
 )الــحـــل(رلـــابـــة فــً مــمـــٌــاس: جـــبـــاٌــــة الـــمــــؤســـســــــة

 اجــــب عــــلـــى األســــئـــلــــة الــــتــــالـــٌـــــــة :

: حــدد الـتـشـرٌـع الـجـبـائـً الـجـزائـري سـمـف لـالنـضـمـام إلـى الـنـظـام الـجـزافـً مـا هـو مـبـلـغ 1س

 هـدا 

 دج(. ملٌون عشر خمسةدج) 00.000.000.51الـسـمـف: 

عـلـى : فـً حـالـة تـجـاوز رلـم األعـمـال الـسـنـوي الـمـتـفـك عـلـٌـه)النظام الجزافً( هـل ٌـسـتـوجـب 2س

                نـــعــمالـمـكـلـف بـالـضـرٌـبـة بـالـمـٌـام بـالـتـعـدٌـل الـجـبـائـً تـلـمـائـٌـا :        

 فـً حـالـة اإلجـابـة بـنـعـم كـٌـف ٌـحـسـب الـمـبـلـغ الـمـعـنـً بـالـتـعـدٌـل.

 .السنة خالل المنجز األعمال ورلم الصالً االعتمال رلم بٌن ما بالفرق المبلغ على .ٌتحصل

هـل ٌـمـكـن للـمـكـلـف بـالـضـرٌـبـة الـخـاضـع لـنـظـام الـجـزافـً االنـضـمـام إلـى الـنـظـام الـفـعـلـً  :3س

فـً حـالـة رلـم أعـمـالـه ٌـكـون الـل مـن السـمـف الـمـحـدد فـً الـتـشـرٌـع الـجـبـائـً.                 

                            نــــعـــم

 ادكـر خـصـائـص الـرسـم عـلـى الـمـٌـمـة الـمـضـافـة ؟:4س

 ضـرٌـبـة غـٌـر مـبـاشـرة.                                          ضـرٌـبـة نـسبـٌـة الـمـٌـمـة

 ٌـمـةضرٌبة مؤسسة حسب آلٌة العمل بالدفعات المجزئة             ضـرٌـبةـ نـسـبـٌـة الـمـ

 ضـرٌـبـة تـتـولـف عـلـى آلـٌـة الـخـصـم

 مــا الـمـمـصـود بـالـحـدث الـمـنـشـأ لـضـرٌـبـة . :5س

الـحـدث الـمـنـشـأ لـضـرٌـبـة هـو الـحـدث الـذي ٌـولـد الـمـلـزم بـالـضـرٌـبـة الـدٌـن اتـجـاه 

 الـخـزٌـنـة

 الـمـضـافـة ضـرٌـبـة مـحـاٌـدة؟. :مـا الـمـمـصـود بـان الـرسـم عـلـى الـمـٌـمـة6س

ٌـمـصـد "بـضـرٌـبـة مـحـاٌـدة "لـكـونـهـا ال تـؤثـر عـلـى نـتـٌـجـة الــمـؤسـسـة أي ال تـعـتـبـر 

 تـكـلـفـة وال إٌـراد بـالـنـسـبـة لـلــمـؤسـسـة  .

                                                   ½ 

 

 



 عـلـى أي نـوع مـن الـعـمـلـٌـات ٌـفـرض رسـم الـطـابـع  ؟         :7س

 .فـمـط الـنـمـدٌـة الـعـمـلـٌـات

 3.455.600.00رلـم األعـمـال الـسـنـوي لـنـالـل بـضـائـع ب. والجبائٌة:حـددت الـمـصـالـح 1تمرٌن رلم 

 دج.

 ـغـهـا ؟مـا هـً الـضـرائـب الـمسـتـحـمـة الـدفـع ومـا هـو مـبـل

DT IBS IRG TVA TAP IFU 

X X X X X 414.672.00 

 

 : أفـادنـا مـحـاسـب مـؤسـسـة إنـتـاجـٌـة )شركة أموال( بـالـمـعـلـومـات الـتـالـٌـة :2تمرٌن رلم 

 دج 4.455.600.00رلـم األعـمـال لـشـهـر د دٌسمبر سـنـة)س(                                     

 دج 5355355555 رصـٌد الرسـم علـى المٌـمة المـضـافة لشـهر نوفمـبر سنة )س(               

 دج  154355355555رسـوم لـابـلـة لالسترجاع لـشـهر د دٌسمبر لسنة )س(                        

 دج   2.99995835555رسـوم مسـتحمة علـى المـبٌعـات لـشهر دٌـسمبر لسنة )س(                   

 دج   752685425555الـربـح الـسـنـوي الـصـافـً                                                        

 

DT IBS IRG TVA TAP IFU 

X 5...0.888..0 X 5.0.8.5.0.00 44.556.00 X 

 

(IFU                     .الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة ) 

(TAP الرسم على النشاط).ًالمهن 

(TVA.الرسم على المٌمة المضافة) 

(IRG.ًالضرٌبة على الدخل اإلجمال) 

(IBS                  الضرٌبة على اربح الشركات) 

(DTرسم الطابع) 
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