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 فـي  المـؤرخ  76-104 رقم األمر بموجبفي الجزائر    المباشرة غير الضرائب رضتفُ  
 1976/12/09 في المؤرخ 76-105 رقم األمر بموجب والطابع جيلالتس وقانون 1976/12/09

 يـشتمل  وكان 1976/12/09 في المؤرخ 76-102 األمر بموجب األعمال رقم على الرسم وقانون
  :على

  )T. U.G.P( اإلنتاج على اإلجمالي الوحيد الرسم ـ
  . )T.U.G.P.S (الخدمات على اإلجمالي الوحيد الرسم ـ
الُمتبع في أغلب   ) T.V.A(المضافة القيمة على بالرسم وضاوُع  الرسمين  هاذين ألغيا قد و    
 المالية قانون المتضمن 1990/12/31 في المؤرخ 90-36 قانونال بموجب ) دولة 120(دول العالم 

 المـذكور  بالرسـم  المتعلقـة  العامة القواعد طرح القانون هذا و 65 مادته في ذلك و ، 1991 لسنة
)T.V.A( ، ّ18-12-1991 فـي  المـؤرخ  91-25 رقم القانون من 99 إلى 72 من لموادا أّن إال 

  .المضافة القيمة على الرسم تطبيق كيفيات حّددت و فّصلت 1991 لسنة  المالية قانون المتضمن
 في فرنـسا    1954و الجدير بالذكر أن الرسم على القيمة المضافة  نشأ للمرة األولى سنة                

  .1953 الذي وضع قواعده الرئيسية سنة "موريس لوريه " بفضل األستاذ 
  ه ؟ و كيف يحسب و يدفع ؟ تطبيقتمجاالو  هخصائص ؟ و ما هي الرسم على القيمة المضافةفما هو 

  .كل هذه التساؤالت سنجيب عنها في هذه الوحدة



  

   تعريف الرسم على القيمة المضافة-1
  

علـى رقـم     ي تفرض يعتبر الرسم على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة الت            
  . استهالكهاأوبمجرد تقدير األموال الخاضعة له وذلك عند تداولها  و تحصلاألعمال 

   :أهمها بعّدة مميزات  الرسم على القيمة المضافةتميزوي  
 فهو من قبيل الضرائب علـى       مناسبة إنفاق الدخل أو رأس المال      ضريبة غير مباشرة تفرض ب     هي ـ

  .االستهالك أو اإلنفاق
  
 إقبـال  و ضعف نسبة البطالة، و     ،سيما في حالة االنتعاش االقتصادي      ال تكون كبيرة ّجدا ،      تهصيل ح ـ

  .المواطنين على االستهالك بشكل واسع
أو  يدفع قيمة السلعة المستهلك، أي أّن  أو الخدمة في سعر السلعةاًكون متضمني أن ه من مميزاتـ

   م.ق/رسمال فيها قيمة اًَمتضمنالخدمة 
  .م.ق/الرسم  النهائي للسلعة أو الخدمة المستهلك يتحمل ـ
  . السلع المستوردةكذلكضريبة شاملة، بمعنى أنها تفرض على السلع المنتجة محليا ، و م .ق/الرسم ـ
  
  

   خصائص الرسم على القيمة المضافة-2
  

 ضريبيا  يؤمن إيرادا  من مصادر اإليرادات العامة فهو        مهماً م على القيمة المضافة مصدر    ـ ُيعد الرس  
  .وفيرا و منتظماً

 مبدأ الحياد، حيث ال يؤثر هذا الرسم على تكـاليف اإلنتـاج ألن               الرسم على القيمة المضافة    ـ يحقق 
  .المستهلك النهائي هو الذي يتحمله

ستهالكية االمواد   ال أعفيت منه أو   إذا فرض بمعدالت منخفضة      المتواضعة،   لمداخيالال يؤثر على    ـ  
  .ضروريةال

اإلنتـاج ،   (على القيمة المضافة ضريبة عامة فهو يمس كل مداخيل الـدورة االقتـصادية،              ـ الرسم   
   ).التوزيع ، االستهالك

 .ـ الرسم على القيمة المضافة سهل التحصيل و الحساب

 



  

  المضافة  مجال تطبيق الرسم على القيمة-3

  

 فالمبدأ العامرسم،  لهذا الة يعني البحث عن العمليات، الخاضعم.ق/ الرسم مجال تطبيقديدحت  
فالمـشرع   في مجال التطبيـق ،     دخلت المواصفات التي نص عليها القانون       اتتوفر فيه التي  أّن العمليات   

 في حد ذاتها و ليس إلى الشخص الذي قام بها ، فقد يكون الشخص طبيعياً أو معنوياً،                  ةينظر إلى العملي  
جدر اإلشارة إلى أن تجـار التجزئـة غيـر          و ت . تاجراً أو غير تاجر ، شركة تجارية أو شركة مدنية         

الشريحة من التجـار مـن   م نظراً لصعوبة تكفل إدارة الضرائب بالعدد الهائل لهذه         .ق/خاضعين للرسم 
   .جهة والستحالة استعمالهم للفواتير من جهة أخرى

