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مراسيم تنظيميّة

H
م ـرسـوم تـنفيذي رقم  ١٢٠-٢١م ـؤّرخ فـي  ١٥ش ـع ـب ـان ع ـام
 ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٩مارس سنة  ،٢٠٢١يتعلق بكيفيات

اﻹع ـ ـفاء من الرس ـ ـم عﲆ القـ ـيمة اﳌض ـافة لعمليات
بيع الشعير والذرة وكذا اﳌواد واﳌنتجات اﳌوجهة
لتغذية اﳌواشي والدواجن.
––––––––––
إنّ الوزير اﻷول،
– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير اﳌالية ووزير
الفﻼحة والتنمية الريفية ووزير التجارة.
– وبناء عﲆ الدست ـ ـ ـ ـ ـور ،ﻻ سـ ـ ـ ـ ـيما اﳌ ـ ـ ـ ـ ـادتان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام
 1399اﳌوافق  21يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى الق ـ ـ ـان ـ ـون رقـ ـم  36-9٠اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  1٤ج ـمادى
الثانية عام  1٤11اﳌوافق  31ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،1991ﻻ سيما اﳌادة  6٥منه،
– وﲟقتضى الـ ـقـ ـ ـان ـ ـون رق ـ ـم  16-2٠اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  16جـ ـ ـم ـ ـادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤2اﳌوافق  31ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠21ﻻ سيما اﳌادة  38منه،
– وﲟقتضى اﳌرس ـوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  37٠-19اﳌـ ـؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقت ـ ـضـ ـى اﳌـ ـرسـ ـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  78-21اﳌـؤرخ ﰲ
 9رجـ ـب ع ـام  1٤٤2اﳌوافق  21فـبـراي ـر سـنـة  2٠21واﳌـتـضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  29٠-97اﳌؤرخ ﰲ
 22رب ـ ـيـ ـع اﻷول ع ـ ـام  1٤18اﳌـ ـواف ـ ـق  27يوليـ ـو سـ ـنة 1997
واﳌتضمن تأسيس ﳉان التنسيق والفرق اﳌختلطة للرقابة
بﲔ مصالح وزارة اﳌالية ووزارة التجارة وتنظيمها،
– وﲟقـ ـ ـتضى اﳌ ـ ـرسـ ـوم التن ـفيذي رقم  212-18اﳌؤرخ ﰲ
 ٤ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  1٥غشت سنة  2٠18واﳌتعلق
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 ١٨شعبان عام  ١٤٤٢هـ
أول أبريل سنة  ٢٠٢١م

بكيفيات اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة لعمليات

ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،أن يقدم إﱃ مصالح اﳉمارك ،زيادة عﲆ

