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مقدمة
تعترب الضريبة من أهم املصادر لتمويل خزينة الدولة ،كما تساهم يف اإلنعاش االقتصادي ودفع عجلة
التنمية يف الدول النامية واليت تسعى من خالهلا تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي ،وكذا ضرورة التعامل مع
املؤسسات الدولية لذلك فإن دميومة هذا املفهوم واستمراره متوقف على مدى استجابة والتزام املكلفني ابلضريبة
لواجباهتم الضريبية لكن هذه االستجابة يف غالب األحيان تكون نسبية نتيجة اجلدل القائم منذ القدمي بني دفع
الضريبة والتهرب من أدائها عن طريق استغالل الثغرات القانونية وهو ما يعرف ابلتجنب الضرييب أو عن طريق
استعمال طرق تدليسية وهو ما يعرف ابلغش الضرييب وهو هذا ما يرتجم ظاهرة التهرب الضرييب الذي أيخذ أبعاد
خطرية وأاثر سلبية على االقتصاد الوطين واليت بطبيعتها تؤدي إىل استنزاف موارد من املفروض أن تستفيد منها
اخلزينة العامة للدولة لتغطية نفقاهتا العمومية من خالل استثمارها يف املشاريع التنموية للبالد.
هذا ما دفع إىل تبين سياسة حمكمة للتصدي هلذه اآلفة اليت أصبحت ظاهرة عاملية لصيقة ابلضرائب
ومن هنا أييت دور الرقابة اجلبائية كوسيلة وقائية وردعية يف آن واحد بغية تقومي االعوجاج يف حتصيل
الضريبة والتخفيف من حدة ظاهريت الغش والتهرب الضرييب ،نظرا ملا تكتسبه هذه ألخرية من عمل معاكس جملرى
السياسة اإلصالحية للجباية يف النظام اجلزائري وضمان توزيع عادل للعبء الضرييب ومحاية روح املنافسة النزيهة
وابلرغم من اإلجراءات الرقابية املتخذة من طرف الدولة يف سبيل القضاء عليه ،إال أنه مازال يف وترية متزايدة
ومستمرة وذلك لتكيفه مع التطورات االقتصادية والتكنولوجية اجلديدة وهو ما جيعل أمواال طائلة تتداول من دون
اقتطاع ضرييب مما يضعف حصيلة اخلزينة العمومية يف وقت تسعى فيه الدولة للرفع من موارد اجلباية العادية لتغطية
نفقاهتا املتزايدة يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة.
ومما سبق تتضح لنا معامل إشكالية اليت ميكن حصرها يف السؤال اجلوهري التايل:
 فيما يتمثل دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة ظاهرة التهرب الضرييب؟ولتوضيح خمتلف جوانب اإلشكالية املطروحة نقوم بطرح األسئلة الفرعية التالية:
 ماذا نعين ابلضريبة وما األهداف اليت ترمي لتحقيقها؟ ما هي الطرق املعتمدة ملكافحة التهرب الضرييب ميدانيا على مسنوى مديرية الضرائب البويرة؟ ما هي اإلجراءات الكفيلة لتفعيل آليات الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب؟أ

ولكي نتمكن من اإلجابة على هذه التساؤالت قمنا بطرح الفرضيات التالية:
 -1تعترب الضريبة أهم مورد جبائي ،وهي تصبوا إىل هدف واحد بتوفري املوارد املالية الالزمة.
 -2تعترب الرقابة اجلبائية آلية أساسية حملاربة التهرب الضرييب عن طريق التحقيقات اجلبائية.
 -3تتوقف فعالية الرقابة اجلبائية على مدى فعالية آليتها وأجهزهتا.
 -1دوافع اختيار املوضوع :هناك دوافع ذاتية وأخرى موضوعية.
 دوافع ذاتيةالرغبة والفضول للتعرف أكثر على العمل امليداين والقيام ابلدراسة التطبيقية للجانب النظري من املوضوع بغيةاحلصول على الكفاءة املهنية لتسهيل االخنراط يف احلياة العملية مستقبال.
 امليول الشخصي ملضمون املوضوع. عالقة املوضوع ابلتخصص. عدم تطرقنا وتعمقنا هلذا املوضوع أثناء دراستنا اجلامعية رغم أمهيته.دوافع موضوعية
 انتشار ظاهرة التهرب الضرييب وحتمية مكافحتها. املوضوع له عالقة ابلواقع املعاش كونه ميس فئات اجملتمع. جهل الكثريين لألمهية البالغة اليت حتظى هبا الضريبة يف املوازنة العامة. التحوالت اليت يعرفها االقتصاد الوطين واليت تتطلب منها االعتماد على املوارد اجلبائية.اهتمام الدولة يف الوقت الراهن إبجياد بدائل ملوارد اجلبائية البرتولية-2أمهية البحث
تكتسي الرقابة اجلبائية أمهية كبرية يف النظام الضرييب اجلزائري كونه يعترب نظام ضرييب يعطي احلركة التامة
للمكلفني ابلضريبة يف التصريح مبجمل مداخليهم وممتلكاهتم من تلقاء أنفسهم من خالل فرض الرقابة على هذه
التصرحيات ،إال أن ظاهرة التهرب الضرييب تقف حائال دون حتقيق الرقابة اجلبائية لألهداف املرجوة منها ،وذلك
نظرا ملا ختلفه من أاثر سلبية على املستوى املايل واالقتصادي واالجتماعي.
ب

حيث تؤدي إىل اإلضرار ابخلزينة العمومية يف وقت تسعى فيه الدولة لرفع من املوارد اجلبائية العادية،
واهتمامها يف الوقت الراهن إبجياد بدائل للموارد اجلبائية البرتولية يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة.
 -3أهداف املوضوع
 توضيح مدى خطورة التهرب الضرييب اليت أصبحت ظاهرة اقتصادية خطرية تعيق التنمية االقتصادية. دراسة أثر فعالية الرقابة اجلبائية يف احلد من انتشار هذه الظاهرة. إبراز أهم التدابري واإلجراءات املتخذة من طرف الدولة للوقوف على مدى قدرهتا و فعاليتها يف التخفيف منحدة التهرب الضرييب.
 -4صعوابت البحث
رغم التصريح الصحيح للتحصيالت يف إطار الرقابة اجلبائية إال أن هناك صعوبة يف احلصول على املالحق
لألموال املسرتجعة ابعتبارها واثئق سرية ،وهذا حلفظ السر املهين.
 -5املنهج املتبع
من أجل التحقق من صحة الفرضيات اليت تسعى إليها الدراسة اعتمدان على املنهج الوصفي الذي ساعدان
على مجع وعرض املعلومات والبياانت كما اعتمدان على املنهج التحليلي الذي مسح لنا بتفسري هذه املعلومات
وحتليلها للحصول على نتائج دقيقة ومرضية.

ج

تقسيمات الدراسة
بدأ البحث بديباجة شاملة للموضوع بعدها قسمنا البحث إىل فصلني نظريني وفصل تطبيقي عاجلنا:
الفصل األول :الضريبة وإشكالية التهرب الضرييب.
حبيث تناولنا يف هذا الفصل أربعة مباحث وهي كاآليت :ماهية الضريبة ،مدخل إىل النظام الضرييب ،إشكالية
التهرب الضرييب ،أاثر التهرب الضرييب وطرق قياسه.
الفصل الثاين :حتت عنوان اإلطار النظري والقانوين للرقابة اجلبائية وقسم كاآليت اإلطار النظري واهليكلي للرقابة
اجلبائية وكذا اإلطار القانوين للرقابة اجلبائية ابإلضافة إىل التحقيقات اجلبائية والعقوابت وتقييم فعالية نظام الرقابة
اجلبائية.
الفصل الثالث:خصصناه إلبراز الواقع العملي للرقابة اجلبائية بدراسة حالة مديرية الضرائب بوالية البويرة.
مث خامتة تنطوي على نتائج للجانب النظري والتطبيقي ،مث توصيات أفاق تكون منطلقا لبحوث أخرى.
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الفصل األول
مدخل إىل الضريبة النظام ضرييب والتهرب
الضرييب

الضريبة وإشكالية التهرب الضرييب

الفصل األول
متهيد

إن توسع نشاط الدولة أدى إىل زايدة نفقاهتا فتحتم عليها البحث عن مصادر جديدة لتمويل وتغطية
النفقات املتزايدة ابستمرار ،إذ جيب أن تغطي هذه النفقات مبوارد مقابلة هلا ،وملواجهة هذه النفقات تسعى
الدولة جاهدة إىل اقتطاع الضرائب اليت حتصل جرباً من األشخاص اخلاضعني للضريبة
ومن أجل ضمان تنظيم إيرادات ضريبة تلجأ الدولة إىل وضع نظام ضرييب مدعم بتشريعات وقوانني يسري
وفقها امللكل

ابلضريبة و ا رخر عن نطاقها ،ابإلضافة إىل أن أمهية الضريبة وفعاليتها مرهونتان مبدى استجابة

والتزام امللكلفني بواجباهتم ،وهذه ا استجابة يف معظمها تلكون نسبية نتيجة اجلدلية القائمة منذ القدمي بني دفع
الضريبة والتهرب من أدائها ،وقد اختذت ظاهرة التهرب أاثر خطرية وأبعاد سلبية على ا اقتصاد الوطين وعلى
األهداف املسطرة ،حيث تعيق فعالية النظام الضرييب من خالل كبح جهود ملكوانته األساسية املتمثلة يف التشريع
اجلبائي واإلدارة الضريبية هلذا اعتمدان إىل تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث:
املبحث األول :ماهية الضريبة
املبحث الثاين :مدخل إىل النظام الضرييب
املبحث الثالث :إشلكالية التهرب الضرييب
املبحث الرابع :أاثر التهرب الضرييب وطرق قياسه
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الفصل األول
املبحث األول :ماهية الضريبة

تعترب الضرائب مصدرا من مصادر اإليرادات العامة للدولة ،وهي من أهم أدوات السياسة املالية اليت
تستخدمها للتأثري على النشاط ا اقتصادي هبدف حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسنتناول يف هذا املبحث
تعري الضريبة وقواعدها ،أهدافها ابإلضافة إىل تصنيفاهتا.
املطلب األول :مفهوم الضريبة وخصائصها.
أوال :مفهوم الضريبة
للضريبة عدة تعاري نذكر منها:
تعريف :1الضريبة استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على األشخاص الطبيعيني ا اعتباريني وفقا لقدراهتم
التلكلفية بطريقة هنائية وبال مقابل قصد تغطية األعباء العامة بتدخل الدولة. 1
تعريف :2هي اقتطاع نقدي جربي هنائي يتحمله امللكل

ويقوم بدفعه بال مقابل وفقا ملقدرته على الدفع

ومسامهته يف األعباء العامة أو لتدخل الدولة لتحقيق أهداف معينة. 2
تعريف :3هي استقطاع سيادي عن طريق السلطات العامة لتحقيق أهداف عامة وتوزيع عبئها حسب الطاقة
الضريبية للمواطن. 3
تعريف :4هي حتويال ت إجبارية يتلقاه ا قطاع احللكومة العامة وتشمل الضرائب على الرسوم اليت  ا تتناسب على
اإلطالق مع تلكالي تقدمي اخلدمة ،وللكن تستبعد املسامهات ا اجتماعية والغرامات واجلزاءات.4
ولعل أمشل تعري للضريبة يتمثل فيما يلي:
الضريبة فريضة نقدية جيرب األفراد على أدائها للسلطات العامة بصفة هنائية دون مقابل معني وفقا لقواعد مقدرة
بقصد حتقيق منفعة أو مصلحة عامة.
 -1خالد شحاد اخلطيب ،أسس املالية العامة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عمان األردن ،ص ص .146-145
 -2حممود حسني الوادي ،مبادئ املالية العامة ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عمان األردن ،2007 ،ص .65

 -3أعاد حممود القيسي ،املالية العامة والتشريع الضرييب ، ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،األردن ،2008 ،ص.124
 -4عبد اجمليد قدي ،دراسات يف علم الضرائب ،دار جرير للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن ،2011 ،ص.21
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الفصل األول
اثنيا :خصائص الضريبة
من خالل هذه التعاري يتضح أن للضريبة خصائص نذكرها فيما يلي:
 -1الضريبة اقتطاع مايل تتم بصورة نقدية

ويقصد هبا أهنا استقطاع نقدي من ثروة أو دخل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني ومبا أهنا فريضة نقدية فإن
ما يتم جبايته من األفراد جيب أن أيخذ صفة النقد خالفا للنظم الضريبية السابقة اليت كانت تفرض وحتصل يف
شلكل عيين.1
 -2الضريبة تفرض جربا
أي تدفع بصفة إلزامية إجبارية من قبل األفراد وذلك لإلنفراد الدولة عن طريق القانون اجلبائي بتحديد طرق الربط
والتحصيل وإجراءات املتابعات واملنازعات.2
 -3الضريبة تدفع بدون مباشر
أي أن دافع الضريبة  ا يعرف مقدار و ا طبيعة املنفعة اليت ستعود عليه من خالل النفع العام الذي حتققه
الضريبة ،وهبذا مقابل خاص يعود على دافع الضريبة. 3
 -4الضريبة تدفع بصفة هنائية
أي أهنا غري قابلة لالستداد فهي ليست أمانة أو وديعة يستدها صاحبها فيما بعد ،مبعىن أن الدولة  ا
تلتزم برد قيمتها هلم وبدفع آية فوائد عنها لذلك ختتل

الضريبة عن القرض العام اليت تلتزم الدولة برده

إىل املتتبني فيه كما تلتزم بدفع فوائد عن قيمة القرض. 4

 -1عبد احلميد حممد القاضي ،مبادئ املالية العامة ،دار جامعة املصرية ،مصر ،1974 ،ص .64
 -2سوزي عديل انشد ،املالية العامة ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان ،2003 ،ص .115
 -3حممود حسني الوداي ،مرجع سبق ذكره ،ص .75

 -4زينب حسني عوض هللا ،املبادئ العامة ،الدار اجلامعية للنشر والتوزيع ،بريوت ،1998 ،ص .120
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الفصل األول
 -5الضريبة فريضة عامة

تلكون إلزاما شخصيا يلكون شامال ويطبق على مجيع األفراد الذين تتوفر فيهم شروط فرض الضريبة يف الدولة
سواء كان شخصا طبيعيا أو معنواي،حسب التبعية ا اقتصادية وليس حسب التبعية السياسية أو اإلقليمية.1
املطلب الثاين :قواعد الضريبة وأهدافها.
أوال :قواعد الضريبة
ونعين هبا تلك األسس وا اعتبارات اليت جيب مراعاهتا عند فرض الضريبة وهتدف هذه القواعد إىل التوفيق بني
مصلحيت الدولة وامللكلفني ومن بني أهم هذه القواعد نذكر:
 -1قاعدة العدالة
أن يساهم كل فرد يف تغطية النفقات العامة ويقصد ابلعدالة أن يوزع العبء املايل على أفراد اجملتمع كل
حسب مقدرته ،أي مراعاة حتقيق العدالة يف توزيع األعباء العامة بني األفراد.
 -2قاعدة اليقني
أن تلكون الضريبة حمددة بوضوح من حيث أسس حساهبا وميعاد الوفاء هبا واهلدف من ذلك هو محاية دافع
الضريبة من التعس اململكن حدوثه من موظفني اإلدارة الضريبية.