  :كما يلي م.ق/من قانون الرسم) 1(يمكن تحديد العمليات الخاضعة للرسم حسب نص المادة 
   ق المضافة/ العمليات الخاضعة إجباريا للرسم -3-1
  . العمليات التي يقوم بها المنتجونـ
  . العمليات التي يقوم بها تجار الجملةـ
  . العقّاريةاألشغال ـ
 بالنسبة   وفق شروط البيع بالجملة    التي تم بيعها  و  البضائع و المنتجات المستوردة الخاضعة للضريبة        ـ

  .للتجار المستوردين
 و الموجهة م.ق/ للرسممثل األعمال التي يقوم بها الخاضعون    )  لنفسها المؤسسة إنتاج (  الذاتي سليمالت ـ

  .مؤسساتهمأو حاجات      الخاصة حاجياتهمإلى تلبية 
  . الخدماتأداء اإليجار و عمليات ـ
  . التجاريةالمحالت العقارات و بيع ـ
   .مالك لشراء أو بيع األالوسطاء التي يقوم بها العمليات ـ

  . و الشركاتنوـ العمليات المحققة في إطار ممارسة المهن الحرة التي يقوم بها األشخاص الطبيعي
  . التي يقوم بها مالّك األراضي وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريعالبيع التقسيم و عمليات ـ

  . تنجزها الشركاتالتيأشغال الدراسات و البحوث  ـ 
  .رعاية الجمعيات ب تمت حتى و لو الترفيهية و األلعاب يةالحفالت الفنـ إقامة 

  .التلكس و بالهاتفالخدمات المتعلقة ـ 
  . الكبرى أو المحالت تقوم بها المساحاتالتيعمليات البيع ـ 
   اإلعفاءات من الرسم علي القيمة المضافة-3-2

عمليات المعفاة من العلى المضافة   من قانون الرسم على القيمة   49 إلى   42 المواد من    تنص  
  .الرسم و شروط االستفادة من هذا اإلعفاء



  

معتمدة بناءاً على رخصة    عند الشراء    T.V.A من اإلعفاء من     وا يستفيد للمكلفين أن    يمكنف  
والعمليات التي .  و يقدمونها بدورهم إلى البائع أو مصلحة الجمارك للضرائبالجهويالمدير يقدمها لهم 

  :م هي.ق/الرسمتستفيد من اإلعفاء من 
 دج  بالنـسبة  50.000ـ العمليات التي يقوم بها األشخاص الذين يقل أو يساوي رقم أعمـالهم مبلـغ        

  . دج  بالنسبة لبقية الخاضعين للضريبة80.000لمؤدي الخدمات و 
  .م.ق/من قانون الرسم) 09(ـ المنتجات و المواد الغذائية و األعمال و الخدمات المحددة في المادة 

لسلع و الخدمات المقتناة من طرف الشركات البترولية والموجهة لعمليـات التنقيـب و البحـث و                 ـ ا 
  .االستغالل و نقل المحروقات و الغاز بواسطة القنوات

الموجهة للتصدير على حالها أو الستخدامها في إنتاج منتجات         ـ المشتريات أو الواردات من البضائع       
  .موجهة للتصدير

  .لإلنتاج الموجهة  و األغلفة األوليةـ مشتريات المواد
باشر هـذه    للرسم على القيمة المضافة عندما تُ      خاضعةـ اقتناء التجهيزات المخصصة إلنجاز عمليات       

  . األنشطة ذات األولوية في المخطط الوطني للتنميةنف نشاطها ضمن مؤسسات ُصقبلالعمليات من 
  .يوانات التي تخضع للرسم على الذبحـ عمليات البيع المتعلقة بالمنتجات و مسالخ الح

  : اإلعفاء شروط
  : القانون المذكور أّن منح االعتماد يتوقف على من 46 المادة نصت
  . مسك المحاسبة ـ
  . و الرسوم المستحقة       بكل الضرائبالوفاء تقديم نسخ من سجالت الضرائب تثبت ـ

  .جلها رخصة الشراء باإلعفاء  منحت من أالتيألغراض ا لغيراستعمال المنتجات ـ عدم 
   :مالحظة

 األحكام المتعلقة بـرخص الـشراء باإلعفـاء         مخالفةفي حال   :  أنه   على 49 المادة نصت  
-150 العقوبات المالية المنصوص عليها فـي المـواد   عنالمسلمة طبقا للقانون يترتب عن ذلك فضال     

 .ي لالعتماد السحب المؤقت أو النهائ،م .ق/ الرسم قانونمن 149-139-116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  ةالقيمة  المضاف الرسم على حساب  -4
  

  الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة. 1.4
بحسب وقوعـه فـي   يختلف   الضريبيالوعاءم فإن .ق/من قانون الرسم) 15(حسب ما جاء في المادة   

