
  دافعي الضرائبل موجھة ةتوضيحي وثيقة
  
 
  .30Cم) ا'ستمارة  ةيكيف حول دافعي الضرائب ع�مإ إلى لوثيقةادف ھذه ھت
  
  : 30C ستمارة اإعداد  إطار-أ
 

 تتبع ھذهو. الضريبي القانوني إلى القضاء على ا'زدواج ساساأالدولية  لجبائيةا تفاقياتا'تھدف 
 .الخ...التحصيل تبادل المعلومات والمساعدة في: منھا أھداف أخرى ات، أيضا،يا'تفاق

 
المبرمة  الدولية لجبائيةا تفاقياتا'تنص  ،)الفوائد وأرباح اJسھم و اHتاوات( الخصومبالنسبة لمداخيل 

التي تختلف عن تلك التي ينص عليھا التشريع  ضريبيةعلى تطبيق معد'ت  الجزائر من طرف
يمكن أن ، القانون الداخليحسب  ٪ 24 المحدد بـ اHتاواتعلى معدل الضريبة  المثال،على سبيل .داخليال

  .لجبائيةا تفاقياتا' تنص عليهلما ٪ و ذلك وفقا  10أو حتى  12أو  15إلى يخفض 
  
المصدر  المداخيل ذات  حد سواء على على يتم تطبيقه ،المداخيل بلد مصدرل يبةالضرفرض  تسقيف 

مصدر ال المداخيل ذات و كذاى المتعاقدة اJخرالمقيمين في الدولة  طرف من المتحصل عليه الجزائري
Jالجزائرمن طرف المقيمين في عليه  لصٌ حالمتجنبي ا. 
 

 المبرمة من طرفالدولية  لجبائيةا تفاقياتا'تنص  ،)النشاطاتأرباح ( اJصولل يخيخص مدافيما 
منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ارتباطھا ب حالةفي الجزائر في  للضريبة إخضاع ھذه المداخيل الجزائر على

   .الجزائرفي  متواجدة
 
حكام J سقانتفعال و م تنفيذمن جھة، من ، إدارة الضرائب الجزائرية لتمكين 30C استمارة تم وضع 

 مختلف من مضمون ا'ستفادة الضرائبدافعي  تمكين ،من جھة أخرىو ،الدولية لجبائيةا تفاقياتا'
  .ا'تفاقيات

  
   .الجبائية في الخارج ا0قامةشھادة : 30C استمارةم(  كيفيات -ب 
  
 :او من الواجب عليه م(ھ ا ستمارةلما تستعمل  -
 الجزائر،لغير المقيمين في  30Cاستمارة سمح ت، فقط سطراJلبعض  نفسه، يبةدافع الضر طرف من م)ت

من أجل  ھذافي الخارج و تھم الجبائيةلتقديمھا كدليل على إقام ،من مصدر جزائري لالحائزين على مداخي
    .الجزائر وبين بلد إقامته  جبائيةا'ستفادة من أحكام ا'تفاقية ال

 
لمديرية ل اHلكتروني موقعاليمكن تحميلھا مباشرة من  ا'ستمارةه أن ھذفي ھذا ا'طار، تجدر اHشارة إلى 

  على شكل ملف ا'ستمارةھذه تقديم تم  . www.mfdgi.gov.dz: على العنوان التالي العامة للضرائب
"PDF" ع�م ب ھذه ا'ستمارة عن طريق ا'ستعانة حفظيمكن لدافع الضريبة م) و . للم) قابلHوسيلة ا

  .ا|لي
 
   :ا ستمارةالتي تشملھا المداخيل  أنواع -
شخاص غير اJمن طرف محققة ال جزائريال درمصذات الكل المداخيل  مبدئيا، ،30Cاستمارة تغطي  
  .مين في الجزائرمقيال
  