بيع الشعير والذرة وكذا اﳌواد واﳌنتجات اﳌوجهة لتغذية

اﳌقـ ـ ـرر اﳌـ ـ ـذكور ﰲ اﳌـ ـ ـادة  6أعﻼه ،شـهادة اﻹعفاء من الرسم

اﳌواشي،

عﲆ القـ ـ ـيمـ ـة اﳌض ـ ـافة اﳌـ ـسّلمة لهذا الغـ ـ ـرض من اﳌص ـ ـ ـالح

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تط ـ ـب ـ ـيـ ـقا ﻷحـ ـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  28–9من ق ـ ـانون
الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،اﳌعدل واﳌتمم ،يهدف هذا اﳌرسوم
إﱃ ﲢ ـ ـدي ـ ـد كيفـ ـ ـيات تطـ ـ ـبيق اﻹعـ ـفاء من الرس ـ ـم عﲆ القـ ـ ـيمة
اﳌ ـ ـضـ ـافـ ـة عـﲆ عم ـ ـليات بـ ـيع الشـ ـ ـع ـ ـير والـ ـذرة وكـ ـذا اﳌ ـواد
واﳌنتجات اﳌوجهة لتغذية اﳌواشي والدواجن.
اﳌاّدة  : ٢تعفى من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،عمليات
بيع الشعير والذرة وكذا اﳌواد واﳌنتجات اﳌوجهة لتغذية
اﳌواش ـ ـي والدواجـ ـن ،اﳌـ ـدرجة ضـ ـمن الوضـ ـعـ ـيات التـ ـعريـ ـفية
اﳌذكورة ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣يـ ـ ـرت ـ ـ ـ ـبط مـ ـ ـنـ ـح اﻹعـ ـفاء اﳌـ ـذكـ ـور أع ـﻼه ،بال ـنس ـ ـبة
لعمليات اﻻستيراد ،باكتتاب دفتر الشروط ،اﳌرفق نموذجه
ﰲ اﳌلحق الثاني بهذا اﳌرسوم.
يـ ـجـ ـ ـب أن يـ ـرفـ ـق اكـ ـ ـتـ ـتاب دفـ ـتر الشـ ـروط اﳌـ ـذكـ ـور أع ـﻼه،
ببـ ـرن ـ ـام ـ ـج تق ـ ـديري سـ ـنـ ـوي لﻼستـ ـيراد ،يرف ـ ـق نمـوذجه ﰲ
اﳌلحق الثالث بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤يلتزم اﳌستورد ب ـما يأتي :
– إبﻼغ اﳌصالح الفﻼحية اﳌختصة إقليميا شهريا ﲟا
حققه من الواردات التقديرية،
– إيـ ـداع البرنامج التقـ ـدي ـري لﻼستيراد اﳋـاص ب ـه ،ل ـ ـدى
اﳌصالح الفﻼحية اﳌختصة إقليميا ،قبل خمسة عشر )(1٥
يوما ،مع إرفاق قائمة منتجي أغذية اﳌواشي والدواجن،
حسب اﳊالة،
– التصريح كل ثﻼثة ) (3أشهر ،لدى اﳌص ـ ـالح الف ـ ـﻼح ـية
اﳌختصة إقليميا ،بوجهة اﳌنتجات اﳌستوردة.

اﳉبائية.
اﳌاّدة  : ٨بالن ـ ـسبة لعـ ـمليات بيع الشـ ـ ـ ـعير والذرة وكـ ـ ـذا
اﳌ ـواد واﳌنتـ ـجات اﳌوجـ ـهة لتغ ـ ـذية اﳌـ ـواشـ ـ ـي والدواجـ ـ ـن
واﳌصـ ـ ـّنعة مح ـ ـليا ،واﳌ ـ ـدرج ـ ـة ض ـ ـمن الوض ـ ـعيات التـ ـعريف ـ ـية
اﳌذكورة ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا اﳌرسوم ،فإن اﻻستفادة من
اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة يرتبط باكتتاب اﳌنتج
أو اﳌـحّول أو اﳌجّمع ،حسب اﳊالة ،تعهدا يتضمن توجيه
اﳌواد واﳌنتجات اﳌـحلية لصالح التعاونيات الفﻼحية أو
منتجي أغذية اﳌواشي أو مباشرة للمربﲔ بغرض تغذية
ماشيتهم.
يتم اكتتاب التعهد ،الذي يرفق نمـ ـ ـوذج م ـ ـنه ﰲ اﳌ ـلحق
اﳋ ـ ـامس بهـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ،لـ ـدى اﳌـ ـصالح الف ـ ـﻼحية اﳌخ ـتصة
إقليميا.
اﳌاّدة  : ٩يـ ـرتبـ ـط تطـ ـبيق اﻹعـ ـفاء من الرسـ ـم عﲆ القـ ـيمة
اﳌضافة عﲆ اﳌنتجات اﳌـحلية ،بتقدﱘ اﳌنتج أو اﳌـحول
أو اﳌجّمع ﻷغذية اﳌواشي والدواجن ،حسب اﳊالة ،للمصالح

اﳉـ ـب ـ ـائية اﳌخـ ـتصة إقليـميا ،الت ـ ـعهد اﳌـ ـ ـذكـ ـور ﰲ اﳌـ ـ ـادة 8
أعﻼه ،مؤشرا عليه من اﳌصالح الفﻼحية اﳌختصة إقليميا.
تس ـ ـّلم اﳌصـ ـالح اﳉ ـ ـ ـبائيـ ـة بـ ـع ـ ـد معـ ـايـ ـنة الوثـ ـائق اﳌبـّين ـ ـة

أعﻼه ،شهادة اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة.