2

 -3قاعدة االقتصاد يف النفقات
يعين أن يلكون اإلنفاق الذي يتم بشلكل تلكالي

لتحصيل الضرائب أبدىن قدر مملكن وحبيث تلكون حصيلة

اإليرادات الضريبية اليت تدخل يف خزينة الدولة أكرب ما يلكون ،وإ ا أصبح فرضها عدمي األمهية عندما تصبح
التلكالي اجلبائية أكثر من حصيلتها. 3

 - 1محيد بوزيدة ،جباية املؤسسة ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،الطبعة الثانية ،،اجلزائر ،2007 ،ص .8

 -2فليح حسن خل  ،املالية العامة ،علم اللكتب احلديث للنشر والتوزيع ،األردن ،2008 ،ص .180
 -3عبد املنعم فوزي ،املالية العامة والسياسات املالية ،دار النهضة العربية ،بريوت ،1995 ،ص 95
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الفصل األول
 -4مبدأ املالئمة

جيب أن حتصل كل الضرائب يف الفتة وحسب النمط الذي ميلكن أن نراه األكثر مالئمة يف جباية الضرائب
أي جيب أن تلكون موعد دفع الضريبة من ممول إىل اخلزينة العمومية بتالئم مع موعد حتقق الوعاء اخلاضع
للضريبة. 1
 -5قاعدة الثبات
أن  ا تتغري حصيلة الضرائب تبعا للتغريات اليت تطرأ على احلياة ا اقتصادية خصوصا أوقات اللكساد وذلك
أن حصيلة الضريبة تزداد عادة يف أوقات الرخاء بسبب ازدايد الدخول واإلنتا والعلكس يف أوقات اللكساد مما
يعرض السلطات العامة ملضايقات مالية كبرية ابلنسبة ملسؤولياهتا اليت تزداد يف هذه األوقات.

2

اثنيا :أهداف الضريبة
تصبوا الضريبة يف أي جمتمع إىل حتقيق ا استقرار والتنوع من خالل جمموعة من األهداف يف اجملال املايل،
ا اقتصادي ،ا اجتماعي والسياسي.
 -1األهداف املالية
يعترب من األهداف الرئيسية واهلامة للضريبة حيث متثل مصدر داخلي دائم من إيرادات الدولة لتمويل
خزينتها وتضمن هلا الوفاء ابلتزاماهتا اجتاه اإلنفاق العام كتمويل اإلنفاق على اخلدمات وعلى استثمارات اإلدارة
احللكومية.
 -2األهداف االقتصادية
يقصد هبا أن الضريبة تستخدم هبدف الوصول إىل حالة ا استقرار ا اقتصادي غري مشوب ابلتضخم أو
ا انلكماش وأصبحت يف إطار الدولة احلديثة أداة للتأثري يف األوضاع ا اقتصادية وحتقيق ا استقرار ا اقتصادي،
وميلكن إجياز أهم األهداف ا اقتصادية فيما يلي:
 -تشجيع بعض أنواع املشروعات  اعتبارات معينة فتعفيها من الضرائب كليا أو جزئيا.

 -1فليح حسن خل  ،مرجع سبق ذكره ،ص .181
 -2خاليد شحادة اخلطيب ،مرجع سبق ذكره ،ص .180
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الفصل األول

 محاية الصناعات الوطنية ومعاجلة العجز يف ميزان املدفوعات ويتم ذلك بفرض ضرائب مجركية مرتفعة علىا استرياد من اخلار وإبعفاء الصادرات من الضرائب كليا أو جزئيا.
 ختفيض معدل الضريبة على األرابح املعاد استثمارها من أجل توسيع ا استثمار. 1 -3األهداف االجتماعية
تعمل الضريبة على حتقيق بعض األغراض ا اجتماعية من أمهها:
 -ختفي

حدة التفاوت بني الدخول والثروات املرتفعة ،وذلك أبن تعتمد الدولة على زايدة الضرائب على

أصحاب الدخول والثروات املرتفعة مث إعادة توزيع حصيلتها على أصحاب الدخول املنخفضة؛
 احملافظة على إملكانية اقتناء بعض السلع ذات ا استهالك الواسع بفرض ضرائب منخفضة على سلعا استهالك كاخلبز واحلليب؛
 احلفاظ على الصحة العمومية وذلك بفرض ضرائب مرتفعة املعدل على بعض السلع اليت ينتج عنها أضرارصحية كاملشروابت اللكحولية ،والتبغ؛
 توجيه سياسة النسل يف الدولة ومعاجلة أزمة السلكن.2 -4األهداف السياسية
تستخدم الضرائب لتحقيق سياسة حلساب طبقة على حساب طبقة أخرى ،أو لتسهيل التجارة مع بعض
الدول أو حلد منها وذلك عن طريق خفض الضرائب اجلمركية على الواردات وحىت اإلعفاء منها أو رفعها يف حالة
الرغبة يف احلد من التجارة معها  ،كما هو احلال يف احلروب التجارية بني البلدان املتقدمة (الياابن ،والو اايت
املتحدة األمريلكية).

 -1محيد بوزيدة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .13-12
 -2زينب حسني عوض هللا ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .129-128
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املطلب الثالث :تصنيفات الضرائب.
ميلكن تصني الضرائب اب استناد إىل عدة معايري وهي:
 -1معيار وعاء الضريبة

يقصد بوعاء املادة اليت تفرض وتقوم عليها الضريبة مبا يقتضي تقسيم وتصني الضرائب على أساسه إىل
الضريبة الوحيدة والضرائب املتعددة.
-1-1الضريبة الوحيدة
مبقتضاها  ا تفرض إىل ضريبة واحدة على الشخص وهي تتسم ابلبساطة والعدالة وسهولة أدائها
واقتضائها أي فرض ضريبة موحدة على الدخل املتولد على خمتل

املصادر بعد حلكم مجيع التلكالي

الالزمة

للحصول على الدخل.1
 -2-1الضرائب املتعددة
هي السائدة يف النظم اليت أتخذ أبكثر من ضريبة سعيا إىل ختفي

عبء كل ضريبة على حدة،

 اختالف مواعيد استحقاقها وهو ما يعمل على ارتفاع حصيلتها وهذه الضرائب ،متس أوعية متعددة وتعدد هذه
الضرائب يؤدي إىل قيام كل ضريبة بتصحيح عيوب الضرائب األخرى وأن امللكل الذي يستطيع التهرب من أحد
أنواع الضرائب يقع حتت طائلة أخرى.2
 -2معيار الواقعة املنشئة للضريبة ومعيار حتمل العبء
يقصد ابلواقعة املنشئة للضريبة أن اإللتزام ابلضريبة ينشأ مبجرد توافر تلك الظروف املوضوعية والشخصية
اليت تؤدي إىل ظهور ا التزام ابلضريبة وطبقا هلذا املعايري 3منيز بني الضرائب املباشرة املتمثلة يف الضرائب على رأس
املال والضرائب على الدخل ،بينما الضرائب الغري مباشرة متثلت يف معيار حتمل العبء يف الضرائب على
ا استهالك وطبقا ملعيار حتمل العبء الضرييب هناك ضرائب مباشرة اليت متثلت يف الضرائب على رأس املال
والضريبة على الدخل أما الضرائب الغري املباشرة تتمثل يف الضرائب على ا استهالك والضرائب على التداول.
 -1محيد بوزيدة ،مرجع سبق ذكره ،ص .18

 -2عبد اجمليد قدي ،دراسات يف علم الضرائب ،دار جرير للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،األردن ،2011،ص ص .37-36
 -3محيد بوزيدة ،مرجع سبق ذكره ،ص .20
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 -1-2الضرائب على رأس املال

ويقصد برأس املال من الناحية القانونية ما ميللكه الشخص من أموال وقيم يف زمن ما بغض النظر عن
طبيعتها :عقارات ،أدوات اإلنتا  ،أسهم .
ولتحديد رأس املال من الناحية الضريبية جيب حصر وبعد جرد تقومي أصول وخصوم امللكل

ابلضريبة

ومن أهم أشلكال وصور الضريبة على رأس املايل ما يلي: 1
-1-1-2الضريبة على عملية وواقعية امتالك رأس املال :كاألسهم ،السندات ،العقارات.
-2-1-2الضريبة على زايدة قيمة رأس املال :وتفرض األسباب خارجة عن صاحبه ألهنا ترجع إىل
ظروف أخرى (األشغال العامة ) وتعرف بضريبة التحسني (إاتوة التحسني).
 -3-1-2ضريبة الرتكات :وتقوم على انتقال رأس املال املستوى إىل ورثته أو املوصى هلم وهناك نوعان
لضريبة التكات مها:
الضريبة على جمموعة التكة :وهي تفرض على جمموع التكة الصايف أي بعد خصم ديوهنا حيث  ا تركة إ ابعد تسديد الديون.
الضريبة على نصيب الوارث :حيث تفرض على نصيب كل واحد من الورثة. -2-2الضرائب على الدخل
واليت تتولد عن واقعة حتقق الدخل ويفهم من الدخل كل ما حيصل عليه الشخص من إيراد مقابل السلع
اليت ينتجها أو خلدمة اليت يقدمها وبذلك تلكون مصادر الدخل األساسية هي :العمل ،رأس املال أو لعمل ورأس
املال معا 2وتقدر على أساس ما حيققه امللكل من عناصر خاضعة لضريبة خالل فتة زمنية سواء كانت شهرا أو
سنة وهذه الضريبة إما تلكون ضريبة نوعيي على الرواتب واألجور وكذا األرابح التجارية والصناعية

 -1سوزي عديل انشد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .169-167
 -2حممود عباس حمرزي ،اقتصادايت اجلباية والضرائب ،دار هومة للنشر والتوزيع ، ،الطبعة الثانية ،اجلزائر ،2003 ،ص .89
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أو تلكون ضريبة عامة على جمموع عناصر دخل امللكل

على اختالف أنواعها ومصادرها ومن أهم عناصر

التشخيص الضرييب إعفاء حد أدىن من الدخول اليت تتناسب مع النفقات الضرورية للمعيشة كما أن هناك إعفاء
أخر يقابل أألعباء العائلية مث إن التصاعد يف معد ات الضريبة هو أحد عناصر التشخيص الضرييب.1
 -3-2الضرائب على االستهالك
هذه الضرائب من نتا واقعة ا استهالك اليت مفادها أن ا التزام بدفع الضريبة تنشأ مبجرد شراء السلعة،
ويقصد ابلضرائب على ا استهالك تلك الضرائب اليت تفرض على الدخل عند استعماله يف أوجه معينة تتمثل
ابحلصول على السلع ا استهالكية ،وضرائب ا استهالك قد تفرض على استهالك وقد تفرض على مجيع أنواع
معينة من السلع أي يف صورة نوعية على ا استهالك ،كالرسم الداخلي عليه وقد تفرض على مجيع أنواع السلع
يف صورة ضريبية عامة على ا استهالك كالرسم على القيمة املضافة  ،2 TVAوتفرض على أنواع معينة من السلع
املستهللكة أو على كافة السلع املستهللكة بغرض حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أو مالية اليت جند منها:
 -1-3-2الضرائب اجلمركية
وتفرض على السلع اجملردة املستوردة من خار الدولة ( الواردات) كما قد تفرض على السلع املصدرة
إىل اخلار ( الصادرات) وعند فرض ضريبة على الواردات  ابد من التميز بني بعض السلع والبعض األخر ،فال
تفرض الضريبة على السلع الضرورية وإ ا فإنه ستنعدم املساواة يف التضحية بني أفراد اجملتمع وحني يدفع كل فرد
فيه قدرا واحدا من الضريبة سواء كان قادرا أو عاجز وقد تفرض الضرائب اجلمركية بقصد تطبيق سياسة احلماية
وذلك هبدف تشجيع ومحاية الصناعات احمللية الناشئة.
أما الضريبة اجلمركية على الصادرات فتلجأ إليها الدولة بقصد إعاقة السلع احمللية عن التصدير أو التخفي
من حجم الصادرات.
وحتقق الضرائب والرسوم اجلمركية حصيلة ضخمة للخزينة ومصدرا غريرا عن مصادر إيرادات الدولة

3

 -2-3-2الضرائب على اإلنتاج
تفرض على املنتجات الطبيعية أو الصناعية ويطلق عليها ( رسوم اإلنتا ) وقد تفرض يف أي مرحلة من مراحل
التصنيع أو اإلنتا حيث يقوم بدفها املنتج ويضي قيمة الضريبة إىل سعر بيع الوحدة للمستهلك.