 اDصولاخيل بمدو  )و اHتاوات الفوائد ،أرباح اJسھم( بمداخيل الخصوم، ، في الواقعھذه المداخيل تعلقت
 شخص التي يمتلكھا إلى منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في الجزائر تابعةال) نشاط الناتجة عن ممارسة(

  .في الجزائر غير مقيم
 
  :تقديم مختلف أجزاء ا ستمارة -

 موجھة ىواJخر، الضرائب الجزائرية دارةH ة موجھةواحد. ة مزدوجةي نسخف مقدمة 30C استمارة
Hالضرائب دارة Jالضريبةدافع إقامة  بلد( جنبيةا.( 
 
 :المتعاقدةالدولة ب ةمتعلقالمعلومات ال*

الجزائر  معھا الدولة التي وقعت أيبلد إقامته،  ميذكر اسأن  يبةالضر المناسب، يجب على دافع سطرالفي 
  . يلتجنب ا'زدواج الضريبجبائية  إتفاقيةعلى 

  
'  يبةدافع الضرفإن ، بعد حيز النفاذالجبائية  Hتفاقيةالم تدخل إذا  على انه ،في ھذا اHطار ،يجب التنويه

  .السالفة الذكر Hتفاقيةأحكام اا'ستفادة من  هيمكن
 
  :بمختلف اJطراف ةمتعلقال المعلومات*
   .تم� و توقع من طرف أطراف مختلفة التي يجب أن سطراJ على العديد من 30C استمارةتحتوي  

 
 .المستفيدبمتعلقة العلومات مال: 1رقم  جزءال •

يجب  ،ريمصدر جزائمن إيرادات  ىعل تحصلو الذي  مقيم في الجزائر،الشخص غير ال في ھذا الجزء،
 ، ا'سمقبلالشارة إلى اH، الطبيعيين بالنسبة ل)فراد ،اJخيرةوتشمل ھذه . المعلومات الخاصة به يذكر أن
  .سكنالنوان عالنشاط وأو طبيعة  المھنة ،دتاريخ المي� ،)أو اJسماء(
  

 ھانشاط طبيعة ،تسميتھا ا'جتماعية ة ذكرمقيمال، يجب على الشركة غير المعنويينشخاص ل) بالنسبة
  .مقرھا ا'جتماعيوعنوان 

  
 .من المداخيل المستفيدبمتعلقة المعلومات ال: 2رقم  الجزء •
ل امالح( من قبل الشخص غير المقيم أو ممثله وجوبا موقع و مؤرخ تصريح شرفي فيھذا الجزء  مثليت
حمل ييجب أن . 30C ستمارةا'مع  تفويضالرفق ييجب أن  ،الحالة اJخيرة ھذه في ).لوكالة ال�زمةل

  .الفعلي للمداخيلالمستفيد  طرف من عليه دقاتوقيع مص التفويض
 

 تعيين أع�ه لشخص المذكورا علىجب ي ،)الثاني من ھذا الجزء انظر الشرط الثاني( ةالمناسب خانةفي ال
 متحصل على: "مثال. وضع مقيم في تلك الدولةعلى  فيھا التي حصل السنة ذكرمع  ته الجبائيةدولة إقام

  ". أع�هضمن معنى ا'تفاقية المذكورة  2013وضع مقيم في موريتانيا في عام 
 

تكون موقعة  يجب أن، جزائريالمصدر ال ذاتالمداخيل  ا المستفيد منالدولة التي يقيم فيھ أن ريذكيجب الت
 .دخلت حيز النفاذقد  ا'زدواج الضريبي لتجنب اتفاقية على مع الجزائر

  
  . أدناهاHطار المبين جوع إلى ، يرجى الررفي الجزائ جبائيةتحديد اHقامة ال كيفياتبالنسبة ل :م�حظة

  
  .مداخيلطبيعة ال:  3رقم  الجزء •

التي  جزائريال مصدرذات ال المداخيلشير إلى طبيعة يأن  في الجزائرالشخص غير مقيم على  يجب
    .Hتاواتا أو الفوائد، أرباح اJسھمبإما  اJمر تعلقأن ييمكن  .تحصل عليھا