  : أو عند التصدير كما يلي    االستيرادعند أو داخل الوطن
   داخل الوطن أ ـ 
 ثمن البضائع أو األشغال أو الخـدمات بمـا فيـه كـل              من T.V.A األعمال الخاضع لـ     مرق يتكون

  : بحسب طبيعة كل عملية ويختلف  نفسها)T.V.A( والرسوم باستثناء الحقوقالمصاريف و 
  : غير أنه يمكن خصم ما يلي.  يتكون من مبلغ المبيعات: ـ بالنسبة للمبيعات

  .التخفيضات التجارية و المالية 
  .ق الطوابع الضريبيةحقو 
  . المسترجعةفالتغليمبلغ األمانات المدفوعة الخاصة بمواد التعبئة و  

 وعاء الرسم من ثمن البيع بالجملة للمنتجات المماثلة أو ثمن يتكون : )لنفسها (لذاتهاـ إنتاج المؤسسة 
  . للمنتج التّام الصنع عاديربح + الكلفة 

   : من T.V.A  مبلغ الدخل الخاضع لـ يتكون :حقوق البلدية  أصحاب االمتيازات و الملتزمين بالـ
  . يحّصلون الحقوق لحسابهم الخاصكانوا  إذاللبلدية ة المدفوعالمبالغ منها مخصوما اإليراداتمبلغ  
  . كانت الحقوق تحصل لصالح البلدية إذا النسبياألجر الثابت أو  

   :يةالمحالت التجارتجار األمالك العقارية و ل بالنسبة ـ
 ثمن البيع و ثمن الشراء بما فيه كـل المـصاريف و   بين رقم أعمالهم الخاضع للرسم من الفرق  يتكون

  .T.V.Aالحقوق و الرسوم ماعدا 
 فـإن وعائهـا     )15( غير المذكورة في المادة      أما بقية األعمال الخاضعة للرسم على القيمة المضافة        ـ

  .ب الخام أو اإليرادات المتحصل عليهاالضريبي المعتمد في حساب الرسم هو كل األتعا
  : عند االستيراد ب ـ

 الجمارك بمـا فيهـا      عند الواردات من قيمة    األعمال المبلغ الخاضع للرسم على رقم       يتكون  
  . المضافةالقيمةالحقوق و الرسوم ماعدا الرسم على 

  . عند التصديرجـ ـ
 للتصدير بما فيها الحقوق و الموجهة قيمة البضائع من T.V.A المبلغ الخاضع لـ يتكون  

  .T.V.Aالرسوم باستثناء 
  عمليات الخصم المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة. 2.4



  

والرسم على القيمة المضافة عند البيع يجب التمييز بين الرسم على القيمة المضافة المحصل       
سم لمفروض على المبيعات  فالرسم على القيمة المضافة المحصل هو الر      . القابل لالسترجاع عند الشراء   

أو الخدمات أي الرسم المحصل من الزبائن في حين الرسم القابل لالسترجاع هو ذلك لرسم المتـضمن                 
  .في قيمة المشتريات أي المسدد للموردين

، و فـي هـذا   م فإنه يجب خصم الرسم القابل لالسترجاع من الرسم المحـصل    .ق/و حسب مبدأ الرسم   
  :م على ما يليق/الرسم.قن م) 29(المجال نصت المادة 

 أو وثائق االستيراد، و المثقل         يكون الرسم على القيمة لمضافة لمذكور في الفواتير أو البيانات <<
للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة، قابالً للحسم من الرسم الواجب تطبيقـه علـى هـذه                 

   >> .العملية
و تخضع عمليـة  ). الحسم(تعامل بالفواتير إلثبات الرسم القبل للخصميتضح من المادة السابقة إلزامية ال     

  :خصم الرسم على القيمة المضافة للشروط التالية
 .يجب أن تتم العملية من طرف شخص خاضع للرسم على القيمة المضافة 

 .يجب أن يكون الرسم القابل لالسترجاع مسجل في فاتورة الشراء 

 : سترجاع الرسم كما يلييجب احترام المواعيد الزمنية ال 

 فإن عملية الخصم تتم في الشهر الموالي للشهر         تـ بالنسبة للمواد القابلة لالستهالك و الخدما      
  ).1+ن(يسترجع في الشهر) ن(الذي حررت فيه الفاتورة أي الرسم لشهر

  .شراء، فإن عملية الخصم تتام في نفس شهر ال)االستثمارات(ـ بالنسبة للمواد القابلة لالهتالك 
 و الخدمات في عملية     ء أو األشيا         ال يكون الخصم مقبوالً إال إذا استعملت المواد أو المنتجات          

  .خاضعة للرسم فعالً، بعد تحويلها أو بدون ذلك
   الرسم علي القيمة المضافة معدل-4-3

و هذه  . تختلف معدالت الرسم على القيمة المضافة باختالف العمليات و المواد الخاضعة له             
، كما أن العمليات و المواد الخاضعة ألحدى المعدالت قد يطبق عليها            المعدالت تتغير من فترة ألخرى    

 حسب سياسة الحكومة في مجال فـرض        معدل آخر أو قد تستثنى تماما من الرسم على القيمة المضافة          
  . الضرائب