 -1عبد الناصر إبراهيم ،انئل احلسن ،عدس ،الضرائب وحماسبتها ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عمان ،2003 ،ص .17
 -2محيد بوزيدة ،مرجع سبق ذكره ،ص.21

 -3عبد الناصر إبراهيم نور ،انئل حسن عدس ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .19- 18
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 -3-3-2الضريبة على املبيعات

وهي ضريبة غري مباشرة افرض على السلع الصناعية املستوردة واملصنعة حمليا ،وعلى جمموعة من اخلدمات
وتستويف املرحلة األوىل من تطبيقها من املستورد مباشرة ومن الصانع عند البيع ومن مؤدي اخلدمات عند تقدميها،
ويستثين من ذلك السلع املعفاة املن صوص عليها يف قائمة اإلعفاء ،وقد فرضت لتحل حمل الضريبة على
ا استهالك.
 -4-2الضريبة على التداول
وهي الضريبة اليت تفرض عند حصول انتقال شيء من مللكية شخص إىل شخص آخر .1وتفرض هذه
الضريبة على واقعية انتقال حقوق الثروات وتداوهلا وغريها من التصرفات القانونية اليت تلكون األموال حمال هلا،
كقيام الفرد بشراء عقارات أو بعض التصرفات أبمواله املنقولة ،فجميع التصرفات القانونية لألفراد من بيع وإجيار
وهبات ووصااي واليت تؤدي إىل انتقال األموال والثروة من شخص إىل أخر لضريبة تسمى ابلضريبة على التداول.2
ومن األمثلة على هذه الضرائب ،رسوم التسجيل العقاري ،والرسوم القضائية ورسوم نقل مللكية
السيارات.
اختلفت وجهات النظر يف النظر وتلكي هذه الضرائب ،فبعضهم رصفها ابلرسوم ،والبعض األخر أدخلها يف
عداد الضرائب ابملعىن الفين للضريبة.
ومهم ا يلكن أمر تلكيفها فإن النظام الضرييب للبلد هو الذي حيدد وصفها ،فيما إذا كانت تدخل ضمن
دائرة الرسوم أو أهنا تدخل يف فرضها إىل املقدرة املالية للملكل .

 -1أعاد محود القيسي ،مرجع سبق ذكره ،ص.140
 -2عبد الناصر إبراهيم نور ،عليان الشري  ،الضرائب وحماسبتها  ، ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة األوىل ،عمان ،2002 ،ص.18
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املبحث الثاين :مدخل إىل النظام الضرييب.

 ا ميلكن معرفة مدى تنفيذ السياسة الضريبية يف الواقع إ ا من خالل النظام الضرييب املطابق هلا ،لذلك
سيعاجل هذا املبحث خمتل

اجلوانب املتعلقة ابلنظام الضرييب من حيث املفهوم وامللكوانت ابإلضافة إىل أمهية

دراسة النظم الضريبية.
املطلب األول :مفهوم النظام الضرييب ،مكوانته وأمهية دراسته.
سنتناول يف هذا املطلب ما يلي:
أوال :مفهوم النظام الضرييب
للنظام الضرييب مفاهيم عدة منها ما يرتبط ابلتنظيم الفين للضريبة ومنها ما يرتبط مبجموعة العناصر
اإليديولوجية وا اقتصادية والفنية للنظام الضرييب وانطالقا من ذلك سنتطرق إىل التعريفني التاليني:
التعريف األول  :يعرف النظام الضرييب أبنه جمموعة الضرائب اليت يراد اختيارها وتطبيقها يف جمتمع معني وزمن
حمدد حتقيق أهداف السياسة الضريبية اليت ارتضاها ذلك اجملتمع

.1

التعريف الثاين  :يعرف النظام الضرييب أبنه هو جمموعة حمددة وخمتارة من الصور الفنية للضريبة اليت تتالءم مع
خصائص البيئة اليت تعمل يف نطاقها وتتمثل يف جمموعة برامج ضريبة متلكاملة تعمل بطريقة حمددة من خالل
التشريعات والقوانني الضريبية املصدرة وما يصاحبها من لوائح التنفيذية واملذكرات التفسريية اليت تسعى إىل حتقيق
أهداف حمددة متثل أهداف السياسة الضريبية.2
ومن خالل التعريفني ميلكن صياغة التعري التايل:

3

" النظام الضرييب هو جمموعة الضرائب احملددة واملختارة من الصور الفنية للضرائب واملراد تطبيقها يف بيئة
تتالءم معها ،وذلك بواسطة القوانني والتشريعات املختلفة واملذكرات التفسريية اليت تسعى يف النهاية إىل
حتقيق أهداف السياسة الضريبية"
 -1محيد جميد دراز ،النظم الضريبية الدار اجلامعية ،اإلسلكندرية ،مصر  ،1999ص .22

 -2سعيد عبد العزيز عثمان ،النظم الضريبية ، ،الدار اجلامعية ،اإلسلكندرية ،2000 ،ص .17
- 3محيد جميد دراز ،مرجع سبق ذكره،ص.23
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اثنيا :مكوانت النظام الضرييب.
يتلكون النظام الضرييب من العناصر التالية:
 -1السياسة الضريبية

تعد السياسة الضريبية للمجتمع جزء من السياسة املالية واليت هي بدورها جزء من سياسته ا اقتصادية.
وهي جمموعة الربامج الضريبية اليت ختططها وتنفذها الدولة مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية واحملتملة
إلحداث أاثر اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة وجتنب أاثر غري مرغوبة للمسامهة يف حتقيق أهداف اجملتمع
وكذا تتسم الضريبة أبهنا: 1
 تعتمد على األدوات الضريبية الفعلية واحملتملة كاحلوافز الضريبية اليت متنحها الدولة ألنشطة اقتصادية معينةهبدف تشجيعها.
 جزء مهم من أجزاء السياسة املالية وهذه األخرية جزء من السياسة ا اقتصادية للمجتمع وهبذا يعترب النظامالضرييب صياغة فن ية للسياسة الضريبية للمجتمع فهو يصمم من أجل حتقيق أهدافها حيث جند أن النظام الضرييب
الذي يصلح لتحقيق أهداف نفس سياسة ضريبية معينة يف جمتمع معني قد  ا يصلح لتحقيق أهداف السياسة
الضريبية يف جمتمع آخر.
 -2التشريع الضرييب
هو عبارة عن صياغة ملبادئ وقواعد السي اسة الضريبية يف شلكل قوانني وهذا من أجل حتقيق أهدافها
وجيب أن تتم صياغة التشريع الضرييب بشلكل جيد لسد منافذ التهرب أمام امللكل كما جيب أن تلكون القوانني
الضريبية مرنة تتلكي والظروف ا اقتصادية للدولة.
 -3اإلدارة الضريبية
تعترب اإلدارة الضريبية أداة تنفيذ النظام الضرييب فهي ذلك اجلهاز الفين اإلداري املسؤول عن تنفيذ التشريع
الضرييب وذلك من خالل فرض الضرائب وجبايتها.
اثلثا :أمهية دراسة النظم الضريبية
إن النظام الضرييب يف دولة ما ،ما هو إ ا دالة يف النظام ا اقتصادي والسياسي وا اجتماعي السائد يف
تلك الدولة لذلك اكتست دراسة النظم الضريبية أمهية ابلغة يف اجملتمع حيث يتم دراستها على مستويني:
 -1يونس أمحد بطريق ،الضرائب والنفقات العامة ،الدار اجلامعية،ا اسلكندرية ،مصر ،2000 ،ص .27 -25
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 -1املستوى األول :الدولة وقطاع األعمال احمللي واألجنيب ففيه يهتم املسؤولون احللكوميون مبدى أتثري التغريات
الضريبية على مستوايت التشغيل وا ادخار وا استثمار والتأثري على حجم احلصيلة الضريبية املوجهة أساسا لتمويل
النفقات العمومية كما يهتم املسؤولون يف هذا املستوى على إبرام املعاهدات الضريبية الدولية لتجنب ا ازدوا
الضرييب وكذا دراسة التنسيق الضرييب الدويل إلقامة التجمعات ا اقتصادية 1أما قطاع األعمال احمللي واألجنيب
فريتلكز اهتمامه ابلدرجة األوىل على مدى أتثري التغريات الضريبية على أرابحهم من جهة ،وعلى نظام احلوافز
الضريبية املقدم هلم من جهة اثنية.
 -2املستوى الثاين :القطاع العائلي والدارسني .فريتلكز اهتمام القطاع العائلي على مدى أتثري هذه لنظم على
مستوايهتم املعيشية وعلى مدخراهتم أما ابلنسبة للدارسني والباحثني فإن اهتمامهم يندر ضمن مسعى معريف من
أجل معرفة مدى جناعة هذه النظم يف حتقيق أهدافها.
املطلب الثاين :أثر الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي على النظم الضريبية.
من املعلوم أن النظم الضريبية السائدة يف أي بلد تؤثر يف الواقع ا اقتصادي السائد يف اجملتمع ويف األمهية
النسبية ملختل

ملكوانته فالدول املتقدمة اقتصاداي يتمتع أفرادها مبستوايت دخول عالية وهو ما جيعل الضرائب

للدخل يف موقع الصدارة من بني خمتل

الصور الفنية للضرائب كما هو احلال يف الو اايت املتحدة األمريلكية،

أملانيا ،الياابن حيث وصلت أمهية ضرائب الدخل إىل النسب التالية على التوايل.%69.2 .%66 .%58.5 :
وهذا يف سنة  1992وعلى العلكس يف ذلك متاما فغن ضرائب الدخل يف الدول املتخلفة اقتصاداي متثل نسبا
منخفضة حيث وصلت يف كل من غاان ،املغرب إىل النسب التالية على التوايل%27.6 .%2.5 :

2

كما يؤثر اهليلكل ا اقتصادي للمجتمع بدوره يف شلكل النظام الضرييب ومن مث فإن النظام الضرييب قد
رختل من دولة صناعية إىل دولة زراعية ،أي من دولة تستخدم األساليب احلديثة يف الزراعة على سبيل املثال إىل
دولة  ا تستخدمها أساسا وهو ما يطرح مشلكلة فرض الضرائب على اإليرادات الفالحية بصفة خاصة.
كما يؤثر الواقع السياسي على النظم الضريبية إذ رختل

العبء الضرييب يف دولة دميقراطية متعدد األحزاب على

العبء الضرييب يف دولة غري دميقراطية  ا يسمح فيها تبادل السلطة حيث أنه يشمل فرض الضريبة يف الدول اليت
هبا جمالس تشريعية تشلكيلية وقد تظهر هذه الدول يف معظم األحيان إىل زايدة املوارد املالية لتغطية برامج اإلنفاق
احللكومية غري الرشيدة ،وبقدر ما يتأثر النظام الضرييب ابلواقع السياسي فإنه يتأثر كذلك بتطبيق العالقات
 -1انصر مراد ،فعالية النظام الضرييب بني النظرية والتطبيق،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2011 ،ص .17
 -2املرسي السيد حجازي ،النظم الضريبية بني النظرية والتطبيق ،الدار اجلامعية ،بريوت  ،2001ص .11
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السياسية بني الدول إذ أن وجود عالقات سياسية متميزة بني جمموعة من الدول جتعلها تتعامل فيما بينها مبعاملة
ضريبية تتسم ابلفعالية ( توحد السياسة الضريبية ) كما هو احلال يف دول اإلحتاد األورويب.
وقد تتأثر النظم الضريبية بلكل من الفلسفات واألحوال ا اجتماعية السائدة يف اجملتمع فمن األمهية مبلكان أن تطبق
العدالة يف فرض الضريبة مع مراعاة الدخل املرتفع والدخل املنخفض.
كما تؤثر عادات اجملتمع وقيمة األخالقية على النظم الضريبية ،ففي الدول اليت ينتشر فيها تعاطي اخلمور
واملسلكرات أبنواعها وتتم فيها املعامالت التبوية ،وتعم فيها ألعاب املراهنات واليا نصيب يصبح للضرائب على
هذه اجملا ات ملكاان ابرزا يف نظامها الضرييب والعلكس ابلعلكس. 1
املطلب الثالث :اإلصالحات اجلبائية
من بني أهم اإلصالحات والتعديالت اليت أدخلت على النظام الضرييب كانت يف جمال هيلكل النظام الضرييب وكذا
إصالح هياكل اإلدارة الضريبية.2
أوال :اإلصالحات املتعلقة هبيكل النظام الضرييب
 -1اجلباية العادية
مسح اإلصالح ابلبحث عن مصادر جديدة متلكن من تغطية نفقات الدولة املتزايدة حيث أحدثت فيها
ضرائب جديدة جاء هبا القانون رقم  36 -90املؤرخ يف  1990/12/30واملتضمن قانون املالية لسنة
 1991وهي كما يلي:
 -1الضرائب على الدخل :تعترب الضرائب على الدخل من بني أهم اإلصالحات املتعلقة ابلضرائب
املباشرة.
-1 -1-1الضرائب على الدخل اإلمجايل IRG
ختتص املادة ( )1من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على ما يلي:
تؤسس ضريبة وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيني تسمى ضريبة الدخل وتعرض هذه الضريبة على
الصايف اإلمجايل للملكل ابلضريبة وتتميز ابخلصائص التالية:
 -1عادل أمحد حشيش ،أساسيات املالية العامة ،دار النهضة العربية ،لبنان ،1992 ،ص .184

