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أو الغاز الطبيعي المضغوط ، المركبات المزودة GPL السيارات الكهربائي ، المركبات التي تعمل فقط بغاز
بالطاقة بنزين مزدوج / غاز البترول المسال أو بنزين / ميثان ، مركبات الهيدروجينو  وفقاا للقوانين الدولية

سارية المفعول في جميع أنحاء التراب الوطني ، وتتمتع بالعفاء من دفع ضرائب السيارات لمدة خمس سنوات
من تاريخ التسجيل الول ؛ في نهاية هذه الفترة ، بالنسبة للسيارات الكهربائية ، يجب دفع ضريبة تساوي ربع

المبلغ المتوقع لمركبات البنزين المقابلة ، بينما بالنسبة للدراجات النارية والدراجات البخارية ، يجب دفع
.ضريبة المركبة بالكامل

أو غاز الميثان ، طالما أنها GPL سيارات الركاب والمركبات التجارية المعتمدة للتداول حصرياا مع غاز
بشأن النبعاثات الملوثة ، تخضع لدفع ربع ضريبة المركبات المتوخاة لمركبات EEC تتوافق مع توجيهات

.البنزين المقابلة

أو ،  GPL  بغاز الميثان  و N1 و M1 في جهة بوليا ، تتمتع المركبات الجديدة التي تنتمي إلى الفئتين
ا من  GPL / المجهزة منذ البداية بوقود مزدوج  ، بالعفاء2013 يناير 1أو بنزين / ميثان ، مسجلة اعتبارا

. وللخمس سنوات التالية462/1998المؤقت لول مرة محددة المدة المشار إليها في القرار الوزاري 

 وللخمس462/1998قررت جهة بوليا بالعفاء المؤقت لول فترة محددة مشار إليها في القرار الوزاري 
ا للمركبات الجديدة التي تنتمي إلى الفئتين ا من  N1 و M1 سنوات التالية، أيضا 2014 يناير 1المسجلة اعتبارا

.مع إمداد طاقة هجين من البنزين والكهرباء و الديزل والكهرباء

 ، مددت منطقة بوليا العفاء2019 يوليو 23 الصادر في 34علوة على ذلك ، مع القانون القليمي رقم 
ا من  . وفي هذه الحالة2018 يناير 1المؤقت للمركبات التي تعمل بالهيدروجين المسجلة لول مرة اعتبارا

ا ، يتعلق العفاء بالفترة المحددة الولى المشار إليها في القرار الوزاري   و السنوات الخمسة462/1998أيضا
.اللحقة

أو الهجين ، GPL بمجرد انتهاء فترة العفاء ، يجب على المركبات التي تحتوي على وقود الميثان أو غاز
٪ ،75الذي يعمل بالبنزين والكهرباء والديزل والكهرباء أو الهيدروجين ، دفع ضريبة السيارة المخفضة بنسبة 

.بينما بالنسبة لولئك الذين لديهم وقود مزدوج ، يجب دفع ضريبة السيارة كليا