 : همالينمعديوجد حالياً 
ى املنتجات و املواد واألشياء و األعمال اليت حتدد قائمتها مبوجـب قـانون               و يطبق عل   %17 حدد بـ    : ـ املعدل العادي  

  .املالية

و املواد و األشياء و األعمال اليت حتـدد قائمتـها                و يطبق على املنتجات      %7 حدد هذا املعدل بـ      :ـ املعدل املخفض  
  .مبوجب قانون املالية

  



  

   آلية حساب الرسم على القيمة المضافة -4-4
، أن يطـرح    ) أو ثالثـي      شهر (، عند انتهاء كّل فترة    م  .ق/ الرسم خاضع لضريبة على ال   

 أصاب األموال والخدمات التي حصل عليها، للقيام بأعمال خاضعة للضريبة، مـن       الذي الرسممجموع  
مجموع الضريبة التي فرضها وحّصلها من زبائنه من جراء ممارسة نشاطه االقتصادي، خالل الفتـرة               

 . تهاالضريبية ذا

 الذي )الرسم على القيمة المضافة واجب الدفع ( المبلغ الناتج عن هذه العملية، هو المبلغ الصافيإن
 الفترة الالحقة، أو طلب إلى النتيجة سلبية، فيمكن تدويره أما إذا كانت. يتوجب على الخاضع تأديته

  . قانوناًاسترداده وفقا للشروط والمهل المحددة 
 :  املثال التايلنقدم  على القيمة املضافةاب الرسم كيفية حسلتوضيحو   

  . %17 دج خارج الرسم، معدل الرسم 100.000 بضائع مببلغ التجارية اجلملة من إحدى املؤسسات راجتأحد اشترى ـ 

  .  دج خارج الرسم150.000ر التجزئة مببلغ ا جت أحدـ باع تلك البضاعة إىل

  .راء و عند البيع بالنسبة لبائع اجلملةعند الش م. الرسم على ق ما هو: السؤال

 )الرسم على القيمة القابل لالسترجاع (عند الشراء )الرسم على القيمة املضافة احملصل(عند البيع

 البيان املبلغ البيان املبلغ

 )خ ر(متن شراء البضاعة  100.000 )خ ر( البضاعةبيعمثن  150.000

  %17الرسم   17.000  %17الرسم  25.500

  املبلغ بالرسم  117.000 املبلغ بالرسم 175.500

 = 17.000 ـ  25.500:   أيالقابـل لالسـترجاع   والرسم احملصل الفرق بني الرسم خلزينة الدولةـ تاجر اجلملة يدفع 
  .  دج8.500

  .ل هذا الرسم على تكلفة البضاعة ليتحمله املستهلك يف األخريحّمبينما تاجر التجزئة سُي

  م القابل لالسترجاع.ق/م احملصل ـ الرسم.ق/الرسم=  الدفع م الواجب.ق/الرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   دفع الرسم على القيمة المضافة -5

  

  : النظام العام. 1.5
 لمصلحة الضرائب قبل اليوم   دوري  م ملزم بتقديم تصريح     .كل شخص خاضع للرسم على ق       
الرسم و يكون تسديد  . )شهر أو ثالثي  (الرسم   من الشهر الموالي الذي يتبع الفترة المعنية ب        20 العشرون

  . في نفس اليوم الذي يقدم فيه التصريح
 يلي  تسلمها مصلحة الضرائب تحتوي على ما      )G-50نموذج   (التصريح في استمارة  يكون    

:  
  . تحتوي على البيانات العامة عن المكلف: ـ رأس االستمارة

ي للفترة المعنية بالرسم، و يجب تـسجيل رقـم           مخصص لتوضيح رقم األعمال اإلجمال     : )أ(ـ اإلطار 
  .األعمال الخاص بالعمليات الخاضعة للرسم و رقم األعمال للعمليات غير الخاضعة للرسم

 %7(معـدالت   ال مختلـف    حـسب  يحتوي على تفاصيل رقم األعمال الخاضع للرسم         : )ب(ـ اإلطار 
،17%.(  

لقابل لالسترجاع و الرسم على القيمة المـضافة   ارسم على القيمة المضافة  يسجل فيه ال   ):جـ(ـ اإلطار 
  . المدفوع على الحساب الرسم أوالواجب الدفع
 و بعد تقديم هذا التصريح تقوم مصلحة الضرائب بمراجعته وتحديد المبلغ النهائي للرسـم،              
  . بريدية به لتسديده في اآلجال القانونية و يمكن أن يكون التسديد نقداً أو بشيك أو بحوالةيبلغ المعني

  
  االقتطاع عند المنبعنظام . 2.5

هذا النظام على العموالت التي تتحصل عليها شبابيك الرهان الرياضي الجزائـري،            يطبق    
لثالثي لدى مكتب قابض الـضرائب      لن يوما األولى للشهر أو      يحيث يحصل الرسم و يدفع خالل العشر      

