % 70؛ السنة الثانية من اخلضوع للضريبة  :زبفيض بـ  % 50؛ -السنة الثالثة من اخلضوع للضريبة  :زبفيض بـ  % 25؛

 22ادلادة  282مكرر .3
 23ادلادة  282مكرر 4أ ،احملدثة دبوجب ادلادة  10من ق م لسنة.2019
 24نفس ادلرجع السابق
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كما يطبق زبفيض لفائدة أنشطة مجع الورق ادلستعمل والنفاايت ادلنزلية ،وكذا النفاايت األخرى
القابلة للتأىيل ،مدينح ىذا التخفيض كما يلي :
 السنة الثالثة من اخلضوع للضريبة  :زبفيض بـ  % 70؛ السنة الرابعة من اخلضوع للضريبة  :زبفيض بـ  % 50؛ -السنة اخلامسة من اخلضوع للضريبة  :زبفيض بـ  % 25؛

 2-1اإلعفاءات واالستثناءات ادلمنوحة يف إطار الضريبة اجلزافية والوحيدة:
تطبق بعض اإلعفاءات وا استثناءات على بعض ادلداخيل واألفراد اخلاضعون لنظام الضريبة اجلزافية
الوحيدة واليت نوجزىا على النحو اتآ:ي:
 اإلعفاء الدائم :
يستفيد من اإلعفاء الدائم من دفع ىذه الضريبة ،مع إلزام دفع احلد األد،ى من الضريبة ادلقدر بـ
 10.000دج كل من احلرفيون التقليديون وكذا األشخاص الذين ديارسون نشااا حرفيا فنيا
وادلقيدين يف دفًت الشروط الذي ربدد بنوده عن اريق ادلرسوم تنفيذي رقم 09-428
يتضمن ربديد األحكام اخلاصةابكتتاب دفًت الشروط من ارف احلرفيُت التقليديُت وكذا ا

ألشخاص الذين ديارسون نشااا حرفيا فنيا ادلعفيُت من الضريبة اجلزافية الوحيدة.
-

ادلؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص ادلعوقُت ادلعتمدة وكذا ادلصاحل ادللحقة هبا ؛
مبالغ اإليرادات احملققة من قبل الفرق ادلسرحية.25

 اإلعفاء ادلؤقت :
يستفيد من إعفاء كامل من الضريبة اجلزافية الوحيدة دلدة ثالث ( )3سنوات ابتداء من اتريخ
ا استغالل لفائدة األنشطة اليت ديارسها الشباب ذوو ادلشاريع ا استثمارية أو األنشطة أو ادلشاريع
ادلؤىلون لالستفادة من دعم "الصندوق الواٍت لدعم تشغيل الشباب" أو "الوكالة الوانية لدعم
 ىذا اإلعفاء جاء تبعا لألمر رقم  02-08ادلؤرخ يف  24جوان  2008حسب القانون التكميلي
لسنة  2008حيث تراىن الدائرة الوزارية للصناعة التقليدية على ىذا اإلجراء كوسيلة إلحياء الصناعة التقليدية
اليت تعاين تراجعا يف الطلب عليها خالل السنوات األخَتة.
 25ادلادة  282مكرر :6معدلة دبوجب ادلادتُت  13من ق م ت لسنة ،2008وادلادة 14من ق م لسنة.2015
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 197-223