 -2حممد طاليب ،الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب اجلزائري  ،رسالة لنيل شهادة ماجستري ،يف العلوم ا اقتصادية ،جامعة اجلزائر- 2001،
 ،2002ص.36
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 -سنوية :مبعين أن هذه الضريبة مرة واحدة يف السنة

 وحيدة :حيث أن الشخص اخلاضع هلا جتمع كل مداخليه من خالل ممارسة لنشاطه حبيث يلكون وعاءضريبيا واحدا رخضع هلذه الضريبة.
 وعائها الضرييبحسب املادة  02من قانون الضرائب املباشرة يتلكون الدخل الصايف يف جمموع املداخيل الصافية التالية:1
 األرابح الصناعية والتجارية. أرابح املهن غري التجارية. عائدات املستثمرات الفالحية. عائدات رؤوس األموال املنقولة. املرتبات واألجور واملعاشات والربوع ،فوائض القيمة املتتبة عن التنازل مبقابل من العقارات املهنية. األشخاص اخلاضعني للضريبة األشخاص الذين يوجد موطن تلكليفهم اجلبائي على اجلزائر. األشخاص الذين يوجد موطن تلكليفهم خار اجلزائر الذي يلكون عائداهتم مصدر جزائري. أعوان الدولة الذين ميارسون وظائفهم أو يلكلفون مبهام يف بلد أجنيب والذين  ا رخضعون يف هذا البلدلضريبة شخصية على جمموع دخلهم.
 األشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية الذين يتحصلون يف اجلزائر على أرابح أو مداخيل يتم حتويلفرض الضريبة عليها يف اجلزائر مبقتضى اتفاقية جبائية مع البلد األخر.
 أعضاء شركة األشخاص وشركات املسامهة الذين هلم مسؤولية تضامنية وغري حمدودة حسب املادة 07من قانون الضرائب املباشرة.
 الشركاء يف الشركات املدنية واملهنية.أما طريقة حساب هذه الضريبة فتخضع إىل سلم تصاعدي حسب الشرائح.

 - 1اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،املديرية العامة للضرائب ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،املتضمن قانون املالية  ،1991اجلريدة
الرمسية ،العدد ،57املادة  ،7ص.13
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-2 -1-1الضريبة على أرابح الشركات IBS

لقد مت أتسيس ضريبة على أرابح الشركات مبوجب املادة  38من قانون املالية سنة  1991وقد عرفتها
املادة  135من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة كما يلي:

1

تؤسس ضريبة سنوية على جممل األرابح واملداخيل اليت حققتها الشركات وغريها من األشخاص املعنويني
املشار إليهم يف املادة  136من نفس القانون وتسمى ابلضرائب على أرابح الشركات.
من خالل ما سبق يتبني لنا خصائص هذه الضريبة
 ضريبة وحيدة مبعىن أهنا تعرض على األشخاص املعنويني. ضريبة عامة تفرض على جممل األرابح دون التمييز لطبيعتها. ضريبة سنوية أي أهنا تفرض مرة واحدة يف السنة على أرابح احملققة خالل السنة. ضريبة نسبية حيث ختضع ملعدل اثبت وليس جلدول تصاعدي. الشفافية وذلك من خالل النظر ،الشاملة جملموع أرابح امللكل وكذا طريقة حتديد الربح اخلاضع للضريبة. البساطة ،حيث أن امللكلفني مطالبني بتصريح وبضريبة واحدة على األرابح. األشخاص اخلاضعني للضريبة على أرابح الشركات. الشركات مهما كان شلكلها وغرضها ابستثناء شركات األشخاص ،شركات املسامهة مبفهوم القانونالتجاري ،إ ا أذا اختارت هذه الشركات اخلضوع للضريبة على أرابح الشركات يف هذه احلالة جيبان يرفق
طلب ا اختيار ابلتصريح املنصوص عليه يف املادة  151من هذا القانون و ا رجعة يف هذا ا اختيار هذه
حياة الشركة.
 الشركات املدنية اليت مل تتلكون على شلكل شركات ابألسهم ابستثناء الشركات اليت اختارت اخلضوعللضريبة على أرابح الشركات ،ويف هذه احلالة جيب أن يرفق طلب ا اختيار ابلتصريح املنصوص عليه
للضريبة على أرابح الشركات ،ويف هذه احلالة جيب أن يرفق طلب ا اختيار ابلتصريح املنصوص عليه يف
املادة  151من هذا القانون مرفق بلكش

يبني نتيجة املؤسسة ( ربح أو خسارة) قبل  30افريل من

السنة املالية و ا رجعة يف هذا ا اختيار مدى حياة الشركة.
 -1اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ،املديرية العامة لضرائب ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،اجلريدة الرمسية العدد  ،9املادة  38من قانون
املالية ،سنة ،1991ص.66
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 -املؤسسات واهليئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

 الشركات اليت تنجز العمليات واملنتجات املذكورة يف املادة  12من قانون الضرائب املباشرة واملماثلة. الشركات التع ونية وا احتادات التابعة هلا ابستثناء الشركات املشار إليها يف املادة  138من نفسالقانون.
-2-1ضرائب اإلنفاق :تعترب ضرائب ا اتفاق من بني أهم اإلصالحات املتعلق ابلضرائب الغري مباشرة اليت
تعترب ضريبة غري مباشرة على ا استهالك واليت يتحلها املستهلك النهائي.
-1-2-1الرسم على القيمة املضافة TVA
الرسم على القيمة املضافة هي ضريبة غري مباشرة على ا استهالك جتمع من طرف املؤسسة إىل فائدة
اخلزينة العمومية ليحملها املستهلك النهائي.
ومن مزااي اليت جاء هبا أتسيس هذا الرسم جند:

1

 تبسيط النظام الضرييب بتلخيص عدد املعد ات بتقليص عدد املعد ات إىل معدلني ( )%17-%7وكذلك جاء لتعويض مسيت مها الرسم الوحيد على اإلنتا  TUGPوالرسم على أتدية اخلدمات
.TUGPS
 سهولة تطبيق هذا الرسم ابلنسبة إلدارة الضرائب واملؤسسة املعنية. إنشاء هذا الرسم يتماشى مع ما تسعى إليه دول ا احتاد املغاريب من التنسيق يف السياسات الضريبية وكذاحتفيز املؤسسات اجلزائرية يف األسواق اخلارجية.
 العمليات اخلاضعة للرسم على القيمة املضافةحيث ختضع هلذه الضريبة وجواب:
 املبيعات والتسليمات اليت يقوم هبا املنتجون الذين عرفتهم املادة  04من قانون املالية لسنة .1991 -األشغال العقارية.

-1حممود مجام ،النظام الضرييب وأ اثره على التنمية االقتصادية ،دراسة حالة اجلزائر  ،أطروحة دكتوراه يف العلوم ا اقتصادية ،جامعة حممود منتوري ،
قسنطينة ،2010 ،2009 ،ص.130
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 املبيعات والتسليمات على احلال األصلي من املنتوجات أو البضائع اخلاضعة للضريبة واملستورد واملنجزةوفقا لشروط البيع ابجلملة من قبل التجار املستوردين.
 عمليات تثبيت القيم املنقولة اليت يقوم هبا اخلاضعون للرسم. األمالك غري تلك املثبتة اليت يقوم هبا اخلاضعون للرسم ألنفسهم لتلبية حاجتهم اخلاضعة أو احتياجاتمستثمراهتم املختلفة على أنة تستعمل هذه األمالك  اجناز عمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة أو
تلكون معفاة طبقا للمادة  09من نفس القانون.
 مجيع العمليات غري املبيعات واألشغال العقارية. بيوع العمارات أو املتاجر اليت ميارسها األشخاص الذين يشتون هذه األمالك إلجناز عمليات خاضعةللرسم على القيمة املضافة أو تلكون معفاة طبقا للمادة  09من نفس القانون.
 مجيع العمليات غري املبيعات واألشغال العقارية. بيوع العمارات أو املتاجر اليت ميارسها األشخاص الذين يشتون هذه األمالك ابمسهم وذلك بصفةاعتيادية أو عرضية قصد إعادة بيعها ،ابإلضافة إىل عمليات التقييم والبيع اليت يقوم هبا مالك األراضي
وفقا للشروط املنصوص عليها يف التشريع اجلبائي املعمول به.
 املتاجرة يف األشياء املستعملة من غري األدوات وامللكونة كليا أو جزئيا من البالئني أو الذهب أو القضي. عمليات البيع اليت ميارسها املساحات اللكربى. عمليات ا استرياد. احلفالت الفنية واأللعاب والتسلية مبختل أنواعها اليت ينظمها أي شخص.كما خيضع هلذه الضريبة اختياراي. العمليات اخلاصة ابلتصدير. -العمليات املنجزة لفائدة الشركات البتولية ،وامللكلفني اآلخرين.
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 األشخاص اخلاضعني للضريبة :املنتجون ،جتار اجلملة ،جتار التجزئة التابعني للنظام احلقيقي ،الشركاتالفرعية ومؤسسات تتمتع بنظام األعضاء.1
-3-1حقوق التسجيل والطابع
-1-3-1حقوق التسجيل
متس جمموعة العقود اليت جتري عليها عملية التسجيل مثل العقود الرمسية والقضائية املتضمنة القرارات النهائية
للعقود اإلدارية وعقود نقل املللكية وحق ا انتفاع ابملنقو ات او العقارات والتنازل عن حقوق اإلجيار ،وأتسيس
أتجيل حتويل أو حل الشركات.
-2-3-1حقوق الطابع
متس املستندات اليت تعين العقود املدنية والقضائية وقد حدد أبن املشرع قيمة رسم الطابع حسب احلال كالذي
جاء يف قانون املالية لسنة  1996ويف املادة  64أبن ختضع العقود التالية لرسم طابع وحيدد كما يلي:
 شهادات اإليواء أو شهادات ا استقبال100......د التصريح األبوي50...........................د أتشرية الواثئق500............................د تسليم ترمجة الدفت العائلي100................د-3-3-1الضريبة على اإلرث
هذه الضريبة تشمل اإلجراءات والبنود اليت يتضمنها قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة وحتسب هذه
الضريبة بناء على سلم تصاعدي رخضع هلا األشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز موراثهتم ال 8ماليري دينار.

 -1حممد طاليب ،مرجع سبق ذكره ،ص.40
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-2اجلباية احمللية
وتشمل الضرائب على النشاط والضرائب على املللكية .1
 -1-2الضرائب على النشاط
 -1-1-2الرسم على النشاط املهين TAP

أتسس هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة  1996ليحل حمل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري
 TAISوالرسم على النشاط الغري جتاري  TANCمبعدل %2055حيث يشمل األشخاص الطبيعيني الذين
ميارسون نشاط صناعيا أو جتاراي أو غري جتاري وحيصل هذا الرسم حسب حالة رقم األعمال أو اإليرادات اخلاصة.
 -2-1-2الدفع اجلزايف
ويشمل املبالغ املدفوعة لقاء املرتبات واألجور والتعويضات والعالوات ،حيث يقع على عاتق األشخاص
الطبيعيني واملعنويني واهليئات املتعلقة ابجلزائر واملمارسة لنشاطها هبا.
أما حسابه فيلكون وفق املعد ات اآلتية:
 %6ابلنسبة للمرتبات واجلور والتعويضات مبا فيها ا امتيازات العينية. %1ابلنسبة للمعاشات والربوع العمرية.-2-2الضرائب على امللكية
وتتضمن ما يلي:
-1-2-2الرسوم العقارية TF
حيث جاءت املادة  278من قانون املالية لسنة  1991أبن يؤسس رسم عقاري سنوي على املنازل
واملصانع ورخضع هلذا الرسم األمالك املبنية التالية:

 -1كمال رزقي ،مسري بن عمور ،تقييم عملية إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية يف اجلزائر ،جملة اقتصادايت مشال إفريقيا ،العدد ، 5
جامعة ورقلة ،اجلزائر ،ص.325
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 أراضي البياانت مبختل أنواعها واألراضي التابعة واملوالية مباشرة هلذه البياانت. األراضي غري املزروعة واملستعملة ففي إطار جتاري أو صناعي كالورشات وأماكن إبداع البضائع وغريها. منشآت املركبات وكذا كافة املنشآت التجارية أو الصناعية املماثلة للبياانت. أراضي البناء مبا فيها تلك اليت تقام عليها بناايت معفية من الرسوم. بساتني التسلية واخلطائر ومساحات اللعب اخلاصة ،عندما تتعدى مساحتها املساحة اليت تفرض أنظمةالتعمري.
وينتج أساس فرض الضريبة حسب مساحة العقار املبين أو غري املبين من خالل القيمة اجلبائية ا اجيارية احملددة
بد الة طبيعية املللكية وملكان تواجدها.