  .التابعين له إقليمياً) المتنوعة (المختلفة
  النظام الجزافي. 3.5

تقوم إدارة الضرائب بتقدير الوعاء الضريبي الخاضع للرسم على القيمة المضافة حيث يتعين على 

(المكلف بدفع ربع 
1
4

    .الرسم المستحق في كل فصل و كآخر أجل اليوم األخير للفصل المعني) 



  

 ضريبة جزافية وحيدة عوضت النظام  استحدث2007قانون المالية لسنة وتجدر اإلشارة إلى أن 
 النظام األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أساساً لهذاويخضع  الرسم على القيمة المضافةالجزافي في 

  ). دج3.000.000(عمليات بيع البضائع وتقديم الخدمات وال يتجاوز رقم أعمالهم ثالثة ماليين دينار
  نظام التسبيقات المؤقتة.4.5

على أساس تقدير رقم  هذا النظام على مبدأ التسديد المسبق للرسم على القيمة المضافة يقوم  
وعند تحقق رقم األعمال الفعلي يتم مقارنة الرسم الحقيقي مع مجموع األعمال الخاضع للرسم 

  : و يكون المكلف أمام ثالثة حاالت ، التسبيقات
الرسم على (في هذه الحالة عليه تسديد الفرق :  الرسم الحقيقي أقل من مجموع التسبيقات):1(الحالة

  ).القيمة المضافة واجب الدفع
 يحتفظ بالفرق في حساب المكلف في هذا الحالة: التسبيقات الرسم الحقيقي أكبر من مجموع ):2(لحالةا
  .و إذا توقف المكلف عن النشاط يسترجع الفرق) الرسم المدفوع على الحساب(

  . تسويةةال ينتج عن هذه الحالة أي: ي يساوي مجموع التسبيقات الرسم الحقيق):3(الحالة
إذ اختار المكلف بضريبة الرسم على القيمة المضافة نظام التسبيقات المؤقتة يجب عليه أن    

  :يستوفي الشروط التالية
  . منشأة دائمةكون للمكلفتـ أن 

  .  أشهر على األقل6أن يكون قد باشر العمل ـ 
  .فيفري طلب الخضوع لهذا النظام 01ـ أن يقدم قبل 

كما يجب على المكلف الخاضع لضريبة الرسم على القيمة المضافة وفق نظام التسبيقات   
  :المؤقتة أن يلتزم بما يلي

  و يكون ُيضمنه رقم األعمال الخاضع للرسماً لدى مفتشية الضرائبكل شهر تصريحودع في ـ أن ُي

1مساوياً لـ 
12

  . السنة السابقة المصرح في من رقم األعمال

القابل لالسترجاع الظاهر في فواتير ـ تسديد الرسم على القيمة المضافة واجب الدفع بعد خصم الرسم 
  .الشراء أو الخدمات

 و تسديد   للسنة السابقةُيضمنه رقم األعمال أفريل من كل سنة 01ـ إيداع تصريح في نسختين قبل 
  . أفريل في حالة الرسم الحقيقي أكبر من مجموع التسبيقات للسنة السابقة15ق قبل الرسم المستح

  
  
  
  
  



  

  :الخالصة 
  

   تعريف الرسم على القيمة المضافة-1
 ضريبة على االستهالك، يتم استيفاؤها في كل مرحلة مـن مراحـل             والقيمة المضافة ه  الرسم على   

  .الدورة االقتصادية
  افة خصائص الرسم على القيمة المض-2

  .ـ مورداًَ مهماً خلزينة الدولة

  .ـ ضريبة حيادية فهي ال تؤثر على تكاليف اإلنتاج

  .ـ ال تؤثر كثرياً على األسعار إذا طبقت مبعدالت منخفضة أو أعفيت منه السلع األساسية

  . ـ الرسم على القيمة املضافة ضريبة عامة فهو ميس كل مداخيل الدورة االقتصادية

  .مة املضافة سهل التحصيل و احلسابـ الرسم على القي

  المضافة  مجال تطبيق الرسم على القيمة-3
  ق المضافة/ ـ العمليات الخاضعة إجباريا للرسم 

  تقوم بها المساحات   التيعمليات البيع    و تجار الجملة و      العمليات التي يقوم بها المنتجون     
  . الكبرىأو المحالت

 ات المستوردة  و البضائع و المنتج العقّاريةاألشغال 

 الخاصـة أو حاجـات      حاجياتهماألعمال التي يقوم بها الخاضعون و الموجهة إلى تلبية           
 .مؤسساتهم

 .المحالت العقارات و  وبيع الخدماتأداء اإليجار و عمليات 

  . لشراء أو بيع األمالكالوسطاء التي يقوم بها العمليات 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  تابع الخالصة
  
 

 التي يقوم بها مالّك األراضي وفقا للشروط المنصوص عليهـا فـي             البيع التقسيم و    عمليات 
  .التشريع

  . تنجزها الشركاتالتيأشغال الدراسات و البحوث   
  .رعاية الجمعيات ب تمت حتى و لو الترفيهية واأللعاب الحفالت الفنيةإقامة  
  .التلكس و بالهاتفالخدمات المتعلقة  