اﳌاّدة  : ١٠تخضع عمليات استيراد وبيع الشعير والذرة
وكذا اﳌواد واﳌنتجات اﳌوجهة لتغذية اﳌواشي والدواجن،
إﱃ الرقابة البعدية من طرف الفرق اﳌختلطة )الضرائب –
اﳉمارك – التجارة( ،وفقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ١١إن ع ـ ـدم احـتـرام التع ـهـ ـدات اﳌك ـتتـبـة م ـن طـرف
اﳌست ـ ـورد أو اﳌـ ـنـ ـتج أو اﳌ ـ ـحـ ـّول أو اﳌـ ـجـ ـّمـع ،حسب اﳊالة،

اﳌاّدة  : ٥يج ـ ـب أن يخـ ـض ـع اﻻسـ ـتيراد اﻹضـ ـاﰲ للت ـعـ ـدي ـ ـل

التي ﲤت معاينتها قانونا ،عﲆ التواﱄ ،من طرف اﳌصالح

مرة واحدة ضمن الب ـرنامج التـ ـقديري السنوي ،وفـ ـقا لنـ ـ ـفس

اﳉ ـ ـبائية ،ومصـ ـالح اﳉـ ـمارك ،واﳌـ ـصـ ـالح الف ـﻼحي ـة اﳌخـ ـت ـصة

اﻷشكال اﳌذكورة أعﻼه ،مع التزام اﳌستورد بتقدﱘ عرض

إقليـ ـمـ ـيا وكـ ـذا مص ـ ـالح وزارة التـ ـجـ ـ ـارة ،يعّرض إﱃ تطـ ـب ـيق

لﻸسباب اﳌبررة لهذا التعديل.
اﳌاّدة  : 6تـ ـرتـ ـبط اﻻس ـ ـتفادة مـ ـن اﻹع ـ ـفاء من الرس ـم عﲆ

الع ـ ـقـ ـوبـ ـات اﳌنـ ـصـ ـوص علـ ـيها ﲟـ ـوجـ ـب الت ـش ـريع والتـ ـنظيم
اﳌعمول بهما.

القيمة اﳌضافة بتقدﱘ اﳌستورد للمصالح اﳉبائية اﳌختصة

اﳌاّدة  : ١٢تلغى أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 212–18
اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  ٤ذي اﳊ ـ ـج ـ ـة ع ـ ـام  1٤39اﳌـ ـوافـ ـق  1٥غـ ـشت سـنة

من ط ـرفه كما ينـ ـب ـ ـغي ،وتسليم مـ ـقرر اﻻستـ ـفادة من اﻹعفاء

 2٠18واﳌتعلق بكيفيات اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة

اﳌسّلم من اﳌصالح الفﻼحية اﳌختصة إقليميا ،واﳌرفق

لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا اﳌواد واﳌنتجات اﳌوجهة

نموذجه باﳌلحق الرابع بهذا اﳌرسوم .وﻻ يكون هذا اﳌقرر

لتغذية اﳌواشي.

ﻻ لعملية استيراد واحدة.
صاﳊا إ ّ

اﳌاّدة  : ١٣ي ـ ـنـ ـشـ ـر هـ ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـ ـدة الّرس ـ ـمـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

إق ـليـمـي ـا ،دف ـتـر الشروط اﳌ ـذك ـور ﰲ اﳌـادة  3أعـ ـﻼه اﳌكت ـتـب

تسّلم اﳌصالح اﳉبائية بعد معاينة الوثائق اﳌبينة أعﻼه،
شهادة اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة.
اﳌاّدة  : 7م ـن أجل تـ ـطـ ـبيق اﻹعـ ـفاء من الرسـم عﲆ القيمة
اﳌضافة يتعﲔ عﲆ مستورد اﳌواد واﳌنتجات اﳌذكورة

حّرر باﳉزائر ﰲ  1٥شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق  29مارس

سنة .2٠21

عبد العزيز جراد

 ١٨شعبان عام  ١٤٤٢هـ
أول أبريل سنة  ٢٠٢١م
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اﳌلحق اﻷول
قائمة البنود التعريفية الفرعية اﳌعنية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة ٣٨
من قانون اﳌالية لسنة ) ٢٠٢١اﳌادة  ٢٨-٩من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال(
اﳌواد اﳌعنية باﳌادة  ٣٨من
قانون اﳌالية لسنة ٢٠٢١

تعيﲔ اﳌنتجات

البند التعريفي الفرعي

الشعير اﳌوجه ﻷغذية اﳌواشي

م1٠٠3.9٠.٠٠.٠٠.