، فإنه يجب ينمختلف مدينينمن  مداخيل علىالشخص غير المقيم  ما إذا تحصل في حالةجب التنويه انه ي
  .يجزائركل مدين إلى  30Cعليه تقديم استمارة 

  
و إتاوات " س"ن شركة أرباح ميتحصل على ، عليه أن غير مقيم في الجزائر ،شخصن كان إ :مثال

   ." ع"من شركة وائد وف
 

 يجب عليه، في ).أدناهقدم الم رلتفسيأنظر ا( بنسخة مزدوجة ،30Cم) استمارتين  شخصالھذا على  يجب
 في النسخة الثانية تعيين الخانات المتعلقةو ،أرباح اJسھمب المتعلقةتعيين فقط الخانة ، النسخة اJولى

  .الفوائد و اHتاواتب
  
 .الجبائية لدولة اHقامة دارةاH  تصريح:  4 رقم الجزء •

مشار إليھا في طرف اHدارة الجبائية لدولة اHقامة للمستفيد من المداخيل اليم) من ھذا الجزء يجب أن 
  . 3 رقم الجزء

   
   .المدين الجزائري تصريح: 5رقم  الجزء •

 ،1 الجزء مقيم المحدد فيالشخص غير لل 3الجزء المذكورة في المداخيل الذي عليه دفع المدين الجزائري 
التوقيع ب، مكانالتاريخ والبعد ذكر  ،الشروع مع به المعلومات المتعلقة ،5رقم  الجزء، في ذكرييجب أن 
  .الجزءعلى ھذا 

 
و رقم  )NIF-ر ت ج(الجبائي  هتعريفرقم  ه،عنوان،ا'جتماعي همقرأو  مهاس فيھذه المعلومات  مثلتت

  .مادته الجبائية
  

لسنة التي تم فيھا دفع ا إلى ،ةالمناسب لخانةفي ا، اHشارةع�وة على ذلك، يجب على المدين الجزائري 
المقتطعة  بعد خصم الضريبة المدفوعة المداخيللھذه المبلغ الصافي و 3رقم  الجزءالمداخيل المذكورة في 

حيز  ات الجبائيةا تفاقيقائمة  .ذات الصلة الجبائية معدل المنصوص عليه في ا'تفاقيةالبمن المصدر 
  .)dz.gov.mfdgi.www( متوفرة على الموقع اHلكتروني للمديرية العامة للضرائب ذاالنف

   
مباشرة  ، تطبيقللضريبة لمبالغ الخاضعةبا مدين الجزائريعلى الانه يجب ، في ھذا الصدد ،تجدر ا'شارة

الجزائر  الجبائية التي تربط ا'تفاقيةبموجب المنصوص عليھا  ،لمصدرمن اة قتطعالم ،ضريبةالمعدل 
 ' يتناسب مع نوعه، أي كان ،كان دخل أو إذا تطبيقه معدل الواجبالتردد في في حالة ال .الدائن إقامةببلد 

لحصول جبائية لغرض اال المصالح نم قرب، فمن الضروري التاJسھم أرباحأو  وائدلفا، اHتاواتتعريف 
  .حات ال�زمةيضتوعلى ال

 
 مبالغ الخاضعةدفع ال سنة خMل فيالتحقق من أنه  ،باھتمامعى ايرالمدين الجزائري أن ى عل بيج

 Jجل ھذا،. في البلد الموقع مع الجزائر على اتفاقية جبائية فعليا بصفة مقيم جبائيلدائن ا متعيت، للضريبة
 كان في حالة ما إذا .السنة المعنية إلىتم اHشارة فيھا التي  ، 2 رقم الجزء إلىالرجوع من الضروري 
تقديم تفويض  يشترطأن  المدين الجزائري على، يجب لتمثيلها مداخيل فوض شخصبالالمستفيد الفعلي 