  ـ اإلعفاءات من الرسم علي القيمة المضافة
عند الشراء بناءاً على رخصة معتمدة يقدمها لهـم          T.V.A من اإلعفاء من     وا يستفيد للمكلفين أن    يمكن

  : م هي.ق/ اإلعفاء من الرسموالعمليات التي تستفيد من. رائب للضالجهويالمدير 
السلع و الخدمات المقتناة من طرف الشركات البترولية و الموجهة لعمليات التنقيب و البحث               

  .و االستغالل و نقل المحروقات و الغاز بواسطة القنوات
  .المشتريات أو الواردات من البضائع الموجهة للتصدير 
  .د األولية و األغلفة الموجهة لإلنتاجمشتريات الموا 
اقتناء التجهيزات من قبل مؤسسات ُصنف نشاطها ضمن األنشطة ذات األولوية في المخطط              

  .الوطني للتنمية
  ةالقيمة  المضاف الرسم على حساب  -4

  ـ الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة
أو األشـغال أو                  ثمـن البـضائع    مـن  T.V.A األعمال الخاضع لـ     رقم يتكون 

  .نفسها) T.V.A( والرسوم باستثناء الحقوقالخدمات بما فيه كل المصاريف و 



  

  تابع الخالصة

 الجمارك عند الوارداتن قيمة  ماألعمال المبلغ الخاضع للرسم على رقم يتكونعند االستيراد  
 . المضافةالقيمةبما فيها الحقوق و الرسوم ماعدا الرسم على 

 للتصدير بمـا    الموجهة قيمة البضائع    من T.V.A المبلغ الخاضع لـ     يتكونو عند التصدير     
  .T.V.Aفيها الحقوق و الرسوم باستثناء 

  ـ معدل الرسم علي القيمة المضافة
   %7 و املعدل املخفض و حدد هذا املعدل بـ %17ادي و حدد بـ هناك معدلني، املعدل الع

  ـ آلية حساب الرسم على القيمة المضافة 
يحسب الرسم على القيمة المضافة واجب الدفع  انطالقاً من الفرق بين الرسم المحصل مـن الزبـائن و                   

  .الرسم القابل لالسترجاع المسدد للموردين
  فة دفع  الرسم على القيمة المضا -5

 تطبق على الخاضعين للرسم حسب الشروط المحددة        يوجد أربعة أنظمة لدفع الرسم على القيمة المضافة       
  :م، و هذه األنظمة هي.ق/في قانون الرسم

  ـ النظام العام
  ـ نظام االقتطاع عند المنبع

  ـ النظام الجزافي
  ـ نظام التسبيقات المؤقتة



  

 

  ويم الذاتيأسئلة التق
 

  : السؤال األول
  : من بين اإلجابات على األسئلة التالية ما هو الجواب الصحيح

  : ُيعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة على. 1
  . أ ـ اإلنفاق

  .ب ـ االستهالك
  .جـ ـ رقم األعمال
  .د ـ أو كل ما سبق

  :يخضع  للرسم على القيمة المضافة ضريبة . 2
  .عيين أ ـ األشخاص الطبي

  .األشخاص المعنويينب ـ 
  .العمليات التي تتوفر فيها الشروط القانونيةجـ ـ 

  .د ـ أو كل ما سبق
  : ال ُيفرض الرسم على القيمة المضافة على. 3

  . أ ـ عمليات اإليجار
  .ب ـ المرتبات و األجور

  .جـ ـ العمليات التي يقوم بها تجار الجملة
  .د ـ أو كل ما سبق

  : لى القيمة المضافة مبدأ الحياديحقق الرسم ع. 4
  .فالمستهلك النهائي هو الذي يتحملهال يؤثر على تكاليف اإلنتاج ألنه  أ ـ 
  .ألن حصيلته تكون كبيرة نسبياًب ـ 

  
  .ألنه ال يؤثر على المداخيل المتواضعة إذا أعفيت منه السلع الضروريةجـ ـ 

  .د ـ أو كل ما سبق
  :لواجب الدفع هواالرسم على القيمة المضافة . 5

  . أ ـ الفرق بين الرسم المحصل على المبيعات و الرسم الواجب التحصيل
  .الفرق بين الرسم المحصل على المبيعات و الرسم القابل لالسترجاعب ـ 
  .رق بين الرسم المحصل على المبيعات و الرسم على القيمة المضافة المرحلالف جـ ـ

  .د ـ أو كل ما سبق



  

  :السؤال الثاني
 500.000 بمبلغ )أ( المنتجباستخدام مواد أولية يشتريها من    " س  "  السلعة   )ب( المنتجُينتج    

  .  7 بنسبة م.ق/للرسم األولية يخضع لـ المواد العلم أّن بيع مع ،خارج الرسم دج
.  %)17معدل الرسم    ( خارج الرسم  دج 600.000 بمبلغ )جـ(لتاجر الجملة    السلعة" ب "المنتج يبعثم  
 بمبلـغ    17 بمعـدل  م.ق/للرسم يخضع    الذي )د( التجزئة راجت إلى    السلعة يبيع )جـ (ذا األخير هو