212

213

THE SUITABILITY OF THE ALGERIAN TAX REGIME FOR TAX COLLECTION
THE CASE STUDY OF THE COLLECTION OF THE ONLY TAX

القرض ادلصغر" أو" الصندوق الواٍت للتأمُت عن البطالة.كما ديكن أن سبدد ىذه ادلدة إىل ست
( )6سنوات ابتداء من اتريخ ا استغالل عندما تتواجد ىذه األنشطة يف منطقة يراد ترقيتها ربدد
قائمتها عن اريق التنظيم ،كما سبدد دلدة بسنتُت ( )2عندما يتعهد ادلستثمرون بتوظيف ثالثة ( )3
مستخدمُت على األقل دلدة يَت زلدودة .إ ا أنو يف حال عدم ا التزام هبذه التدابَت يًتتب على عدم
احًتام ا التزامات ادلرتبطة بعدد الوظائف احملدثة سحب ا اعتماد واسًتداد احلقوق والرسوم اليت كان
من ادلفروض تسديدىا .يَت أن ادلستثمرين يبقون مدينُت بدفع احلد األد،ى للضريبة موافق لنسبة
 % 50من ادلبلغ ادلنصوص عليو دبوجب ادلادة  365مكرر من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم
ادلماثلة.26
 األنشطة التاارية الصغَتة ادلنشأة حديثا يف ادلواقع ادلهيأة من ارف اجلماعات احمللية بعنوانالسنتُت األوليتُت من النشاط ؛
 أنشطة مجع الورق ادلستعمل والنفاايت ادلنزلية وكذا النفاايت األخرى القابلة للتأىيل بعنوانالسنتُت األوليتُت من النشاط.
 3-1االلتزامات التصرحيية يف إطار الضريبة اجلزافية والوحيدة:

على ادلكلفُت ابلضريبة اخلاضعُت للضريبة اجلزافية الوحيدة ا التزام دبا يلي:
 التصريح ابلوجود:
على ادلكلف اخلاضع للضريبة اجلزافية الوحيدة أن يقدم تصريح ابلوجود لدى مفتشية الضرائب
التابع ذلا ،خالل الثالثُت ( )30يوما األوىل من بداية النشاط.
 التصريح برقم األعمال التقديري للضريبة اجلزافية الوحيدة (ج :)11
يتعُت على ادلكلفُت ابلضريبة اكتتاب تصريح تقديري ربدد اإلدارة اجلبائية منوذجو ،و إرسالو إىل
مفتش الضرائب التابع لو مكان شلارسة النشاط ،و جيب أن يتم اكتتاب ىذا التصريح يف الفًتة
ادلمتدة ما بُت األول ( )01و الثالثُت ( )30من شهر جوان من كل سنة .وفضال عن ذلك،
يتعُت عليهم مسك وتقدمي ،عند كل الب من ارف اإلدارة اجلبائية :
 26ادلادة  282مكرر  ،6نفس ادلرجع السابق.
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 سال مرقَّم وموقع من ارف مصاحل اجلبائية ،ملخص بكل سنة ،يتضمن تفاصيل مشًتايهتم،مدعم ابلفواتَت وكل واثئق اإلثبات؛
 سال مرقَّم وموقع ،يتضمن تفاصيل مبيعاهتم. التصريح التكميلي للضريبة اجلزافية الوحيدة (ج  11مكرر: )1

يتعُت على ادلكلفُت ابلضريبة ادلعنيُت ،اكتتاب تصريح تكميلي يف الفًتة ادلمتدة من  20يناير إىل
 15فرباير من السنة ن ،1+ودفع الضريبة ادلتعلقة هبا ،يف حالة ربقيق رقم أعمال يتااوز ذلك

ادلصرح بو بعنوان السنة ن .ويف حالة إذا ما ذباوز رقم األعمال احملقق سقف الثالثُت مليون دينار
( 30.000.000دج) ،فيخضع الفرق بُت رقم األعمال احملقق و ذلك ادلصرح بو إىل الضريبة
اجلزافية الوحيدة وفقا للمعدل ادلوافق لو .أما ادلكلفون ابلضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى
سقف فرض الضريبة اجلزافية الوحيدة ،فيتم صبهم يف نظام الربح احلقيقي.
 إشعار ابلدفع اخلاص ابلضريبة على الدخل اإلمجايل على األجور (ج  21مكرر:)1

يتوجب على ادلكلفُت ابلضريبة اخلاضعُت لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ،دفع ادلبالغ ادلستحقة