 -الشعير غير البذور ) اﳌوجه ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(

الذرة اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي

م1٠٠٥.9٠.٠٠.٠٠.

 -الذرة غير البذور )اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(

م23٠2.1٠.1٠.٠٠.

 - - -نخالة ذرة )اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(

م23٠2.1٠.91.٠٠.

 - - - -نخالة جريش وغيرها من بقـايا غربلة أو طحن أو معاﳉة

والدواجن
والدواجن

ال ـذرة وإن ك ـانت بشك ـل ك ـري ـات م ـك ـت ـل ـة ،اﳌوج ـه ـة ل ـت ـغـذيـة اﳊيـوانـات
)اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(
م23٠2.3٠.1٠.٠٠.

  - -نخالة القمح )اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن( - - - -نخالة جريش وغيرها من بقـايا غربلة أو طحن أو معاﳉة

م23٠2.3٠.91.٠٠.

القمح وإن كانت بشكل كريات مكتلة ،اﳌوجهة لتغذية اﳊيوانات
)اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(

م23٠2.٤٠.1٠.٠٠.

  - -نخالة حبوب أخرى )اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن( - - - -نخالة جريش وغيرها من بقـايا غربلة أو طحن أو معاﳉة

اﳌواد واﳌنتجات اﳌدرجة ﰲ

م23٠2.٤٠.91.1٠.

البنود التعريفية 23.٠3 ،23.٠2

)اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(

و 23.٠9اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي
والدواجن

اﻷرز وإن ك ـانت بشك ـل ك ـري ـات م ـك ـت ـل ـة ،اﳌوج ـه ـة ل ـت ـغ ـذي ـة اﳊي ـوانـات
 - - - -نخالة جريش وغيرها من بقـايا غربلة أو طحن أو معاﳉة

م23٠2.٤٠.99.1٠.

حبوب أخرى وإن كانت بشكل كريات مكتلة .موجهة لتغذية اﳊيوانات
)اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(

م23٠2.٥٠.1٠.٠٠.

  - -نخالة من بقول )اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن( - - - -نخالة جريش وغيرها من بقـايا غربلة أو طحن أو معاﳉة

م23٠2.٥٠.91.٠٠.

البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة ،اﳌوجهة لتغذية اﳊيوانات
)اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(

م23٠3.1٠.11.٠٠.

  - - -بقايا صناعة النشاء اﳌوجهة لتغذية اﳊيوانات )اﳌوجهةﻷغذية اﳌواشي والدواجن(

م23٠3.1٠.91.٠٠.
م23٠3.2٠.11.٠٠.
م23٠3.2٠.91.٠٠.
م23٠3.3٠.1٠.٠٠.

  - - -غيرها من بقايا صناعة النشاء اﳌوجهة لتغذية اﳊيوانات)اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(
  - - -لب الشمـ ـنـ ـدر مـ ـوجـ ـهـ ـة لـ ـت ـغ ـذي ـة اﳊي ـوان ـات )اﳌوج ـه ـة ﻷغ ـذي ـةاﳌواشي والدواجن(
  - - -بقايا قصب السكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكرموجهة لتغذية اﳊيوانات )اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(
  - -ب ـق ـاي ـا ون ـف ـاي ـات صن ـاع ـة ال ـب ـي ـرة وال ـت ـق ـط ـي ـر اﳌوج ـه ـة ل ـتـغـذيـةاﳊيوانات)اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(

م23٠9.9٠.1٠.٠٠.

 - - -مستحضرات لتغذية العجول)اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(

م23٠9.9٠.2٠.٠٠.

 - - -ستينيرول ،اﻷمﻼح اﳌعدنية اﻷساسية ،أمبروميكس زائد

م23٠9.9٠.3٠.٠٠.
م23٠9.9٠.٤٠.٠٠.

)اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(
  - -زن ـ ـك ـ ـب ـ ـاسي ـ ـت ـ ـراسﲔ م ـ ـوج ـ ـه ﻻست ـ ـخ ـ ـدام ـ ـه ﰲ صنـ ـاعـ ـة اﻷعـ ـﻼفاﳊيوانية )اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(
  - -مركز معدني في ـ ـتامي ـ ـني و/أو ني ـ ـتـ ـروج ـ ـيـ ـني )اﳌـ ـوجـ ـه ﻷغـ ـ ـذيـ ـةاﳌواشي والدواجن(

م23٠9.9٠.99.٠٠.