 دج 1.200.000 ـ إلى المستهلكين ب   ةالسلعهذه   )د( التاجر يبيعو أخيراً   .  دج خارج الرسم     850.000
  . للرسم على القيمة المضافة خاضع لـ غير" د" العلم أّن التاجر معخارج الرسم 

  
  المطلوب العمل 

 و ما   . في كل مرحلة    الرسم على القيمة المضافة الواجب الدفع      أحسب) الجدول(باستخدام الملحق التالي  
  .مجموع الرسم المدفوع لخزينة الدولة ؟

  :الملحق

 العمليات
 إلى )أ( بيع

 )ب(

 إلى )ب(بيع
 )جـ(

 إلى)جـ(بيع
 )د(

 إلى ) د (بيع
 المستهلك

       خارج الرسم البيعسعر

      المحصلم .ق/ الرسم

     )TTC( البيع سعر

      لالسترجاع. قم.ق/الرسم

      الدفعواجب م.ق/الرسم

 دفعي الذي م.ق/مجموع الرسم
  الدولة لخزينة

 

  

  : السؤال الثالث
 حيث تم اعتماد الرسم     1991ابتداء من سنة    عرف النظام الجبائي الجزائري عدة إصالحات         

  .ة غير مباشرةعلى القيمة المضافة كضريب
  :بعد تعريف الرسم على القيمة المضافة بين

  .طبيعة هذه الضريبة و خصائصها .1
 .مجاالت تطبيق الرسم على القيمة المضافة .2

   .الرسم على القيمة المضافة) دفع(طرق تحصيل  .3
 
 



  

  أجوبة التقويم الذاتي
 

  : الجواب األول
  الجواب الصحيح  رقم السؤال

  )د(  1
  )جـ(  2
  )ب(  3
  )أ(  4
  )ب(  5

  : الجواب الثاني
  معدل الرسم×  سعر البيع خارج الرسم=م المحصل .ق/ـ الرسم

  م المحصل.ق/ الرسم+ سعر البيع خارج الرسم= )TTC(ـ سعر البيع
  لالسترجاع. م ق.ق/ الرسم-م المحصل.ق/الرسم= م واجب الدفع.ق/الرسمـ 
  

 العمليات
إلى ) أ(بيع 
 )ب(

إلى ) ب(بيع
 )جـ(

 إلى)جـ(بيع
 )د(

إلى  ) د(بيع 
 المستهلك

 1.200.000 850.000 600.000 500.000  البيع خارج الرسمسعر

 0 144.500 102.000 35.000 م المحصل.ق/الرسم 

  TTC( 535.000 702.000 994.500 1.200.000(سعر البيع

 0 102.000 35.000 0 لالسترجاع.ق.م.ق/الرسم

 0 42.500 67.000 35.000 م واجب الدفع.ق/الرسم

م الذي يدفع لخزينة .ق/مجموع الرسم
 الدولة

35.000 + 67.000 + 42.500 = 144.500 

  
 
 
 
 
  



  

  : الجواب الثالث
لقد احتلت الضرائب بشكل عام، مركزا مميزا في الدراسات المالية فالضريبة كانت و لـم                 

ماً فحسب و إنما أيـضا       ليس ألنها مورداً ها    ،تزل الوسيلة الرئيسية و المهمة التي تحقق أهداف الدولة        
  .وسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحياة االقتصادية و االجتماعية

 1991و نظرا ألهمية الضرائب سعت الجزائر إلى تطـوير منظومتهـا الـضريبية سـنة               
باستحداث نظام ضريبي جديد قائم على ضريبتين أساسيتين هما الضريبة على الدخل اإلجمالي و الرسم           

  . القيمة المضافةعلى 
  تعريف ضريبة الرسم على القيمة المضافة

 ضريبة على االستهالك، يتم استيفاؤها في كل مرحلـة مـن   و على القيمة المضافة ه الرسم  
وبمعنى آخر، تلحق القيمـة التـي يـدفعها         . مراحل الدورة االقتصادية، وتطبق وفقاً لكمية االستهالك      

 . و على الخدماتأ السلعجل الحصول على أالمستهلك من 

  .طبيعة هذه الضريبة و خصائصها. 1
يعتبر الرسم على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة التي تفرض علـى رقـم                  

  . استهالكهاأوبمجرد تقدير األموال الخاضعة له وذلك عند تداولها األعمال و تحصل 
 :   التاليةخصائص على القيمة المضافة بالالرسمتمتع ي  

سـواء   الجزائر والخدمات المستهلكة في     السلع و المنتجات  جميع   طال مبدئيا ي ضريبة عامة، أي     هو -
مـصادر اإليـرادات     و لهذا فهو يعد مصدراً مهماً مـن          .من الخارج أو مستوردة   أكانت منتجة محلياً    