بصدد الضريبة على الدخل اإلمجايل على األجور خالل العشرين ( )20يوما األوىل من الشهر
الذي يلي الثالثي ادلدين الذي أجريت خاللو ا اقتطاعات.
 -2دفع الضريبة اجلزافية والوحيدة:
يتم دفع قيمة الضريبة اجلزافية الوحيدة إبحدى الطرق التالية:
 الدفع الكلي للضريبة اجلزافية الوحيدة؛
 الدفع اجلزئي للضريبة اجلزافية الوحيدة.
 1-2الدفع الكلي للضريبة اجلزافية الوحيدة:
عند إيداع التصريح التقديري (ج  )12بُت  1و 30جوان ،يقوم ادلكلفون ابلضريبة بدفع إمجايل
للضريبة اجلزافية الوحيدة ادلوافقة لرقم األعمال التقديري ادلصرح بو .ويف حال انقضاء أجل الدفع يف
يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع ألول يوم عمل الذي يليو.
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 2-2الدفع اجلزئي للضريبة اجلزافية الوحيدة :

ديكن للمكلفُت ابلضريبة اخلاضعُت لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ،اللاوء للدفع اجلزئي

للضريبة .ويف ىذه احلالة ,جيب عليهم ،عند إيداع التصريح التقديري (ج  )12بُت  1و 30جوان،
تسديد  % 50من مبلغ الضريبة اجلزافية الوحيدة ،أما  % 50الباقية فيتم تسديدىا عن اريق
إشعار ابلدفع اجلزئي للضريبة اجلزافية الوحيدة (ج  50مكرر)  ،على دفعتُت متساويتُت تكون
األوىل تكون من  1إىل  15سبتمرب ،الثانية من و من  1إىل  15ديسمرب ،وعندما ينقضي أجل
الدفع يف يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع ألول يوم عمل يليو .كما ديكن اإلشارة على أنو حيدد ادلبلغ
األد،ى لفرض الضريبة ابلنسبة للمكلفُت ابلضريبة اخلاضعون للضريبة اجلزافية الوحيدة ب 10.000
دج .يَت أن ادلستثمرين ادلؤىلون لالستفادة من دعم "الصندوق الواٍت لدعم تشغيل الشباب" أو
"الوكالة الوانية لدعم القرض ادلصغر" أو" الصندوق الواٍت للتأمُت عن البطالة يبقون مدينُت بدفع
احلد األد،ى للضريبة موافق لنسبة  % 50من ادلبلغ ادلنصوص عليو دبوجب ادلادة  365مكرر من
قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة.
- 3الزايدات يف الضريبة والغرامات اجلبائية ادلرتبطة ابلضريبة اجلزافية الوحيدة :
جعل نظام الفرض الضرييب اجلزائري يف أثناء تطبيق الضريبة اجلزافية الوحيدة ادلكلف يقوم بتقدمي
التصاريح اجلبائية ادلختلفة بطريقة تتسم ابلصحة والسالمة و الوضوح ،يف اتآجال احملددة قانوان
حىت تتم اإلدارة اجلبائية من تقدير األوعية بطريقة سليمة ودقيقة ربفظ حق اخلزينة العمومية،
وتضمن تطبيق مبدأ ادلعاملة العادلة بُت رلموع ادلكلفُت .ويف حالة ادلخالفة تطبق يرامات سلتلفة
على ادلعنيُت وحبسب احلالة.
 1-3غرامات التأخري يف دفع الضريبة اجلزافية الوحيدة
ينام عن التأخَت يف دفع الضريبة اجلزافية الوحيدة تطبيق يرامة أتخَت قدرىا  %10ابتداء من اليوم
األول الذي يلي أخر أجل للدفع .يف حالة عدم الدفع يف أجل شهر ،تطبق يرامة مالية قدرىا
 %3من كل شهر أتخَت أو جزء منو دون أن تتااوز ىذه الغرامة نسبة .%25
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 2-3غرامات مرتبطة بعدم دفع الضريبة اجلزافية الوحيدة

 -يعاقب ادلكلف ابلضريبة الذي  ا يقدم تصرحيا ابلوجود ،ادلنصوص عليو يف ادلادة  183قانون

الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة ،بدفع يرامة جبائية زلددة بثالثُت ألف دينار
جزائري(30.000دج)  ،وىذا دون ادلساس ابلعقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون.27
 يعاقب بغرامة تقدر خبمسة أ اف دينار جزائري ( 5.000دج ) ادلكلفُت ابلضريبة ادلنتمُتللنظام اجلزايف أو التقدير اإلداري والذين  ا ديسكون الدفاتر ادلرقمة وادلسالة اليت نص عليها يف
ادلواد  12-15و 30من ىذا ق ض م.28
 يعاقب بغرامة جبائية قدرىا  %50من مبلغ كل عملية مصرح هبا دبقتضى ادلادتُت  176و224من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة كل من:

أ - ادلكلفون ابلضريبة الذين  ا يقومون قبل إصلاز ىذه العمليات ،ابلتأكد من صحة أرقام
الساالت التاارية وأرقام التعريف اجلباين لشركائهم التااريُت؛
ب -ادلكلفون ابلضريبة الذين  ا يقدمون ،عند كل الب من مفتش الضرائب ،الواثئق احملاسبية
واإلثبااتت ادلنصوص عليها دبوجب 12 ،15و 30من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة.
 3-3زايدات بسبب عدم التصريح أو التأخري يف تقدميه أو النقص يف التصريح

تطبق زايدة يف الضريبة الواجبة الدفع بسبب عدم التصريح أو التأخَت يف تقدديو ،أو لوجود نقص يف
التصريح ،وىنا تفرض تلقائيا الضريبة على ادلكلف ابلضريبة الذي مل يقدم التصريح السنوي ،حسب
احلالة ،إما بصدد الضريبة على الدخل وإما بصدد الضريبة على أرابح الشركات .حبيث يتم ما يلي:
 يضاعف ادلبلغ ادلفروض عليو بنسبة  ،% 25وزبفض ىذه الزايدة إىل  %10أو  %20ضمنالشروط احملددة يف ادلادة  322من ق ض م  .وإذا مل يصل التصريح إىل اإلدارة خالل أجل قدره
ثالثُت ( ) 30يوما اعتبارا من اتريخ التبليغ يف ظرف موصي عليو مع إشعار اب استالم والقاضي
بوجوب تقدمي ىذا التصريح يف ىذا األجل ،تطبق زايدة بنسبة .%35
 27ادلادة  ،194الفقرة األوىل ،معدلة دبوجب ادلواد 27من ق م لسنة  1992و19من ق م لسنة .2019
 28ادلادة  ،194الفقرة الثالثة ،نفس ادلرجع.
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 يًتتب على ادلكلف ابلضريبة الذي مل يقدم يف اتآجال احملددة ،أو عند إثبات تصرحيو ،الواثئقوادلعلومات ادلطلوبة دبوجب ادلواد  152و 153و 180من ق ض م  ،دفع يرامة جبائية قدرىا
ألف دينار جزائري(1.000دج ) ،وىذا يف كل مرة يسال فيها إيفال الواثئق ادلقدمة أو عدم
صحتها
 يف حالة عدم تقدمي الواثئق ادلطلوبة يف أجل ثالثُت ( )30يوما ابتداء من اتريخ اإلنذار ادلوجوإىل ادلعٍت ابألمر ،يف ظرف موصي عليو مع إشعار اب استالم ،تفرض الضريبة تلقائيا ويضاعف
مبلغ احلقوق إىل ياية .%25
 تعد التصرحيات اخلاصة ادلقررة يف ادلواد  18و 44و 53و 59والواثئق ادلرفقة هبا ،واليتتستعمل يف مراقبة الدخل الوارد يف التصريح ابلضريبة على الدخل اإلمجايل کواثئق إثبات من أجل
تطبيق أحكام ادلقطعُت  1و  2من ىذه الفقرة حيث تطبق أحكام ىذه ادلادة على الضريبة
اجلزافية الوحيدة.
  يًتتب على عدم تقدمي أو اإليداع يَت الكامل للواثئق ادلطلوبة دبوجب أحكام ادلادة 169مکرر من قانون اإلجراءات اجلبائية  ،خالل أجل قدره ثالثون ( )30يوما ابتداء من اتريخ
التبليغ ،يف ظرف موصي عليو مع إشعار اب استالم  ،تطبيق يرامة دببلغ مليونُت دينار
جزائري(2.000.000دج) إذا مل ربًتم ادلؤسسة إلزامية التصريح وتعرضت للمراقبة ،فإنو زايدة
على الغرامة السالفة الذكر ،يتم فرض يرامة إضافية تساوي  % 25من األرابح احملولة بطريقة يَت
مباشرة ،وذلك دبفهوم أحكام ادلادة  141مكرر من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة.29
كما ديكن إخضاع ادلكلف ابلضريبة إىل زايدات وذلك بسبب نقص يف التصريح ادلقدم من ارف
ادلكلف لإلدارة اجلبائية ويطبق ىذا اإلجراء يف احلا ات التالية:30

