
  (الــحـــل)رقـــابـــة فــي مــقـــیــاس: جـــبـــایــــة الـــمــــؤســـســــــة

  اجــــب عــــلـــى األســــئـــلــــة الــــتــــالـــیـــــــة :

: حــدد الـتـشـریـع الـجـبـائـي الـجـزائـري سـقـف لـالنـضـمـام إلـى الـنـظـام الـجـزافـي مـا ھـو مـبـلـغ 1س
  ھـدا 

 دج). ملیون عشر خمسةدج( 00.000.000.15الـسـقـف: 

عـلـى  : فـي حـالـة تـجـاوز رقـم األعـمـال الـسـنـوي الـمـتـفـق عـلـیـھ(النظام الجزافي) ھـل یـسـتـوجـب 2س
                 نـــعــمالـمـكـلـف بـالـضـریـبـة بـالـقـیـام بـالـتـعـدیـل الـجـبـائـي تـلـقـائـیـا :         

  فـي حـالـة اإلجـابـة بـنـعـم كـیـف یـحـسـب الـمـبـلـغ الـمـعـنـي بـالـتـعـدیـل. 

  .السنة خالل المنجز األعمال ورقم الصالي  االعتمال رقم بین ما بالفرق المبلغ على .یتحصل

ھـل یـمـكـن للـمـكـلـف بـالـضـریـبـة الـخـاضـع لـنـظـام الـجـزافـي االنـضـمـام إلـى الـنـظـام الـفـعـلـي   :3س
فـي حـالـة رقـم أعـمـالـھ یـكـون اقـل مـن السـقـف الـمـحـدد فـي الـتـشـریـع الـجـبـائـي.                  

                              نــــعـــم

  ادكـر خـصـائـص الـرسـم عـلـى الـقـیـمـة الـمـضـافـة ؟ :4س

  ضـریـبـة غـیـر مـبـاشـرة.                                          ضـریـبـة نـسبـیـة الـقـیـمـة

  یـمـةضریبة مؤسسة حسب آلیة العمل بالدفعات المجزئة             ضـریـبةـ نـسـبـیـة الـقـ 

  ضـریـبـة تـتـوقـف عـلـى آلـیـة الـخـصـم

  مــا الـمـقـصـود بـالـحـدث الـمـنـشـأ لـضـریـبـة .  :5س

الـحـدث الـمـنـشـأ لـضـریـبـة ھـو الـحـدث الـذي یـولـد الـمـلـزم بـالـضـریـبـة الـدیـن اتـجـاه 
  الـخـزیـنـة

  الـمـضـافـة ضـریـبـة مـحـایـدة؟.   :مـا الـمـقـصـود بـان الـرسـم عـلـى الـقـیـمـة6س

یـقـصـد "بـضـریـبـة مـحـایـدة "لـكـونـھـا ال تـؤثـر عـلـى نـتـیـجـة الــمـؤسـسـة أي ال تـعـتـبـر 
  تـكـلـفـة وال إیـراد بـالـنـسـبـة لـلــمـؤسـسـة  .

                                                    ½  

 

 



تـقـد یـم فـاتـورة بـمـبـلـغ أجـمـالـي(بالرسم) ویـسـتـوجـب اسـتـخـراج الـمـبـلـغ خـارج  :فـي حـالـة  7س
الـرسـم  مـا ھـي الـعـالقـة الـمـسـتـعـمـلـة فـي اسـتـخـراج الـمـبلـغ خـارج الـرسـم ؟ ومـا اسـم ھـده الـعـالقـة  

  ؟.

                                              الـتـحـویـل :مـعـامل الـعـالقـة اسـم.  +الـنـسـبـة1/1: الـعـالقــة
دج  یـسـمـح بـخـصـم مـبـلـغ الـرسـم عـلـى   10.000.00فـي حـالـة تـجـاوز مـبـلـغ الـفاتـورة نـقـدا :8س

 نــــــعـــــم الـقـیـمـة الـمـضـافـة                       

  عـلـى أي نـوع مـن الـعـمـلـیـات یـفـرض رسـم الـطـابـع  ؟          :9س

  .فـقـط الـنـقـدیـة الـعـمـلـیـات

 2.700.000.00رقـم األعـمـال الـسـنـوي لـنـاقـل بـضـائـع ب. والجبائیة:حـددت الـمـصـالـح  1تمرین رقم 
  دج.

  ـغـھـا ؟ مـا ھـي الـضـرائـب الـمسـتـحـقـة الـدفـع ومـا ھـو مـبـل

DT IBS IRG TVA TAP IFU 

X X X X X  324.000.00 

  

دج,مـا ھـو مـبـلـغ الـضـریـبـة   3.200.000.00فـي نـھایـة الـسـنـة تـبـیـن ارتـفـاع رقـم األعـمـال إلـى مـبـلـغ 
  اإلضـافـي؟.  

دج=  2.700.000.00-دج 3.200.00.00ا_ حساب المبلغ اإلضافي الخاضع لضریبة: 
 دج. 500.000.00

  دج. 60.000.00=  % 12دج* 500.000.00ب_حساب الضریبة : 

  

  : أفـادنـا مـحـاسـب مـؤسـسـة إنـتـاجـیـة (شركة أموال) بـالـمـعـلـومـات الـتـالـیـة : 2تمرین رقم 

 دج  3.455.660.00رقـم األعـمـال لـشـھـر د دیسمبر سـنـة(س)                                     

  دج    398.000.00           رصـید الرسـم علـى القیـمة المـضـافة لشـھر نوفمـبر سنة (س)    

  دج 1.765.450.00رسـوم قـابـلـة لالسترجاع لـشـھر د دیسمبر لسنة (س)                        

  دج   1.999.830.00رسـوم مسـتحقة علـى المـبیعـات لـشھر دیـسمبر لسنة (س)                   

  دج  5.368.230.00                                 الـربـح الـسـنـوي الـصـافـي                       



  

DT IBS IRG TVA TAP IFU 

X 1.019.963.70 X 164.420.00 34.556.00 X 
  

)IFU                      .الضریبة الجزافیة الوحیدة (  

)TAP .الرسم على النشاط المھني(  

)TVA .الرسم على القیمة المضافة(  

)IRG الدخل اإلجمالي. )الضریبة على  

)IBS                   الضریبة على اربح الشركات(  

)DTرسم الطابع(  
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