  .لمداخيلباالفعلي  المستفيد من طرفتوقيع مصادق عليه  يتضمن
 
 :ا ستمارةاستخدام  مسار -

 Hدارة ىخربلد اHقامة ، واJلالضرائب موجھة Hدارة ، واحدة ة مزدوجةفي نسخ مقدمة 30C ستمارةا'
  .الضرائب الجزائرية

 



ذات المصدر المداخيل،  توقف على طبيعةالواجب م)ھا ت اJجزاء وا'ستمارات استخدام  مسار
  .شخص غير مقيم في الجزائرمحققة من طرف جزائري، الال
 
في  الشخص غير المقيمعلى يجب  :)الفوائد و اHتاوات اJسھم، أرباح( لخصوملمداخيل ابالنسبة *

 .متطابقةالالمعلومات  ذات ةمزدوج ةنسخب المقدمة ،30C ا'ستمارةمن  3و  2و  1 اJجزاءم) الجزائر 
 .4 الجزء م) معلوماتJجل  تهإقامدولة ل ائبالضر المعنية على إدارة ا'ستمارة قدمييجب أن  ،بعد ذلك

م ل، وتس"اHقامةدولة إدارة موجھة إلى "�مة الحاملة لع، ھامخصصة لالنسخة البھذه اHدارة ظ فتتح
 .)مداخيل الخصومبلمستفيد الفعلي ا(شھادة إلى طالب الثانية النسخة ال
 

الشخص طرف من  يتم تقديمھا" رية دارة الجزائمخصصة ل� "�مة الحاملة لع، ثانيةالنسخة الھذه 
ن ه ا'ستمارة منسخة من ھذبيتم ا'حتفاظ  .5 رقم و ذلك لغرض م) الجزءالمدين الجزائري  الى ،المعني

 سيرةالمالضرائب  إدارةإلى  يةاJصل النسخة و يتم إرجاع يةمحاسبال هJغراضالمعني باJمر قبل المدين 
   .ملفه الضريبيل

 
مداخيل الخصوم، ليس مكلفا بم) الجزء المتعلق بالمصلحة ي يتلقى ذال الشخص غير المقيم :م�حظة
  .ستمارةالمدرجة في الجزء العلوي من ا' المسيرة 

 
  ،قابل للم) "PDF"ملف  من اJولى نسخةالفي  الخاصة به معلوماتال لشخص غير المقيما م)عندما ي

 .تلقائيا اHلكتروني للمديرية العامة للضرائب، النسخة الثانية تم) على موقع  متوفرال
  
الشخص غير المقيم في الجزائر  يجب على :منشأة دائمة أو قاعدة ثابتةل التابعة مداخيل اJصوللبالنسبة *

 .متطابقةالمعلومات ذات ال بنسخة مزدوجة، المقدمة، 30C ا'ستمارةمن  2و  1اJجزاء  م)
 

بصفة إجبارية في أعلى  ،ذكري أن لشخص غير المقيما يجب على ،2و  1جزاء اJ م)بعد : م�حظة
، مديرية إليھانتمي يالتي المفتشية و مديرية الضرائب (المصلحة المسيرة لملفه الجبائي ا'ستمارة، 

واختياريا ) IPCالمركز الجواري للضرائب  أو CDI، مركز الضرائب  DGEمؤسسات كبريات ال
  .... ).الھاتفالعنوان،  (غيرھا من المعلومات 

 
. 4رقم  جزءال م) معلوماتإدارة الضرائب لبلد إقامته ل إلىھذه ا'ستمارة  تقديمبعد ذلك، يجب عليه 

وتسليم  ،"اHقامةدولة إدارة موجھة إلى "�مة الحاملة لع ،الھ مخصصةالنسخة بال ھذه اHدارة تحتفظ
 ) .مداخيل اJصولبلمستفيد الفعلي ا(شھادة إلى طالب الثانية النسخة ال
 