29

ادلادة  192معدلة دبوجب ادلواد  9من ق م لسنة  ،1111و ادلادة  38من ق م لسنة ،1111و دلادة  22من ق م

لسنة ،1119و 11من ق م لسنة  ،1119و ادلادة  15ق م لسنة ،1112و ادلادة  9ق م لسنة،1113و ادلادة  6ق م لسنة

 ،1111وادلادة 2ق م لسنة  ،2013و ادلادة  16ق م لسنة 2017

 30ادلادة  :193معدلة دبوجب ادلواد  17من ق م لسنة  ،1339وادلادة  10من ق م لسنة  ،1111وادلادة  38من ق م

لسنة ،1111وادلداة 6من ق م لسنة ،1111وادلادة 12من ق م لسنة ،1119وادلادة  8من ق م لسنة .1111
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أ-عندما يصرح مكلف ابلضريبة بدخلو فهو ملزم بتقدمي تصرحيات تتضمن اإلشارة إىل األسس
أو العناصر اليت تعتمد لتحديد وعاء الضريبة ،أو يبُت دخال أو رحبا انقصا أو يَت صحيح ،يزاد
على مبلغ احلقوق اليت سبلص منها أو أخل هبا نسبة:
  ،%10إذا كان مبلغ احلقوق ادلتملص منها يقل عن مبلغ 50.000دج أو يساويو؛  ،%15إذا كان مبلغ احلقوق ادلتملص منها يفوق 50.000دج ويقل عن مبلغ200.000دج أو يساويو؛
  ،% 25إذا كان مبلغ احلقوق ادلتملص منها يفوق 200.000دجب-عند القيام أبعمال تدليسية ،تطبق زايدة موافقة لنسبة األخفاء ادلرتكبة من ارف ادلكلف
ابلضريبة توافق ىذه النسبة حصة احلقوق اليت مت إخفاؤىا مقارنة ابحلقوق ادلستحقة بعنوان نفس
السنة  ا ديكن أن تقل ىذه الزايدة عن  .%50وعندما  ا يدفع أي حق ،ربدد النسبة ب 100
.%
ت-تطبق زايدة بنسبة  ،% 100عندما تتعلق احلقوق ادلتملص منها ابحلقوق الواجب مجعها عن
اريق ا اقتطاع من ادلصدر ،و األعمال التدليسية ىنا ىي:
 إخفاء أو زلاولة إخفاء ادلبالغ أوادلنتوجات اليت يطبق عليها الرسم على القيمة ادلضافة من ارفكل شخص مدين بو ،وخاصة ادلبيعات بدون فاتورة
 تقيم واثئق مزورة أويَت صحيحة لالستناد عليها عند الب احلصول إما على زبفيض ،أو خصمأو إعفاء أو اسًتجاع للرسم على القيمة ادلضافة وإما ا استفادة من ا امتيازات اجلبائية لصاحل بعض
الفئات من ادلدينُت
 القيام عمدا بنسيان تقييد أو إجراء قيد يف حساابت ،أو القيام بتقييد أو إجراء قيد يف احلساابتيَت صحيح أو ومهي يف دفًت اليومية ودفًت اجلرد ادلنصوص عليها يف ادلادتُت  9و 10من القانون
التااري أو يف الواثئق اليت ربل زللها  ا يطبق ىذا احلكم إ ا على ادلخالفات ادلتعلقة ابلنشااات
اليت مت إقفال حساابهتا.
 قيام ادلكلف ابلضريبة بتدبَت عدم إمكانية الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام ربصيل أيضريبة أو رسم مدين بو.
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 كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منو بوضوح ذبنب أو أتخَت دفع كل أو جزء من مبلغالضرائب والرسوم كما ىو مبُت يف التصرحيات ادلودعة.
 شلارسة نشاط يَت قانوين ،حبيث يعتربكل نشاط يَت مسال و /أو  ا يتوفر على زلاسبة قانونيةزلررة ،تتم شلارستو كنشاط رئيسي أو اثنوي.
 قد ذبميع وعد ا اقتضاء الزايدات ادلقررة يف الفقرة األوىل من ادلادة  192من ض م و تلكالغارمات ادلطبقة يف الفقرة الثانية والثالثة من ادلادة .192
 ديكن أن يصحح تلقائيا تصريح ادلكلف ابلضريبة الذي ارتكب سلالفة للتنظيم ا اقتصادي خاللالسنة السابقة واخلاص بفرض الضريبة ويف ىذه احلالة ،تطبق الزايدات ادلقررة يف الفقرة األوىل من
ادلادة  193ق ض م ،على احلقوق ادلطابقة للزايدة.
 كما تطبق الزايدات ادلقررة يف ادلواد  193و  192ق ض م يف حالة التنازل أو التوقف عنالنشاط أو شلارسة ادلهنة.
 4-3الغرامات اجلبائية ادلرتبطة ابلتصريح اجلبائي:

سلط ادلشرع الضرييب عدداً معترب من الغرامات اجلبائية يف حالة عدم تقدمي التصريح يف ادلواعيد
احملددة وابألسلوب القانوين ادلطلوب ،وىذه الغرامات نوضحها ابلشكل التايل:
 يقع على ادلكلف اخلاضع لنظام اجلدد اخلاضعُت للضريبة اجلزافية الوحيدة اكتتاب التصريح برقماألعمال التقديري (ج 12مكرر) قبل  31ديسمرب من سنة بداية نشااهم وتسديد مبلغ الضريبة

اجلزافية الوحيدة ادلستحق ،تلقائيا.
 يعاقب ادلكلف ابلضريبة الذي  ا يقدم تصرحيا ابلوجود ،ادلنصوص عليو يف ادلادة  183من ىذاقانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة ،بدفع يرامة جبائية زلددة بـ30.000دج ،وىذا دون
ادلساس بباقي العقوابت ادلنصوص عليها يف قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة
 يعاقب بغرامة تقدر خبمسة أ اف دينار جزائري ( 5.000دج ) ادلكلفُت ابلضريبة ادلنتمُتللنظام اجلزايف أو التقدير اإلداري والذين  ا ديسكون الدفاتر ادلرقمة وادلسالة ادلنصوص عليها يف
ادلادتُت  12-15و 30من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة.
 يعاقب بغرامة جبائية قدرىا  %50من مبلغ كل عملية مصرح هبا دبقتضى ادلادتُت  176و224من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة:
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أ -ادلكلفون ابلضريبة الذين  ا يقومون قبل إصلاز ىذه العمليات ،ابلتأكد من صحة أرقام
الساالت التاارية وأرقام التعريف اجلبائي لشركائهم التااريُت؛
ب -ادلكلفون ابلضريبة الذين  ا يقدمون ،عند كل الب من مفتش الضرائب ،الواثئق احملاسبية
واإلثبااتت ادلنصوص عليها دبوجب نفس ىذه ادلواد.
 تطبق اإلدارة اجلبائية على ادلكلفُت ابلضريبة يف حالة معاينة التلبس الذي تنص على إجراءاتوادلادة  20مكرر 3من قانون اإلجراءات اجلبائية ،يرامة مالية قدرىا ستمائة ألف دينار (
 600.000دج ) ،31ويرفع ىذا ادلبلغ إىل مليون ومئيت ألف دينار (  1.200.000دج) يف
حالة ذباوز ،عند اتريخ إعداد زلضر التلبس اجلباين ،رقم األعمال أو اإليرادات اخلام حد مخسة
ماليُت دينار (5.000.000دج) ،ادلنصوص عليو يف رلال نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة دبوجب
ادلادة  282مكرر  4من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة.
 -4توزيع انتج الضريبة اجلزافية الوحيدة