  - - -غـ ـيـ ـرهـ ـا مـ ـن اﳌستـ ـحضرات مـ ـن الـ ـنـ ـوع اﳌستـ ـعـ ـمـ ـل لـ ـتـ ـغـ ـذي ـةاﳊيوانات )اﳌوجهة ﻷغذية اﳌواشي والدواجن(

 ١٨شعبان عام  ١٤٤٢هـ
أول أبريل سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ

8

اﳌلحق الثاني
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
دفتر الشروط
أنا اﳌمضي أسفله .................................................................................................................................
اﳌتصرف بصفة .......................................................................................................................................:
) نسخة مرفقة من القانون اﻷساسي (
اﻻسم واللقب أو اسم الشركة للمستورد ...................................................................................................:
مقر الشركة أو العنوان .............................................................................................................................:
الذي يدعى أدناه “ اﳌستورد” ...................................................................................................................:

أتعهد باﻻحترام الصارم لﻸحكام اﻵتي بيانها :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :التصريح باﻻ ّ
طﻼع عﲆ النصوص التشريعية والتنظيمية.
اﳌاّدة  : ٢أن أسّلم ،مع فواتير البيع ،بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد وكمية وقيمة اﳌنتجات التي سيطرحها ﰲ
السوق.
اﳌاّدة  : ٣أن أقدم قائمة منتجي أغذية اﳌواشي والدواجن اﳌعتمدين قانونا واﳌربﲔ اﳊاملﲔ لبطاقة فﻼح ،للمصالح
الفﻼحية اﳌختصة إقليميا بعد عمليات البيع.
ﻻ أبيع اﳌواد واﳌنتجات سوى ﳌنتجي أغذية اﳌواشي والدواجن اﳌعتمدين قانونا واﳌرّبﲔ اﳊاملﲔ
اﳌاّدة  : ٤أ ّ
لبطاقة فﻼح.
اﳌاّدة  : ٥ﲟناسبة تصريح الدفع التلقائي ” “ G٥٠للشهر الذي يﲇ عمليات البيع ،يتعﲔ عﲆ اﳌستورد أن يبّلغ مفتشية
الضرائب أو مركز الضرائب أو اﳌركز اﳉواري للضرائب الذين يخضع لدائرة اختصاصهم“ ،كشفا عن الزبائن” يتضمن
اﳌعلومات اﳌتعلقة بهويتهم )اﻻسم واللقب ،اسم الشركة ،العنوان ،رقم التعريف اﳉبائي( ،الطبيعة والكمية اﳌباعة وسعر
البيع خارج الرسم.
اﳌاّدة  : 6يترتب عﲆ عدم التقيد بأحد بنود دفتر الشروط هذا ،إلغاء اﻻستفادة من هذا اﻹعفاء وتطبيق العقوبات
اﳌنصوص عليها ﲟوجب التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : 7يعد دفتر الشروط هذا ،ﰲ ثﻼث ) (3نسخ أصلية ،مؤشرا عليها قانونا من طرف اﳌصالح الفﻼحية اﳌختصة
إقليميا ،تسلم نسختان منه ،عﲆ التواﱄ ،ﳌصالح الضرائب اﳌشرفة عﲆ تسيير اﳌلف اﳉبائي للمستورد واﳌصالح
اﳌختصة للوزارة اﳌكلفة بالفﻼحة.

مدير اﳌصالح الفﻼحية لوﻻية .....................

تأشيرة و ختم اﳌستورد

 ١٨شعبان عام  ١٤٤٢هـ
أول أبريل سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق الثالث
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية

برنامج اﻻستيراد التقديري السنوي رقم  .............اﳌؤرخ ﰲ  .....................للشعير والذرة وكذا للمواد
واﳌنتجات اﳌوجهة لتغذية اﳌواشي والدواجن

الشركة ......................................................................................................................................................... :
عنوان مقر الشركة ....................................................................................................................................... :
الهاتف /الفاكس ........................................................................................................................................... :
اﻻسم واللقب ................................................................................................................................................ :
العنوان ..........................................................................................................................................................:
رقم السجل التجاري ................................................................................................................................... :
رقم التعريف اﳉبائي ................................................................................................................................ :
السنة اﳌالية ..............:
الشهر .........................:
تعيﲔ اﳌنتجات

خصائص عامة

الكمية التقديرية

ختم وتأشيرة  /مديرية اﳌصالح الفﻼحية لوﻻية .....................