1

 -2-2-2رسم التطهري TA
وقد أسس هذا الرسم بناءا على املادة  263من قانون املالية لسنة  1991ويلكون لفائدة البلدايت اليت
تشتغل هبا مصلحة رفع القمامات املنزلية وجمهزة بشبلكة قنوات ورخضع هلذا الرسم أصحاب امللك أو حق
ا انتفاع ،ويتحمل الرسم املستأجر الذي ميلكن أن يدفعه سنواي وتضامنيا مع صاحب امللك.
اثنيا :إصالح اإلدارة اجلبائية
إن إصالح التشريعات اجلبائية لوحدها غري كفيلة إبصالح النظام اجلبائي دون أن تصاحبها إصالحات
إدارية ،قاعدية تتمثل يف إدخال التنظيمات اجلديدة على اهليلكل اإلداري والعمل على توفري كل اإلملكانيات
البشرية واملادية الالزمة هلا من أجل احلفاظ على األهداف األساسية لإلصالح اجلبائي و التلكي

مع التطورات

ا اقتصادية.
تعترب املديرية العامة للضرائب اهليئة املسؤولة عن وضع السياسة الضريبية حتت رقابة وزارة املالية حيث تقوم
بإلقتاح القوانني التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابلضرائب وكذا تسيري وحتصيل الضرائب والرسوم.
أقر املرسوم التنفيذي رقم ( )190 -90املؤرخ يف  23جوان  1990إبنشاء إدارة جبائية على رأسها املديرية
العامة للضرائب اليت تتلكون من عدة مديرايت فرعية ،مث جاء املرسوم التنفيذي رقم  43-91املؤرخ يف -19
 -1وسيلة طالب،الضغط الضرييب والفعالية الضريبية ،رسالة لنيل شهادة ماجستري ،نقود مالية وبنوك ،جامعة البليدة ،2004 ، ،ص.117
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 1991-02واملتضمن قانون اإلصالح الضرييب ابإلضافة إىل سن قوانني تشريعية وتنظيمية هتدف يف جمملها إىل
تطوير اإلدارة اجلبائية كما مت حتديد مهام املديرية العامة للضرائب واملتمثلة فيما يلي:

1

 دراسة ووضع برامج النشاطات اجلبائية . العمل على حتسني العالقة بني املصاحل اجلبائية واخلاضعني للضريبة. تطبيق اإلجراءات والقوانني املتعلقة ابلنشطات اجلبائية إضافة إىل إعداد توقعات اإلدارات اجلبائية وتصفية،حتصيل الضرائب والرسوم ومعاجلة املنازعات اجلبائية.
 توفري وتطوير وسائل الرقابة اجلبائية واحلرص على تنفيذ النصوص والقوانني املتعلقة ابجلباية والسري احلسنملصاحل اجلباية واهليئات املرتبطة هبا.
 دراسة وإختيار مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمات املتعلقة بلكل الضرائب واحلقوق. تنفيذ التدابري الضرورية مللكافحة التهرب والغش الضرييب. السهر على التلكفل ابملنازعات ا ادارية والقضائية املتعلقة مبختل الضرائب والرسوم.أما على املستوى اجلهوي فقد أنشأت تسعة مديرايت جهوية تتلكفل ابلتنسيق بني املديرايت الو ائية
واملديرية العامة للضرائب تتوزع على النحو التايل :اجلزائر ،البليدة ،شل  ،وهران ،سطي  ،قسنطينة ،عنابة،
ورقلة ،بشار وحتتوي كل مديرية جهوية على أربع مديرايت فرعية.
أما على املستوى الو ائي فقد أصبح للكل و اية مديرية مستقلة اتبعة هلا مع بقائها حتت الوصاية التنسيقية
والتوجيهية والرقابية للمديرية اجلهوية واصبح للكل مديرية و ائية مديرية فرعية خمتصة ابلرقابة اجلبائية.
إن إعادة تنظيم اإلدارة اليت تبنتها اجلزائر من  1991كان يهدف إىل توضيح مهام إدارة الضرائب مبستوايهتا
املختلفة ،حيث رختص املستوى املركزي إبعداد املفاهيم والتقييم واملراقبة حيث يتلكفل املستوى اجلهوي ابلتنسيق.أما
املستوى احمللي أو الو ائي فيهتم من خالله تسيري امللفات اجلبائية عن طريق املديرية الو ائية للضرائب

 -1اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،املديرية العامة للضرائب ،املرسوم التنفيذي رقم  09-97املتضمن حتديد مهام مديرية الضرائب،
، 1997اجلريدة الرمسية ،العدد  ،50ص.37
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املبحث الثالث :واقع التهرب الضرييب.

إن ظاهرة التهرب الضرييب مشلكلة أساسية تعاين منها مجيع الدول سواء كانت املتقدمة أو النامية وهذه
املشلكلة تقلص من مستوى احلصيلة الضريبية أي التقليص من مداخيل الدولة وابلتايل التقليص يف متويل
النشاطات ا اقتصادية وا اجتماعية.
املطلب األول :مفهوم التهرب الضرييب وأنواعه.
أوال :مفهوم التهرب الضرييب.
تعريف :1يقصد ابلتهرب الضرييب تلك املخالفات القانونية املتمثلة يف عدم ا امتثال للتشريع الضرييب أو الثغرات
املوجودة يف القانون من أجل التخلص من أداء الواجب الضرييب جبميع الوسائل واألشلكال سواء تعلق األمر
ابلعمليات احملاسبية أو احلركات املادية وذلك كل أو جبزء من املبلغ الواجب ادفع للخزينة العمومية والذي تستعمله
الدولة يف تغطية نفقاهتا وحتقيق أهدافها ا اقتصادية وا اجتماعية.1
تعريف :2أبنه يقوم على ختفيض األعباء الضريبية املستحقة وذلك اعتماد على وجود قواعد قانونية خمالفة دائما
للعقد الضرييب العام أو هناك فجوة يف القانون. 2
تعريف :3التهرب الضرييب ما هو إ ا حتايل على القانون اجلبائي هبدف التخلص من فرض الضريبة أو من أجل
ختفيض الوعاء الضريبيي اخلاضع له. 3
تعريف :4ميلكن أن يلكون مقصود من قبل املشرع نفسه هبدف حتقيق بعض األغراض ا اقتصادية وا اجتماعية
وذلك بفرض ضرائب على مجيع النشاطات املرغوب بتنميتها وتطويرها لتشجيع املواطنني على القيام هلذا النوع من
النشاطات.4
وبصفة عامة يعرف التهرب الضرييب أبنه التخلص من دفع الضريبة بصفة كلية أو جزئية دون أن تلكون هناك
خمالفة للنصوص القانونية.
اثنيا :أنواع التهرب الضرييب.
للتهرب الضرييب عدة تقسيمات نلخصها فيما يلي:
 -1محيد بوزيدة ،مرجع سبق ذكره ،ص 39
A. Margairaz. La faraude fiscale et ces succédanée 2éme édition 1997.p 27. -2
Bernard Bobe et pir lon , Fiscalité et Choix économique . imprimerie. AN .rbin. 1987. -3
P104.
 -4مهدي حمفوظ ،علم املالية العامة والتشريع املايل الضرييب ،منشورات احلليب احلقوقي ،الطبعة الرابعة ،لبنان  ، 2005،ص ص .379-378
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 -1من انحية املشروعية:
ميلكن تقسيمه من هذه الناحية إىل:
-1-1التهرب املشروع ( جتنب الضريبة)

يتمثل يف ا استعمال اإلداري للوضعية غري املنصوص عليها من طرف القواعد القانونية واإلدارية.
ويقصد به أيضا ختلص الشخص من أداء الضريبة املفروضة عليه نتيجة  1استفادته من بعض الثغرات املوجودة يف
التشريع الضرييب حيث أن استعمال امللكل هلذه الثغرات  ا يعد خمالفة أو انتهاك لألحلكام اجلبائية .
-2-1التهرب الغري املشروع ( الغش الضرييب ) .
هو أن حياول أحد األفراد التخلص من التزامه الضرييب إبتباع أساليب خمالفة للقانون ومتممة
بطابع الغش.2
يقصد به كذلك أنه سلوك إجرامي مقصود ومعتمد ابعتباره فعل إرادي يقوم به املمول الذي
يقرر خمالفة القانون للتخلص من دفع الضريبة وعليه فإن الغش الضرييب هو جزء ووجه من عدم ا انتظام
الضرييب.3
اجلدول رقم ( :)1أوجه التشابه واالختالف بني التجنب والغش الضرييب.
أوجه التشابه
 كل منهما يؤدي إىل حرمان اخلزينة من اإليرادات الضريبية. كل منهما يتمثل العنصر املعنوي واملتمثل يف توفر القصد ونية التهرب. كل منهما سلوك يهدف من خالله امللكل إىل التخلص من دفع الضريبة كليا أو جزئيا. -الظاهراتن مرتبطتان بسوء نية امللكلفني

 -1منصور ميال يونس ،مبادئ املالية العامة ،مطبوعات اجلامعة املفتوحة ،طربلس ،1999 ،ص .173
 -2حممود إبراهيم الوايل ،علم املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعبة ،عنابة ،1987 ،ص6. 7
 -3عبد اجمليد قدي ،مرجع سبق ذكره ،ص .215
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أوجه ا اختالف

الغش الضرييب

التجنب الضرييب
 أسلوب مشروع  ا يعد خمالفة أو انتهاك ألحلكام اجلبايةوالقانون.
  ا يعاقب عليه القانون. صعوبة اكتشافه ألنه يعتمد على الثغراتالقانونية

 أسلوب غري مشروع. إتباع أساليب خمالفة للقانون ومتمسلكة بطابعالغش.
 يعاقب عليه القانون. سهولة اكتشافه ألنه يعتمد على التزويروالتحايل

املصدر :من إعداد الطالبة انطالقا من التعريفات السابقة الذكر.
 -2من انحية اإلقليم
ميلكن تقسيم أنواع التهرب من حيث انحية اإلقليم إىل:
 :1-2التهرب احمللي
هذا النوع حيدث يف نطاق حدود الدولة املوجودة هبا حيث تلكون أفعال التزوير اليت يقوم هبا امللكل

 ا

تتعدد هذه احلدود ابستغالل الثغرات املوجودة يف النظام الضرييب أو بطرق وأساليب أخرى مثل التهرب عن طريق
ا امتناع يسمى التجنب الضرييب حبيث يؤدي امتناع الفرض عن القيام ابلتصرف املنشئ للضريبة حىت يتجنب
دفعها برفض إستاد بعض السلع األجنبية لتفادي لضرائب اجلمركية عدم تقدمي امللكل تصرحيا ضريبيا من النشاط
اخلاضع للضريبة ومعتمد يف ذلك على عدم وجود مقر لنشاطه أو يعتمد على نشاطه من جهة إىل أخرى ويف هذه
احلالة يلكون التهرب شبه اتم.1

 -1غازي حسني عناية ،النظم الضرابية يف الفكر املايل اإلسالمي ،مؤسسة شباب اجلامعة ،لبنان ،ص .342
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 :2-2التهرب الدويل

يعترب هذا النوع من التهرب من أخطر أشلكال التهرب إذ أنه يتمثل يف العمل على التخلص من دفع الضريبة
يف بلدها عن طريق التهرب غري القانوين للمداخل و األرابح اليت من املفروض أن ختضع لضرائب البلد الذي
حققت فيه فعال إىل بلد آخر يتميز بضغطه الضرييب املالئم املنخفض وميلكن أن يتخذ هذا النوع من التهرب
األشلكال التالية: 1
- 1-2-2التالعب يف التصريح أبسعار الصفقات التجارية
يلكون ذلك سواء عن طريق تضخيم أسعار املشتايت عند اإلستاد وختفيض أسعار املبيعات عند التصدير،
يستعمل هذا الشلكل من أشلكال التهرب الضرييب الدويل عادة بني الشركات اليت متلك فروعا يف اخلار حيث تقوم
بتحويل أرابحها  اجتاه فروعها املتواجدة يف دول رسومه أقل كما يلجأ إىل هذا الشلكل شركات التجارة الدولية
لتحويل مركز الضغط من أجل ضبط وتسوية سعر منتجاهتا املصنعة يف البلد وبيعها يف بلد اثين سعيا منها لتحقيق
أقصى نسبة من األرابح يف البلد الذي يلكون فيه العبء احلقيقي اجلبائي أخ وطأة.
 -2-2-2املبالغة يف تقسيم التكاليف ( تضخيم التكاليف).
يسعى مسريو الشركات للتالعب ابمللكافآت املمنوحة للموظفني خار البلد مع أشخاص ومهيني أو مبعىن آخر
مترير جزء معني من أرابحها احملققة على شلكل أجور ورواتب وكذلك ملكافآت خلدمات مقدمة من طرف
أشخاص أو مؤسسات ومهية ومن بني الطرق األكثر استعما ا وانتشارا جند تلكالي

من قبل الشلكة األم املوجودة

يف اخلار على فرع هلا ابلدولة املعينة من خالل تطبيق نسبة معينة أن حتددها بنفسها على رقم أعمال هذا الفرع
وميلكن هلذه النسبة أن تقوم ابمتصاص جزء كبري أو حىت كل أرابح اخلاضعة للضريبة.
 -3من انحية الشكل
كذلك ميلكن تقسيم أنواع التهرب إىل:
 :1-3الغش البسيط:
هو يتعلق بعدم انتظام أو نسيان أو عدم حق حبسن نية أو من إرادة صرحية ملخالفة القانون وهو شائع كنسيان
بعض عناصر الوعاء أو املادة اخلاضعة للضريبة.
 -1محيد بوزيدة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 42-41
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 :2-3الغش املركب:

هو السعي صراحة إىل تضليل اإلدارة للضريبة سواء بتقدمي تصيح خادع أو ا امتناع عن تقدمي التصريح
الضرييب. 1
املطلب الثاين :أسباب وطرق التهرب الضرييب.
إذا كانت خزينة الدولة هي جيوب ملكلفيها بصورة أساسية فبإملكاننا تصور اآلاثر السلبية اليت تنعلكس على
تلك اخلزينة إذا عمد امللكلفني أو الرعااي ابلتهرب املشروع والغري مشروع للضرائب واليت تعود أسباهبا إىل عوامل
عديدة تبعا  اختالف األوضاع ا اقتصادية وا اجتماعية والتشريعات الضريبية اخلاصة بلكل دولة وابلتايل للتهرب
الضرييب أاثر سلبية وذلك يف مجيع امليادين.
أوال :أسباب مباشرة
وتتمثل يف تلك العوامل اليت تساهم بصفة مباشرة يف انتشار ظاهرة التهرب.
 :1أسباب نفسية
 وتعود بصورة أساسية إىل عالقة الود املفقود بني الدولة واملواطن أو بتعبري امشل إىل ما بني اإلدارة املاليةوامللكلفني من أسباب التشلكيك وفقدان املصداقية.
 -شعور امللكل

بثقل األعباء الضريبية امللقاة على كاهله جيعله مضطرا إىل البحث عن الثغرات القانونية

اليت تتيح له جما ات التهرب من الضريبة.
 -ضع

2

الوعي الضرييب لدى امللكلفني ويعود إىل اعتبار الضريبة اقتطاع نقدي مايل دون مقابل وإىل

أسباب اتررخية ابعتقاد أهنا أداة  اغتصاب وإفقار الشعوب حيث يعد التهرب من دفع الضريبة وجه من
أوجه املقاومة وكنموذ على ذلك اجملتمع اجلزائري إابن ا استعمار الفرنسي حينما كانت الضريبة الوسيلة
األكثر جناعة يف تسريح مصادرة األموال.

 -1عبد اجمليد قدي  ،مرجع سبق ذكره ،ص .218
 -2حممد طالب ،مرجع سبق ذكره ،ص.54 ،53
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 :2أسباب تشريعية
 -تعقد تشريعات الضرائب عدم استقرار النظام الضرييب من نشأته أن رخلق عدة مشاكل للملكل

تتجلى

يف عدم فهمه للنصوص القانونية ومن أمثلة هذه التعقيدات كثرة املعد ات واإلعفاءات والتخفيضات
والتعديالت اليت تزيد من احتمال التهرب.
 تعدد الضرائب مما يؤدي إىل إرهاق امللكل ابلضرائب وترك ثغرات ميلكن التسلل منها بسهولة. إن النظام اجلبائي اجلزائري هو نظام تصرحيي يعتمد على التصريح املقدم من طرف امللكل وهذا ما يزيدمن شدة التهرب.

1

 الضغط الضرييب :ميلكن القول أن الضغط الضرييب من األسباب الرئيسية اليت تدفع امللكل إىل التهرب منالضريبة نظرا لالرتفاع اللكبري يف معدل ا اقتطاع اجلبائي وحسب ما يقال هناك وسيلتني أساسيتني تؤدي
لزايدة الضغط الضرييب ومها رفع معد ات الضرائب املوجودة أو إنشاء ضرائب جديدة .كما قد يؤدي
إليها كذلك ا اخنفاض يف األجور وللكن هذه الوسيلة أو األسلوب يلكاد منعدما فنادرا ما حيدث ذلك.
 :3أسباب إدارية
 العدد اهلائل للملكلفني اخلاضعني للضريبة وامللفات املعروضة للدراسة. نقص عدد املوظفني ونقص كفاءهتم املهنية. ضالة املرتبات وغياب امللكافئات احملفزة مما جيعل املوظفني يتواطؤون مع امللكلفني مبساعدهتم على التهربالرشاوى.
 عدم املساواة يف التطبيق وجيدر بنا أن نفرق بني العدالة القانونية والعدالة الفعلية ،فقد تلكون الضريبة منالوجهة القانونية كما أرادها املشرع املايل مث جتيء صعوابت التطبيق فتقضي على هذه العدالة ،و ا شك
أن الضريبة  ا تعترب عادلة إ ا إذا استوفت ركين العدالة ،أي عدالة تقرير الضريبة وعدالة تطبيقها،

 -1فوزي عطوي ،املالية العامة والنظم الضرييب وموازنة الدولة ،منشورات احلليب احلقوقية ،2003 ،ص ص .27،72،76
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واألخرية منوطة بلكفاية اإلدارة املالية ومن الثابت أن عدم املساواة يف التطبيق تضع الثقة العامة بعدالة
الضريبة وتلكون من دواعي التهرب منها.

1

ومن الثابت أن عدم املساواة يف التطبيق تضع الثقة العامة بعدالة الضريبة وتلكون من دواعي التهرب منها.
اثنيا :أسباب غري مباشرة
 :1األسباب السياسية
إن عدم ا استقرار السياسي وا اقتصادي داخل الدولة عادة ما يلكون سببا لشيوع التهرب الضرييب ألنه
يولد اإلحساس لدى األفراد بعدم قدرة السلطات العامة على القيام بوظائفها وابلتايل عدم قدرهتا على مطالبتهم
أبداء التزاماهتم الضريبية ،2وكمثال على ذلك أنخذ اجلزائر أثناء فتة العشرية السوداء.
حيث تبني الدراسات أن التهرب الضرييب يرتفع كلما ساد اجملتمع حالة من السخط العام على الضرائب
وزادت الشلكوى من عدم إنفاق حصيلة الضرائب يف املنافع العامة أو عدم وجود عدالة يف توزيع الدخل القومي
أو يف توزيع اخلدمات ا اجتماعية اليت تقوم بتأديتها احللكومة والقطاع العام خاصة إذا شاع بينهم أن حصيلة
الضرائب تذهب لإلنفاق على قلة من صفوة اجملتمع الذين يعتربون من أكثر املتهربني من دفع الضرائب وكذلك
تذهب لإلنفاق على أغراض مظهرية  ا لزوم هلا.
 :2األسباب االقتصادية
إن لألسباب ا اقتصادية دورا هاما يف عملية التهرب فلكلما كان وضع املمول ا اقتصادي متدهور إىل
جانب العوامل ا اقتصادية احمليطة كلما كان التهرب الضرييب كبري والعلكس صحيح.3

 -1محيد بوزيدة ،مرجع سبق ذكره ،ص.43

 -2عبد املنعم فوزي ،املالية العامة والسياسة املالية ،دار النهضة العربية ،لبنان ،2003 ،ص.225
 -3السيد عطية عبد الواحد ،مبادئ واقتصادايت املالية العامة ،دار النهضة العربية ،مصر ،2000 ،ص.815 ،814
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:1-2الوضع االقتصادي للممول

إن الوضع ا اقتصادي للممول أمام الضريبة عادة ما يلكون عامال حمددا للتهرب الضرييب واملمول عادة ما
يستطيع أن حيدد هل استفاد من دفع الضريبة املقررة عليه أم  ا .فإن استشعر املمول انه قد استفاد ابلفعل من
جراء دفع الضريبة فإنه  ابد وأن يبادر دائما إىل سداد الضرائب املقرر وعليه والعلكس صحيح.
:2-2الوضعية االقتصادية العامة
إن األوضاع ا اقتصادية تلعب هي األخرى دورا هاما يف التهرب الضرييب ففي فتات ا ازدهار والروا
ا اقتصادي تزداد مداخيل األفراد ومقدرهتم الشرائية مما يقلل من درجة حساسيتهم  ارتفاع األسعار حيث ميلكن
امللكل

من حتميل العبء الضرييب لزابئنه إبدماجه يف مثن السلعة وابلتايل يقل ثقل العبء الضرييب عليه مما يقلل

من حا ات التهرب والعلكس صحيح يف حا ات الركود وا انلكماش ا اقتصادي.
املطلب الثالث :طرق التهرب الضرييب
تتعدد أشلكال التهرب الضرييب ابختالف نوع النشاط ومهارة املتهرب وقد أدى التفتح ا اقتصادي والتطور
التلكنولوجي وزايدة التعامالت ا اقتصادية إىل تطور طرق التهرب الضرييب ،ومن بني أبرز الطرق املستعملة يف ذلك
ما يلي:
 -1التهرب عن طريق العمليات احملاسبة
تتميز خمتل

األنظمة الضريبية احلديثة أبهنا تصرحيية حيث يتم حتديد احلقوق الواجبة الدفع من خالل التصرحيات

اليت يلكتبها امللكل

وبذلك ميلكنه التهرب ابستعمال العمليات احملاسبة .إما عن طريق ختفيض اإليرادات أو

تضخيم التلكالي .
 :1-1تضخيم التكاليف
يعتمد النظام الضرييب على تصرحيات امللكلفني يف حتديد الوعاء الضرييب ،ومن خالل ذلك ميلكن للملكل التهرب
عن طريق التقليص من وعاء الضريبة ابملبالغة يف تضخيم التلكالي
احلرية التامة يف ذلك،حيث أاتح للملكل

خصم هذه التلكالي

إ ا أن التشريع الضرييب اجلزائري مل يتك له
وفق شروط حددها يف املادة 79من قانون

الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،وتتمثل فيما يلي: 1
 -1املادة  79من قانون الضرائب والرسوم املماثلة ( حمدث إىل غاية) قانون املالية التلكميلي لسنة .2009
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 -أن تلكون موظفة لصاحل املؤسسة.

 -أن تؤدي إىل ختفيض األصول الصافية للمؤسسة وأن متارس خالل السنة املالية غري أن امللكل

 ا يلتزم هبذه

الشروط يف أغلب األحيان ويعتمد إىل خمالفتها عن طريق املبالغة يف التلكالي املشروعة وذلك ابستعمال التقنيات
التالية:
 -1-1-1تقنية اإلهتالكات
يقصد ابإلهالك النقص التدرجيي الذي يصيب املوجودات الثابتة لدى املؤسسة مع مرور الزمن ويعترب عبئا من
الناحية احملاسبة وابلتايل فهو يعد من نفقات ا استغالل ،ويتم خصمه يف شلكل تلكالي وفق الشروط التالية:
 أن يلكون اإلهتالكات من األموال الثابتة للمؤسسة. أن يتم تسجيل اإلهالك حماسبا. أن  ا يتجاوز جمموع اإلهتالكات السنوية مبلغ شراء العناصر أو القيمة ا امسية لألصول. وقد قام املشرع اجلزائري بوضع سلم خاص مبعد ات اإلهالك وفقا لنوع األصول.كما يف اجلدول التايل:
جدول رقم :2بعض معدالت اإلهالك املطبقة يف اجلزائر
االستثمارات

مدة االستخدام ابلسنوات

معدل اإلهالك

مباين صناعية
مباين إدارية

1005 – 50
50 – 25

%2 - % 1
%5 - % 2

معدات وأدوات

20 – 10

%20 - %10

معدات النقل
جتهيزات أخرى

05 – 04
 10سنوات

%25 - %20

املصدر :محيد بوزيد ،جباية املؤسسة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،طبعة ،2اجلزائر ،ص.47
وابلرغم من هذه املعد ات اليت قام هبا املشرع بوضعها إ ا أن امللكل

حياول دوما التالعب فيها بوسائل

متعددة إما بتطبيق معد ات  ا تتعلق ابألصل املهلك أو برفع قيمتها كما يلجأ إىل التالعب يف قيمة األصل
وذلك حبساب مثن الشراء مضافا إليه الرسم وحلساب قيمة اإلهالك يقوم امللكل بتطبيق العالقة التالية:
قسط اإلهالك= ( مثن الشراء  x )TVA +معدل اإلهالك .
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 -2-1-1النفقات واملصاريف غري املربرة

لقد مسع املشرع للملكل خبصم بعض األعباء اليت هلا عالقة بنشاط املؤسسة وللكن امللكل يستغل يف بعض
األحيان هذه الفرصة تسجيل أعباء أخرى خار نشاط املؤسسة أي نفقات ومصاري

متعلقة مباللكي أو مسريي

املؤسسات وذلك هبدف ختفيض األعباء املتعلقة اب استغالل وكمثال على ذلك صيانة سيارة خاصة أحد مسريي
املؤسسة وتسجيل النفقات ابسم املؤسسة. 1
 -3-1-1املستخدمني الومهيني
يلجأ امللكل ابلضريبة إىل تسجيل أجور ورواتب العمال الومهيني الذي  ا وجود هلم يف أرض الواقع ،من أجل
تضخيم اللكتلة األجرية اليت تضخم من الربح مما يؤدي إىل ختفيض املبلغ للضريبة الواجبة األداء كما ميلكن أن
يلكون املستخدمني موجودين يف احلقيقة إ ا أهنم يشغلون مناصب اثنوية ويتم تسجيلهم على أهنم إطارات أو
مسريين لتضخيم رواتبهم مثل تسجيل عون إداري يف منصب رئيس مصلحة أو مدير جتاري.
 :2-1ختفيض اإليرادات
تعد هذه الظاهرة تقليدية يتبعها امللكل للتخلص من الضريبة وأساسها امتالك الدفاتر احملاسبية شلكليا فقط
ويعتمد امللكل