   .العامة
  
فى من المؤسسات الخاضعة ستويُُجبى مباشرة من المستهلك، بل ُي ال أي ضريبة غير مباشرة، أنه كما -
وتحمـل هـذه    .  والخدمات في كل من مراحل التصنيع والتوزيع واالسـتهالك         السلع، التي تعرض    له

  . المؤسسات الضريبة على المستهلك األخير في السعر النهائي
خاصاً بكل نوع من عتمد معدال يطال كافة العمليات في الدورة االقتصادية، وي أي ضريبة حيادية،   هو -
 ما يضمن حيادية هـذه      إن. األسعارؤثر سلبا على هيكلة     ي ال   وذلك فه لونتيجة  . تلمنتجات أو الخدما  ا

  تفادي تراكم العبء الضريبي مهما تعددت مراحـل        إلى الذي يؤدي    )الخصم (الضريبة، هو مبدأ الحسم   
  . توزيع السلع والخدمات   واإلنتاج

    تطبيق الرسم على القيمة المضافةمجاالت. 2
  : ضع للرسم على القيمة المضافة وجوباً العمليات التاليةيخ
  . العمليات التي يقوم بها المنتجونـ
  . العمليات التي يقوم بها تجار الجملةـ



  

  . العقّاريةاألشغال ـ
 بالنسبة   وفق شروط البيع بالجملة    التي تم بيعها  و  البضائع و المنتجات المستوردة الخاضعة للضريبة        ـ

  .دينللتجار المستور
 و الموجهة م.ق/ للرسممثل األعمال التي يقوم بها الخاضعون)  لنفسهاالمؤسسة إنتاج (  الذاتي التسليم ـ

  .مؤسساتهمأو حاجات   الخاصةحاجياتهمإلى تلبية 
  . الخدماتأداء اإليجار و عمليات ـ
  . التجاريةالمحالت العقارات و بيع ـ
   .بيع األمالك لشراء أو الوسطاء التي يقوم بها العمليات ـ
  

  .ـ العمليات المحققة في إطار ممارسة المهن الحرة التي يقوم بها األشخاص الطبيعيون و الشركات
  . التي يقوم بها مالّك األراضي وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريعالبيع التقسيم و عمليات ـ

  . تنجزها الشركاتالتيأشغال الدراسات و البحوث  ـ 
   .رعاية الجمعياتب تمت حتى ولو  واأللعاب الترفيهيةت الفنيةالحفالإقامة ـ 
  .التلكس و بالهاتفالخدمات المتعلقة ـ 
  . الكبرى أو المحالت تقوم بها المساحاتالتيعمليات البيع ـ 
  . الرسم على القيمة المضافة) دفع(طرق تحصيل . 3

  :هناك عدة أنظمة لدفع الرسم على القيمة المضافة و هي  
  : نظام العامأـ ال

م ملزم بتقديم تصريح دوري لمصلحة الضرائب قبل اليوم العشرون          .كل شخص خاضع للرسم على ق     
و يكون تسديد الرسم في نفس      ). شهر أو ثالثي  ( من الشهر الموالي الذي يتبع الفترة المعنية بالرسم          20

  . اليوم الذي يقدم فيه التصريح
  ب ـ نظام االقتطاع عند المنبع

 النظام على العموالت التي تتحصل عليها شبابيك الرهان الرياضي الجزائري، حيث يحصل             يطبق هذا 
الرسم و يدفع خالل العشرين يوما األولى للشهر أو للثالثي لدى مكتب قـابض الـضرائب المختلفـة                  

  .التابعين له إقليمياً) المتنوعة(
  

  جـ ـ النظام الجزافي
ريبي الخاضع للرسم على القيمة المضافة حيث يتعين على تقوم إدارة الضرائب بتقدير الوعاء الض

(المكلف بدفع ربع 
1
4

    .الرسم المستحق في كل فصل و كآخر أجل اليوم األخير للفصل المعني) 



  

  
  د ـ نظام التسبيقات المؤقتة

 أساس تقدير رقم األعمال يقوم هذا النظام على مبدأ التسديد المسبق للرسم على القيمة المضافة على
كما يجب على المكلف الخاضع لضريبة الرسم على القيمة المضافة وفق نظام  .الخاضع للرسم

  : التسبيقات المؤقتة ما يلي
ـ أن ُيودع في كل شهر تصريحاً لدى مفتشية الضرائب ُيضمنه رقم األعمال الخاضع للرسم و يكون و 

1يكون مساوياً لـ 
12

  . من رقم األعمال المصرح في السنة السابقة

ـ تسديد الرسم على القيمة المضافة واجب الدفع بعد خصم الرسم القابل لالسترجاع الظاهر في فواتير 
  .الشراء أو الخدمات

 أفريل من كل سنة ُيضمنه رقم األعمال  للسنة السابقة و تسديد 01ـ إيداع تصريح في نسختين قبل 
  . أفريل في حالة الرسم الحقيقي أكبر من مجموع التسبيقات للسنة السابقة15لمستحق قبل الرسم ا

 