ع�مة ل ةملاحالالثانية،  النسخة هھذ، ةيالمحاسب هJغراضه ا'ستمارة ا'حتفاظ بنسخة من ھذمع 
دارة الضرائب الجزائرية Hمن طرف الشخص المعني،  ھامتقدي يتم، "ةل�دارة الجزائريمخصصة "

.المسيرة لملفه الجبائي  
  
  :الجزائري إلى المدين ا ستمارةتقديم عدم واقب ع-

 المدين الجزائري ر، إلىالجزائمقيم في الشخص غير الن قبل م ،30Cفي حالة عدم تقديم ا'ستمارة 
ھذا ل ' يمكن، )اJصول للمداخيبالنسبة (والى إدارة الضرائب الجزائرية أ  )الخصوم للمدا خيبالنسبة (

  .الدولية جبائيةال تفاقياتا'الواردة في  ستفيد من أحكاميالشخص أن 
 
 
  



  : 30Cستمارة ا عواقب تقديم استمارة غير 
من  الجبائية، بلد إقامتهل صادرة عن إدارة الضرائب، م شھادةيقدتمقيم في الجزائر الالشخص غير  يستطيع

  .جبائيةال تهإقامأجل تبرير 
  

من  أو للضريبة الخاضعة لمبالغبا الدائن من طرفحسب ا'قتضاء،  ،ھذه الوثيقةمثل يتم قبول تقديم 
 .'زدواج الضريبيالمتعلقة باالضرائب لغرض ا'ستفادة  من اJحكام الجبائية  إدارة طرف

المكلف  يةتتوافق مع وضع رةالمذكومن الضروري التأكد من أن المعلومات الواردة في الشھادة إ' انه، 
.يبةالضرب  
 

:م) في الجزائرمقيم الالشخص غير  يستوجب على انه ھذه الحالةيجب التوضيح في كذلك،   
 

شھادة اHقامة الجبائية مع إرفاق  30Cستمارة ل� 3و 2و  1 رقم جزاءاJ، لمداخيل الخصومبالنسبة *
؛للمدين الجزائري نقتييتين الوثاھيجب تقديم . بلد إقامتهل دارة الضرائب رة من طرف إالصاد  

 
الصادرة من طرف إدارة  إرفاق شھادة إقامته الجبائية مع 2 و  1 رقم جزاءاJ، اJصوللمداخيل بالنسبة *

.إدارة الضرائب الجزائرية المسيرة لملفه الجبائي إلى نقتييتين الوثاھيجب تقديم . بلد إقامتهالضرائب ل  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  في الجزائر جبائيةتحديد ا0قامة ال بكيفيات تذكير
  

  .معنويينأشخاص طبيعيين أو أشخاص اJمر ب تعلقما إذا  حسبالجزائر  في جبائيةالتحديد اHقامة  كيفية ختلفت
  

ا'زدواج لتفادي الدولية  جبائيةال اتا'تفاقيعليه في منصوص ھو مفھوم " ةيالجبائقامة اH"أن  ،ھذا الصدديجب التذكير في 
لتعيين  "موطن التكليف" مفھومعلى سبيل المثال،  ،، بالنسبة ل)شخاص الطبيعيينالداخلي أحكام القانونتقضي  .الضريبي

  .للضريبة في الجزائر يناJشخاص الخاضع
 

 في حين أن ،قليمياH على الدخل لضريبةليخضعون المقيمين في الجزائر ين يالمعنوأن اJشخاص إلى يجب التذكير   ،كذلك
الطبيعيين  اJشخاص ھؤ'ء وھذا يعني أن ،عالميالللضريبة على الدخل  يخضعون  المقيمين في الجزائرالطبيعيين  اJشخاص
   .، على المداخيل المحققة في الجزائر و تلك المحققة خارج الجزائرفي الجزائر لضريبةليخضعون 