يتم توزيع انتج ربصيل الضريبة اجلزافية الوحيدة كما أي:ي: 32
 ميزانية الدولة% 49 :؛ يرف التاارة و الصناعة% 0.5 :؛ الغرفة الوانية للصناعة التقليدية% 0.01؛ -يرف الصناعة التقليدية وادلهن% 0.24 :؛

 البلدايت% 40.25 :؛ الو اية%5 :؛ الصندوق ادلشًتك للاماعات احمللية.% 5:كما يعاد صب انتج الضريبة اجلزافية الوحيدة ادلقتطع على شكل اقتطاع من ادلصدر ،لفائدة ميزانية
الدولة.
 31ادلادة  194مكرر :1زلدثة دبوجب ادلادة 7من ق م ت لسنة  2010ومعدلة دبوجب ادلادة  9من ق م لسنة .2012
 32ادلادة  282مكرر :5معدلة دبوجب ادلواد 11من ق م ت لسنة  ،2008وادلادة  19من ق م لسنة  ،2009وادلادة  12من ق
م ت لسنة  ،2009وادلادة  13من ق م لسنة .2015
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خامتة
سبيز النظام الضرييب اجلزائري إبلغاء النظام ادلبسط وإخضاع رلموع الكلفُت ابلضريبة إىل نظامُت فقط
ومها النظام احلقيقي ونظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ،كما قد عرف النظامان عدة تغيَتات وتعديالت
خالل فًتات عدة ،ىذا ما شكل عائق يف استيعاب وفهم مضمون النظامُت سواء من ارف
العاملُت يف اإلدارة الضريبية وادلكلفُت ابلدفع الضرائب ما ترتب عنو عدد من التااوزات اليت أثرت
سلبا على العمل اجلبائي يف مراحل  احقة.
لذلك فقد توصلت الدراسة إىل النتائج والتوصيات التالية:

 نتائج الدراسة: يتحدد الشخص اخلاضع للضريبة حبسب ابيعتو القانونية ومبلغ رقم األعمال احملقق من النشاطالذي ديارسو؛
 يتوقف صلاح النظام الضرييب يف ربقيق أىدافو ادلالية وا اقتصادية على مكوانت نظام الفرضالضرييب يف حد ذاتو من أنواع وأشكال الضرائب؛
 عرف النظام الضرييب اجلزائري تعديالت ،وربديثات عديدة كانت إما ألسباب مالية أوإقتصادية ،لكنها كانت ويف كثَت من األحيان كانت ألسباب مرتبطة إبجراءات ربصيل الضرييب،
وتبسيط فهم كيفية تطبيقها من ارف ادلكلف ابلدفع؛
 عرف النظام القانون لعملية الفرض الضرييب يف اجلزائر عدداً من التعديالت كانت هبدف ربقيقالعدالة يف ادلعاملة اجلبائية جملموع ادلكلفُت حيث ابق نظامُت أساسيُت استمر العمل هبم إىل ياية
هناية عام  2006ومها النظام احلقيقي و اجلزايف؛
 يف عام 2007سن ادلشرع الضرييب اجلزائري ضريبة جزافية وحيدة لتحل زلل النظام اجلزايفللضريبة على الدخل و تعوض الضريبة على الدخل اإلمجايل و الرسم على القيمة ادلضافة و كذا
الرسم على النشاط ادلهٍت؛ تلزم ادلكلف على احًتام أتديتها وفق األار القانونية والتنظيمية ادلتعلقة
ابإلجراءات اجلبائية مع وجوب تسديد قيمتها يف اتآجال احملددة وبنسب زلددة حسب النشاط؛
 أثبتت التعديالت احملدثة دبوجب قانون ادلالية لسنة  0202عدم جدواىا ،ىذا ما دفع ابدلشرعالضرييب اجلزائري مرة اثنية إىل إصدار تعديالت جديدة دبوجب قانون ادلالية لسنة 2017هبدف
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تبسيط اإلجراءات الضريبية وتسهيلها خاصة على ادلكلف ابلدفع الذي كان حيتج يف كل مناسبة
مالية بتعقد كل من إجراءات التحصيل وارق ربديد األوعية الضريبية وادلبالغ اخلاضعة للضريبة؛
 استمرار هترب ادللكف عن دفع الضريبة ريم كل التسهيالت والتبسيطات اليت مست نظامالفرض الضرييب ،كما عمدت إدارة الضرائب على نقل ادلكلفُت إىل النظام احلقيق يف حالة
التصرحيات الكاذبة مع فرض رلموع مناسبة من العقوابت اجلبائية ادلنصوص عليها يف سلتلف قوانُت
ادلالية؛
 تتضح صعوبة استيعاب ادللكف للنظام الضرييب وىذا من خالل رلموع الغرمات اجلبائيةوالزايدات سواء لعدم التصريح ،أو التأخر يف تقدمي التصريح ،والنقص يف التصريح ،وكذلك الغرمات
ادلرتبطة بعدم الدفع أو التأخر عن دفع الضريبة؛
 إن أسلوب توزيع احلصيلة اجلبائية احملقق من الضريبة اجلزافية الوحيدة) ميزانية الدولة،% 49 :البلدايت ،% 40.25 :الصندوق ادلشًتك للاماعات احمللية ،(% 5:تدفع ادلكلف إىل أن  ا
يلتزم بدفعها لعدم أمهية حصة كل من البلدية مقر سكناه وشلارسة نشااو ،والصندوق ادلشًتك
للاماعات احمللية .فهو بدفعو للضرائب يريد ربقيق مستوى مقبول من تنمية بلديتو خاصة مرتبط
بنشااو ا اقتصادي.

 توصيات الدراسة:على ضوء ىذه النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فأنو نوصي دبا يلي:
 تبٍت نظام فرض ضرييب زلدد ادلعامل واألسس ،موحد يتميز ابلشفافية والوضوح والبسااة يفالتطبيق لدى ادلكلف بدفع الضريبة؛
 دعم ىيئات التشريع الضرييب دبتخصصُت من اجلامعات و سلابر البحث ادلتخصصة ،مع حصرالتشريع الضرييب يف عدد زلدود من الضرائب وتفادي كثرة الضرائب؛
 حث أعوان الضرائب على متابعة كل ما ىو جديد يتم نشره على ادلوقع ا الكًتوين لإلدارة العامةللضرائب ،مع ادلطالعة ادلستمرة دلختلف القوانُت اجلبائية اليت تعد مرجعهم األول يف مهامهم اجلبائية،
مع فتح دورات تكوينية ألعوان الضرائب على ادلستوى الواٍت ،ابلتنسيق مع مجيع فروع اإلدارة
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ادلالية يف اجلزائر(ضرائب ،مجارك ،رقابة مالية ،بنوك ،أتمينات ،أمالك الدولة ،واخلزينة العمومية) حىت
تتكون قاعدة بياانت لدى كل اذليئات وبشكل موحد؛
 إصدار دليل تطبيقي موحد يوضح اإلجراءات الضريبية لدى كل من مديرات الضرائب الو ائيةوادلصاحل التابعة ذلا.
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