اﳌورد

البلد اﻷصﲇ
للمنتج

تأشيرة وختم اﳌستورد
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 ١٨شعبان عام  ١٤٤٢هـ
أول أبريل سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌلحق الرابع
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية

مديرية اﳌصالح الفﻼحية لوﻻية......................

مقرر اﻻستفادة من شهادة اﻹعفاء )*(
مقرر رقم  ......................اﳌؤّرخ ﰲ ............................
– تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  28-9من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال،
– تطبيقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  12٠-21اﳌؤرخ ﰲ  1٥شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق  29مارس سنة  2٠21واﳌتعلق
بكيفيات اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا اﳌواد واﳌنتجات اﳌوجهة لتغذية اﳌواشي
والدواجن،
ﲟوجب البرنامج التقديري السنوي لﻼستيراد رقم  ..................اﳌؤرخ ﰲ ..................................................
من طرف  ......................... :الوظيفة  ........................... :اﳌتصرف ﳊساب ................................................. :
اﻹطار القانوني  ....................................................... :رقم السجل التجاري .................................................. :
رقم التعريف اﳉبائي  .......................................... :عنوان مقر الشركة ....................................................... :
الوﻻية ........................................................................ :
تقرر ما يأتي :
أن اﳌواد واﳌنتجات اﳌوجهة لتغذية اﳌواشي والدواجن اﳌستوردة والتي ترفق قائمة منها بهذا اﳌقرر ،معفاة من الرسم
عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  28-9من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال اﳌذكور أعﻼه.
يعد مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء ﰲ نسختﲔ اثنتﲔ ) ( 2أصليتﲔ ،موجهتﲔ إﱃ :
– اﳌعني باﻷمر،
– اﳌصالح اﳉبائية اﳌختصة إقليميا.
السنة اﳌالية ..................
تعيﲔ اﳌنتجات

خصائص عامة

الكمية

اﳌوّرد

البلد اﻷصﲇ
للمنتج

مدير اﳌصالح الفﻼحية لوﻻية .....................

* ﻻ يكون هذا اﳌقرر صاﳊا إﻻ لعملية استيراد واحدة.

 ١٨شعبان عام  ١٤٤٢هـ
أول أبريل سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق اﳋامس
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية

تعهد بتوجيه اﳌواد واﳌنتجات اﳌـحلية لتغذية اﳌواشي والدواجن

أنا اﳌمضي أسفله )اﻻسم واللقب( ........................................................................................................ :
اﳌتصرف بصفة ) منتج /محّول/مجّمع( لـ................................................................................................. .
عنوان مقر الشركة .................................................................................................................................... :
رقم السجل التجاري ................................................................................................................................ :
رقم التعريف اﳉبائي ............................................................................................................................... :
 -١أصّرح :
– باﻻطﻼع عﲆ التشريعات والتنظيمات اﳌعمول بها حاليا.
– باﻻطﻼع عﲆ الشروط اﳌطلوبة لﻼستفادة من اﻹعفاء اﳌنصوص عليه ﲟقتضى اﳌادة  28-9من قانون الرسوم عﲆ رقم
اﻷعمال.
-٢أشهد :
– أن كل اﳌعلومات اﳌتضمنة ﰲ الطلب ،صحيحة.
– أني عﲆ علم بكل العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،ﰲ حالة التصريح الكاذب.
 –3أتعهد بأن الشعير والذرة وغيرهما من اﳌواد اﳌعفاة ،من اﻹنتاج اﶈﲇ ،ستباع للتعاونيات ،والدواوين ،ومنتجي غذاء
اﳌواشي والدواجن أو للمرّبﲔ مباشرة لغرض تغذية اﳌاشية والدواجن ،كما أعلم ﰲ اﻵجال اﳌـحددة ،مصالح الوزارة اﳌكلفة
بالفﻼحة بكل التعديﻼت التي ﲤس اﳌعلومات الواردة ﰲ هذا التعهد.

تأشيرة
اﳌصالح الفﻼحية لوﻻية .....................

تأشيرة وختم
منتج  /محّول  /مجّمع