فيها إىل تقليص الوعاء الضرييب وذلك بتفادي اإلعالن عن إيراداته احلقيقية مثل احملامني واألطباء

الذين  ا يقومون يف الغالب ابلتصريح ابلعدد احلقيقي للقضااي أو املرضى وذلك لصعوبة حتديد األتعاب احلقيقية
اليت يتحصلون عليها نتيجة تقدمي خدماهتم .كما ميلكن للتجار ختفيض إيراداهتم عن طريق البيع نقدا وبدون فواتري
أو صلكوك مما  ا يتك أي أثر للعملية.
اثنيا :التهرب عن طريق العمليات القانونية واملادية.
خبالف التهرب عن طريق العمليات احملاسبية هناك طرق أخرى قانونية ومادية يتم من خالهلا التهرب من دفع
الضريبة وهي:
 -1التهرب عن طريق العمليات القانونية
يعترب التحايل القانوين األسلوب األكثر استعما ا وتنظيما واألرقى تقنية ،إذ يتم لتهرب عن طريق ثغرات
القانون من خالل استغالل بعض النقائص املوجودة يف النظام اجلبائي أو التجاري لصاحل امللكل

وبذلك  ا

يستطيع املشرع اجلبائي فرض أي عقوبة على مرتلكبيها حيث يستعني املتهرب اجلبائي أبهل اخلربة وا اختصاص
 -1السيد عطية عبد الواحد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .815-814
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 استنباط طرق التحاليل مستندين بذلك إىل نصوص قانونية ويتجلى ذلك يف إجياد حا ات قانونية تسمح
للملكل ابلضريبة ا استفادة من مزااي ليس له احلق يف ا استفادة منها ،1ومن خالل وضعية قانونية خمالفة للوضعية
القانونية احلقيقية كأن يقوم إبخفاء عملية توزيع األرابح اخلاضعة للضريبة اليت تقع عليه ي حالة توزيع األرابح ،أو
يقوم بتمويه وضعية غري قانونية وراء وضعية قانونية مشاهبة هلا أقل إخضاعا للضريبة منه ،أو تزيي حالة أو وضعية
قانونية خاضعة للضريبة أساسا إىل وضعية قانونية جتعلها معفاة من الضريبة مثل تزيي وضعية النشاط ا استثماري
من خالل اإلدعاء أبنه نشاط يف إطار الوكالة الوطنية لتدعيم ا استثمارات لالستفادة من احلوافز الضريبية
واإلعفاءات ،مث القيام بعد ذلك ابلتنازل عن هذه ا استثمارات للتهرب من قيمة الضريبة اليت تتتب عليها ،وجتدر
اإلشارة إىل أن هذه الطريقة يتم اعتمادها بلكثرة من طرف املتهربني من الضريبة يف الوقت احلايل ،وذلك صعوبة
اكتشافها من طرف مراقيب اإلدارة اجلبائية.
 -2التهرب عن طريق التحايل املادي
يعترب التحايل املادي أقل فعالية من التحايل لقانوين ويتمثل يف تغيري امللكل

بطريقة غري قانونية لواقعة

مادية حبيث يتمثل هذا التحايل يف عدم التصريح القانوين ابملواد واملنتجات وألرابح اليت تدخل يف احتساب
ا اقتطاع الضرييب ينقسم إىل قسمني: 2
 :1-2اإلخفاء اجلزئي
يقصد به إخفاء األمالك بصفة جزئية من خالل عدة طرق أمهها:
 ا اعتماد على الشراء والبيع نقدا ومن دون فواتري يف جزء من النشاط ودون ترك أي أثر مادي للعمليات اليتقام هبا.
 التخفيض على التصريح بلكميات املواد املستعملة يف اإلنتا للتقليل من كمية اإلنتا وابلتايل ختفيضاملبيعات.
 -التحويل املباشر لألمالك العقارية واملمتللكات املوروثة من غري التصريح هبا.

Paul marie gaudement . précis de finance publique. Edition Montchrestien. Paris. 1970. -1
Page205
 -2محيد بوزيدة ،مرجع سبق ذكره ،ص .45 – 44
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 :2-2اإلخفاء الكلي

هو كثري ا انتشار لنقص الرقابة اجلبائية ونقص اإلملكانيات املادية والبشرية ،مما يدفع ابملمول إىل إنشاء وحدات
ومنشآت صغرية تلكثر خاصة يف املناطق املعزولة وما ينتج عن هذه املصانع يباع دون فواتري أو واثئق كما يلكثر
هذا النوع يف السوق املوازية ويف هذه احلالة إن املمول أو امللكل
مما يصعب حتديده والوصول إليه

34
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املبحث الرابع :اآلاثر النامجة عن ظاهرة التهرب الضرييب وطرق قياسه

مبا أن احلصيلة الضريبية يتوق مقدارها على مدى كفاءة وفعالية النظام الضرييب ،ومدى ارتباطه ابلواقع
ا اجتماعي ،وكذا املستوى اخللقي ،والوعي الضرييب ،واحلس املدين عند املواطنني ،وابألخص امللكلفون ،فإن
التهرب الضرييب ميلكن اعتباره حائال دون حتقيق أحد األهداف القاعدية ،واألساسية للضريبة واملتمثل يف اهلدف
املايل الذي يعمل على تغذية خلزينة إبيرادات كافية لتغطية النفقات العامة ،وكذلك األهداف األخرى ا اقتصادية
وا اجتماعية ،كما هو متفق عليه عند أغلب ا اقتصاديني واملشرعني الضريبيني. 1
املطلب األول :اآلاثر املالية للتهرب الضرييب
يؤدي التهرب الضرييب إىل اإل ضرار ابخلزينة العمومية للدولة ،حبيث يفوت على الدولة جزءا مهما من املوارد
املالية ،ويتتب عن ذلك عدم قيام الدولة ابإلنفاق العام على الوجه األكمل وابلتايل تصبح الدولة عاجزة عن أداء
واجباهتا األساسية جتاه مواطنيها ،ويف ظل عجز امليزانية تضطر الدولة اللجوء إىل وسائل متويل أخرى كاإلصدار
النقدي واللجوء إىل ا اقتاض .
ومن مث إن التهرب الضرييب ميلكن اعتباره حائال دون حتقيق األهداف القاعدية للضريبة واملتمثلة يف نقدية
اخلزينة ابإليرادات اللكافية وذلك لتغطية النفقات ولتنفيذ ميزانية الدولة اليت تواجه أعباء خمتلفة ،وعليه تبقى اجلباية
بصفة عامة والضريبة بشلكل خاص ،إذ تشلكل البعد اإلستاتيجي للتلكفل ابلنفقات العامة ،وتلكتسي األمهية
اللكربى .وابلتايل " فإن نقص األموال يف اخلزينة العامة يؤدي إىل عجز الدولة جزئيا عن تنفيذ املشاريع النافعة ،إذ
أن نقص اإلرادات ،الذي مرده التهرب الضرييب يؤدي إىل وقوع اختالل مايل بني اإليرادات العامة والنفقات
العامة ،ومنه العجز يف امليزانية العامة اليت يشتط فيها أن يتوازن اإليراد مع اإلنفاق ،فاعتماد نفقاهتا املتزايدة،
خاصة أمام تراجع املوارد األولية ،واألساسية املصدرة إىل األسواق العاملية ،وتدهور قيمة العمالت العاملية مع
اخنفاض مردودية اجلباية ا لبتولية لبعض الدول ،بعد أن كانت تغطي جانبا من إيرادات امليزانية العامة ،ولذلك جند
فجوات تسجلها امليزانية العامة ،تعود أغلب األحيان إىل النقص يف املردود الضرييب الناتج عن التهرب ،وليس
لتلك الفجوات ،واإلختال ات املالية فتلجأ هذه الدول إىل احلث عن مصادر أخرى للتمويل ،تلكون سببا يف
الضغط على التنمية ا اقتصادية ملا تشلكله من آاثر سيئة ومن بني هذه املصادر:2

 -1بوخلوخ عيسى ،الرقابة اجلبائية كأداة ملكافحة التهرب والغش الضرييب،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،كلية العلوم ا اقتصادية وعلوم التسيري ،فرع
اقتصاد التنمية ،جامعة ابتنة ،2004 ،ص .93
 -2حسني مصطفى حسني ،املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1992 ،ص .71
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 -1اإلصدار النقدي

هو ضخ قدر من النقود " اللكتلة النقدية " ويطلق عليه كذلك التمويل ابلتضخم ،وينتج عنه زايدة مفرطة
لألسعار ،دون أن يقابله زايدة يف اإلنتا  ،مما ي ؤدي إىل ظهور التضخم ابختالف أنواعه ونقص القدرة الشرائية
للمواطنني مما يؤدي إىل تغيري منط ا استهالك.
ابإلضافة إىل اخنفاض الصادرات يف البلد مما ينجز عنه قصور يف احلصول على العملة الصعبة واللجوء إىل السوق
املوازي يف التعامالت ا اقتصادية.
انهيك عن اختالل التوازن ا اجتماعي بني طبقات اجملتمع.
 -2الدين العام
أن اللجوء إىل الدين العام ابختالف مصدره (داخلي أو خارجي) ،ومدته (طويلة أو قصرية) وطريقة
ا اكتساب ( عام أو عن طريق البنك ) يؤدي إىل آاثر سلبية على ا اقتصاد الوطين ،على رأسها اختالل ميزان
املدفوعات ،حيث تتحمل األجيال املستقبلية أعباء هذه القروض العامة وخاصة إذ استخدمت كمصاري
استهالكية أما إذا استخدمت يف املشروعات ا استثمارية ،فإن العبء يلكون عليها.
والدين العام لذلك يلزم ويوجب على الدولة تدبري املورد املايل لتسديد القروض ،مما ينتج عنه ضغط على عناصر
اإلنفاق العام ،مما يقلل القدرة الشرائية للمستفيدين ،من هذا النوع من اإلنفاق.
هذا إىل جانب فقدان الثقة يف الدولة نتيجة لعدم قدرهتا على سداد ديوهنا ،وابلتايل عزوف اهليئات املالية واألفراد
على إقراضها.
والتدخل يف الشؤون اخلاصة ،من طرف الدول األجنبية نتيجة عدم القدرة على تسديد الديون اخلارجية،
وابلتايل اخلضوع للتبعية األجنبية ،أو لفرض قيود اقتصادية على هذه الدولة.
كما أن الدولة إذا استمدت أمواهلا من القروض ،فإن ذلك يؤدي إىل زايدة الطلب يف اجملتمع بفعل القدرات
الشرائية اجلديدة ،وختتل

نتائجها ابختالل مستوى التشغيل السائدة يف الدولة ،ففي حالة التشغيل اللكامل فإن

هذه الزايدة تنعلكس يف جهاز السعر ( أي تؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار ) أما ي حالة ا استخدام غري
التام للموارد ،تؤدي الزايدة يف اإلنفاق العام إىل زايدة يف اإلنتا عندما يتص

اجلهاز اإلنتاجي ابملرونة الالزمة،

وللكن هذه الزايدة تنعلكس يف جهاز السعر عندما يلكون اجلهاز اإلنتاجي غري مرن ،وهو وضع الدول املتخلفة ،أي
وجود موارد عاطلة ،إ ا أن التمويل عن طريق القروض غالبا ما ينعلكس يف جهاز األسعار أكثر منه يف جهاز
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اإلنتا  ،نظرا للجمود الذي مييز اجلهاز اإلنتاجي يف الدول املتخلفة ،أما يف حالة اعتماد احللكومة على
ا اقتطاعات الضريبية يف متويل اإلنفاق العام ،فإن أاثر إنفاقها يلكون حمدودا على اإلنتا  ،ألنه  ا يشلكل زايدة يف
وسائل الدفع ،وإمنا هو حتويل جزء من القوة الشرائية املوجودة بني أيدي األفراد إىل أيدي أفراد آخرين ،وابلتايل
فإن حجم اإلنفاق اللكلي  ا يتغري بشلكل حمسوس ،وتبقى فعاليته مقتصرة على جدول اإلنفاق.
 -3التأثري على التجارة اخلارجية
 ارتباط الدولة ابحمليط الدويل 1فإهنا تعمل على ترقية التجارة اخلارجية من خالل فتح السوق الوطنية على األسواق
العاملية ،وذلك من أجل توفري حاجاهتا الضرورية من السلع الرأمسالية ،وكذلك العمل على تصدير منتجاهتا الوطنية
جللب العملة لصعبة ،فإن كان هذا التصدير بلكميات كبرية ،ازدادت قدرة البلد على زايدة اإلسستاد للسلع
الرأمسالية الضرورية ويعمل ذلك على إثراء اخلزانة العامة ،وللكن تبقى املشلكلة يف البلدان النامية هي اعتمادها على
تصدير املواد أبسعار منخفضة واسترياد سلع التجهيزات أبسعار مرتفعة ،وابلتايل اللجوء إىل اخلزينة العمومية لتغطية
النقص ،ففي حالة وجود العجز يف اخلزينة نفسها ،فإن ذلك يؤثر سلبا على التجارة اخلارجة للدولة ،وابلتايل
تضطر الدول إىل جلب رؤوس األموال اخلارجية لتنشيط وتعجيل عملية التنمية ا اقتصادية ،ويبقى ذلك العجز أو
اللجوء إىل املوارد املالية األخرى له أثر ابلغ على امللكل