 
لتحقق لغرض ا) ق ض م ر م من 3المادة (داخلي الأحكام القانون الرجوع إلى  ،أولى مرحلةفي ، يجب :الطبيعيينبالنسبة ل(فراد 

في  امتلك (i) إذا في الجزائرموطن تكليفه  لديه يعتبر شخص. في الجزائر أم 'موطن تكليفه  إذا كان ھذا الشخص لديهفيما 
 ياتإما باتفاق وحيد، إما باتفاق تأجيرال متي اJخيرة،الحالة  ھذهفي ، عندما امستأجرأو  امنتفع أوبصفته مالكا  مسكنناالجزائر 

 (iii)،الرئيسيةمصالحه  مركزة أو إقامته الرئيسيمكان في الجزائر امتلك  (ii)سنة واحدة،لمدة  على اJقل لفترة متواصلة ةمتعاقب
  .' باJجرة أونشاط مھني  الجزائرمارس في 

   
غياب في حالة  إ' أنه. بفرض ضريبة في الجزائر الجزائرية سمح ل�دارة الجبائيةموطن التكليف ي تجدر اHشارة إلى أن مفھوم 

 مبرمة مع بلد آخراتفاقية جبائية نصت إذا ما  الضريبية ل�دارة الجبائية برفع  ق ض م ر م من 4المادة  حكامأ تسمحھذا المعيار، 
   . حق فرض الضريبة لجزائرا منحب
  

الذين '  أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفھم أو مكلفين بمھام في بلد أجنبي و ،في الجزائر ھمتكليفموطن انه لديھم  أيضا يعتبر
  .دخلھممجموع في ھذا البلد لضريبة شخصية على يخضعون 

  
لسنة  ME/DGI/DLF/LF/92/246رقم التعليمة  يرجى الرجوع إلى ،موطن تكليف معيارفيما يخص  شروحاتلمزيد من ال

1992.  
  

متعاقد مع الجزائر  أخر في بلدكذا و) حسب القانون الداخلي(في الجزائر  انه موجود صشخموطن التكليف ل حالة ما إذا أعتبرفي 
لمعايير المنصوص عليھا في ا'تفاقية المبرمة مع البلد السالف ل ،في مرحلة ثانية، يتم اللجوءعدم ا'زدواج الضريبي، لباتفاقية 

  .شخص المعني باJمرلغرض تحديد بلد إقامة ال )4المادة  عادة(الذكر
  

بالسكن ھذه المعايير تعلق ت. يةالمذكور في ا'تفاق لترتيب، يتم تطبيقھا في ا)ةأو ثانوي(تنص أحكام ھذه المادة على معايير فرعية 
  .ضريبيتينال ناHدارتيبين  مشتركال تفاقا' ،ا، أخيرو الجنسية ،الحيوية، اHقامة المعتادة مركز المصالحالدائم، 

  
 في على ھذا النحو،إنشائھا و تسجيلھا،  التي تم لشركات، افي الجزائر تعتبر لديھا إقامة جبائية :بالنسبة ل(شخاص المعنويين

  ).م و س ت(للسجل التجاري  المركز الوطني
 

ت معھا الجزائر عقدالجزائر وفي دولة  في ،نفس الوقت في) ثوحدالنادر  ھو و(شركة لھا إقامة مزدوجة  إذا اعتبرت ،إ' انه
تنص . ةمقر إدارتھا الفعليل وفقا من ا'تفاقيات الجبائية على تحديد إقامة الشركة 5المادة  عدم ا'زدواج الضريبي، تنصلاتفاقية 

، من الواجب). ...مشترك اتفاقجنسية، (للفصل في مسالة إقامة المؤسسات  معايير أخرى ،بعض ا'تفاقيات، في بعض الحا'ت
  . الجبائية لتحديد اHقامة لرجوع إلى المحتوى الدقيق للمادة ذات الصلة من ا'تفاقيةا ،لھذا الغرض