ابلضريبة فبما بعد ،حيث يؤدي إىل زايدة سعر

الضرائب ،أو فواتري جديدة ،ويتحملها امللكل الذي  ا يتهرب وذلك من أجل تغطية العجز احلاصل ولذلك فإن
عرقلة حتصيل الضرائب يؤدي إىل أتثري على اإلنفاق العام ،من خالل ذلك العجز أو املوارد املالية األخرى ،ألن
ذلك يؤدي إىل حرمان الدولة من القيام بلكثري من أوجه اإلنفاق العام. 2

 -1عوض هللا زينب حسني ،املالية العامة ،دار املعارف ،القاهرة ،مصر ،1994،ص .186
 -2يونس أمحد البطريق ،حامد عبد اجمليد دراز ،أمحد عبد هللا ،املالية العامة ،دون دار النشر ،مصر 1995 ،ص .157
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املطلب الثاين :اآلاثر االقتصادية للتهرب الضرييب

كل حقيقة تقوم على أتثريات متبادلة ،فالتخل ا اقتصادي إبملكانه أن يلكون حاجزا دون فعالية تدخل اجلباية،
كما أن اهليلكل اجلبائي يستطيع بدوره توطيد وأتجيل الدخل ا اقتصادي للبلد. 1
يتبني من خالل ما سبق أن للجباية أتثري كبري على املتغريات ا اقتصادية الرئيسية ،ويتجلى بوضوح يف التأثري
على العناصر ا اقتصادية املختلفة :اإلنتا  ،التضخم ،ا استهالك ،وعليه فإن التهرب من دفع الضريبة يؤدي إىل
إملكانية إضعاف ا ادخار وا استثمار ،والتقليل من فرص التنمية ا اقتصادية والفقرات التالية توضح ذلك:
 -1التأثري يف التنافسية للمؤسسات االقتصادية
يعمل التهرب الضرييب بقواعد املنافسة ،حيث تصبح املؤسسات املتهربة أفضل وضعية من تلك اليت تؤدي واجباهتا
الضريبية ،فإملكانياهتا التمويلية جيدة ،وتسمح هلا بتحسني جهازها اإلنتاجي وتقوية ملكانتها يف السوق ،كما يضر
التهرب الضرييب إبنتا املؤسسة ،حبيث يعمل ذلك التهرب على توجه عناصر اإلنتا إىل األنشطة اليت يسهل فيها
التهرب حىت ولو كانت هذه األنشطة ذات إنتاجية ضعيفة ،وهذا على حساب املشاريع األكثر كفاءة ،وتساهم
ظاهرة الت هرب الضرييب يف توجيه ا اقتصاد الوطين حنو إرساء إقتصاد غري رمسي أو ما يعرف اب اقتصاد املوازي.
إن ظاهرة التهرب الضرييب ،متنح امللكلفني فرصة  احتلكار السوق وإزاحة امللكلفني النزهاء الذين يلتزمون أبداء
واجباهتم الضريبية ،أي خلق منافسة اقتصادية غري شرعية ،ذلك ألن تقليل العبء الضرييب بواسطة التهرب يسمح
هلم من احلصول على تلكلفة إنتا منخفضة ،وسعر شراء منخفض ،وابلتايل إزاحة املنتج أو التاجر القوي من
السوق .وجند أن املؤسسة املتهربة من دفع الضريبة ،يف درجة امتياز اليت تؤدي واجباهتا أبمان ،ومن مثة فشل
املنافسة بني املؤسسات ،فالتهرب الضرييب حيد من شروط ا اختيار هلا ،حيث
أن املؤسسة اليت تريد زايدة أراحها وإنتاجها ،فإهنا  ا تردد يف ذلك مىت وجدت الفرصة مملكنة هترب من الضريبة،
وابلتايل فإن املؤسسة اليت متلكنت من التهرب تقوم بتخفيض األسعار مقارنة أبسعار املنافسني هلا من املؤسسات
ا ألخرى ،فيملكنها ذلك من اإلبقاء على إملكانيات متويله جديدة تلكون كفيلة بتقوية ملكانتها يف هذه األسواق،
خبالف اليت تسدد مستحقاهتا كاملة وأبمان ،فهي تعاين من استنزاف مواردها ،وتثبيط جلهودها من أجل حتسني
NGAOSYVAHN (P) , le rôle de l’impôt dans les pays en voie de développement. Librairie -1
général de jurisprudence, Paris, France.1975.po5
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اإلنتاجية ،يف جو يسوده الغش ،وبذلك فإن املتعامل الذي لديه اإلملكانيات لوضع إنتاجية طرق متقنة وحملكمة يف
اإلنتا والتسيري ،سيتدد اللجوء إىل هذه الوسائل من اللحظة اليت يلتمس فيها منفذا له عرب التهرب الضرييب
 -2التأثري يف سوق العمل
إن الضريبة 1تؤثر على قدرة العمل والرغبة فيه ،ومنه على توزيع املداخل بفرض ضرائب مرتفعة على املداخل،
وإنفاق حصيلتها على الطبقات الفقرية واملتوسطة ،وعلى العلم أن هذه الطبقات متيل أكثر لطلب السلع
ا استهالكية ،وبذلك فإن استفادهتا من حصيلة الضرائب تدفع حتما إىل جتديد وإعادة حركة الدورة اإلنتاجية،
وهذا ما جيعل من التهرب عامال سلبيا يشل عجلة اإلنتا ورخض من نسبة األموال ا احتياطية اليت تستعملها
 اقتناء السلع والقدرة على العمل واإلنتا .
 -3التأثري يف نوع النشاط واالستهالك
يؤدي التهرب الضرييب إىل جانب عناصر اإلنتا  ،إىل أنشطة اليت تلكثر فيها هذه الظاهرة حىت ولو كانت هذه
األنشطة ذات إنتاجية ضعيفة.
إن التهرب الضرييب يزيد من الضغط على الشرائح الدافعة وغري القادرة على الدفع ،كحالة اإلجراء أين تقتطع
الضريبة من املنبع ،وابلتايل يؤدي إىل اختالل التوازن يف النمط ا استهالكي والقدرة الشرائية ألفراد اجملتمع.
 -4التوازن االقتصادي
ميلكن إبراز أثر التهرب على التوازن ا اقتصادي من خالل الطلب اللكلي والعرض اللكلي.
انطالقا من آلية املضاع اللكينزية نرى أن زايدة الضرائب يف السوق ختفض من الطلب اللكلي ومن مث من
حجم الدخل التوازين ،ومن مث من حجم ا استهالك والعلكس صحيح ،حيث أن ختفيض الضرائب يؤدي إىل زايدة
الدخل املتاح لألفراد ،وابلتايل زايدة الطلب والدخل التوازين.

 -1يونس أمحد البطريق وأخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .162
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وعليه ،إذ مل يزد اإلنفاق احللكومي نظرا لتخفيض حصيلة الضرائب بسبب التهرب الضرييب فإن حجم ا استهالك
سوف ينخفض ،مبعىن وجود عالقة علكسية بني ا استهالك والتهرب الضرييب .
وبناء على ا استنتا األول اخلاص بتخفيض ا استهالك والذي يعترب أحد امللكوانت الرئيسية للطلب اللكلي،
فإنه ميلكن أن اهلرب الضرييب للحد من الطلب يعين وجود عالقة علكسية بني الطلب اللكلي والتهرب الضرييب الذي
له أتثريا علكسي على هذا الطلب.
كما أن التهرب الضرييب يلكون من رجال األعمال واملستثمرين عموما ،ويعترب ابلنسبة هلم عبارة عن شلكل من
أشلكال اإلعفاء الضرييب ،وابلتايل يستعمل لتنشيط ا استثمار بسبب زايدة إيراداهتم وابلتايل توسيع استثماراهتم
وزايدة اإلنتا ويف النهاية زايدة العرض اللكلي ،وهذا يعين وجود عالقة طردية بني التهرب الضرييب والعرض اللكلي
يف حالة كون معدل الضرائب أقل من التهرب الضرييب .
 -5التأثري يف االدخار واالستثمار العموميني
إن نقص إيرادات الدولة بسبب التهرب  ا يسمح بتلكوين ادخار عام ،لذلك حيد من مقدرة الدولة على
القيام ابملشاريع ا استثمارية اليت تقتضيها التنمية ،ابإلضافة إىل ذلك فإن اخنفاض معد ات ا ادخار جيع الدولة
تقلص حجم اإلعفاءات املمنوحة يف إطار ترقية ا استثمارات ،ويتتب على ذلك ركود اقتصادي يتميز ابرتفاع
معد ات التضخم وابلطالة.
فالتهرب الضرييب له أثر كبري على ا ادخار سواء ابحلد منه أو دفعه إىل حتقيق ادخار إجباري عام عوض
ا ادخار ا اختياري.
ويف هذا اإلطار ينبغي التكيز على هذه األموال املهربة اليت يفتض وصوهلا أو وجودها على مستوى اإلدارة
اجلبائية ،واليت تساهم يف قيام اقتصاد غري رمسي أو ما يعرف اب اقتصاد املوازي أو اخلفي والذي ميثل جمموعة
40

الضريبة وإشكالية التهرب الضرييب

الفصل األول

اإليرادات واملداخل غري املعلنة أو غري املصرح هبا للهيئة اجلبائية املعنية ،والذي رخلق مشاكل كثرية حتول دون
التسيري احلسن لالقتصاد.
املطلب الثالث :اآلاثر االجتماعية للتهرب الضرييب
 ا جتد الدولة أمام اخلسائر املتصاعدة إ ا حال واحدا وهو :1رفع معد ات ا اقتطاع ،حمافظة بذلك على
احلد األدىن من األمان املايل ،فيالحظ بوضوح عند إعداد امليزانية السنوية ،حيث أن العجز الذي تسجله اإلدارة
اجلبائية يف حتصيل خمتل

املداخل انتج عن التهرب الضرييب ولتغطية هذا العجز احلاصل تعمد هذه األخرية (

اإلدارة اجلبائية ) إىل الرفع من مستوى معد ات بعض أصناف الضريبة ،أو استحداث ضرائب جديدة ،واملالحظ
أن الضرائب املطبقة وتبين تلك اإلجراءات  ا متس إ ا فئة معينة من امللكلفني النزهاء ،مما جيعل عدم املساواة بني
األفراد فليتحملها البعض ويتخلص منها أفلحوا يف التهرب منها.
وعليه تتجلى آاثر الظاهرة من الناحية ا اجتماعية يف العناصر التالية:
 -1آاثر التهرب الضرييب على املكلف
" حيد التهرب الضرييب من سلطة الدولة ،بل وحيبطها ،وبذلك تعويد املواطن على العيش يف خمالفة دائمة "،2
مبسامهته يف خلق جو من اخلداع بني أفراد اجملتمع الواحد ،واستفحال مظاهر ا احنطاط املدين فيما بينهم ،وجعل
التهرب الضرييب عادة متفشية يف اجملتمع.
 -2آاثر التهرب الضرييب على أفراد وطبقات اجملتمع
إن اعتماد الدول النامية على الضرائب غري املباشرة ابلدرجة األوىل ،هذا النوع من الضرائب الذي يفرض
على ال سلع ا استهالكية لألفراد الذين يسامهون بقسط وافر يف دعم خزينة الدولة الشيء الذي ينمي لديهم
 -1بوخلوخ عيسى ،مرجع سبق ذكره ،ص .116
 -2عوض هللا زينب حسني ،مرجع سبق ذكره ،ص .186
41

الضريبة وإشكالية التهرب الضرييب

الفصل األول

اإلحساس ابلقهر وا استغالل من طرف الدولة ،حيث يتزايد هذا الشعور لدى هذه الفئات ،بسلكوت الدولة على
خمتل التجاوزات اليت تقتفها أايدي أصحاب النفوذ بتهرهبم الدائم.
وهو م ا يؤدي إىل اضطراب العالقات بني أفراد اجملتمع ،وظهور الفوارق ا اجتماعية ،إضافة إىل انتشار الرشوة اليت
يتقاسم فيها امللكل

عبء املخالفة مع موظفي اإلدارة ،اعتقاد أبهنا مهما ارتفعت قيمتها فهي أقل وأخ

من

الضريبة.
يؤدي التهرب الضرييب إىل ضع

ا استثمارات العمومية وشل التنمية ا اقتصادية مما يؤثر بصفة غري

مباشرة يف أفراد اجملتمع بسب نقص املوارد اجلبائية من جهة ،ومن جهة أخرى زايدة حجم البطالة والتأثري على
الوضعية ا اجتماعية اجليدة للفرد ،وكون أن الدولة  ا تستفيد من تلك األموال اليت ميلكن استعماهلا يف إطار
التوازانت ا اجتماعية ،وذلك بتحديد لنمو السريع للثروة من جهة مدى طبقات األغنياء بينما تدعيم الطبقات
الفقرية واحملررة بواسطة اإلنفاق العام.
املطلب الرابع :طرق قياس التهرب الضرييب
إن السبب الرئيسي لقلق واعي السياسة الضريبية ومديرية الضرائب  ا ميلكن يلكمن يف وجود التهرب
الضرييب مفيد وضروراي كما مينحه أو صفي السياسة اجلبائية من فلكرة شاملة عن مدى إملكان التمويل على
حتليلهم للسياسة وفعالية صفاهتم السياسية غري أن القياس املباشر للتهرب صعب يف ذاته من جهة ألن طريقته غري
املشروعة تتطلب السرية ومن جهة أخرى مشلكلة املفاهيم اليت جتعل من الصعب تعريفه ،وابلتايل تعيني حدود
ووسائل تقييمه.1
لن من اململكن حتليل اآلاثر اليت يتكها التهرب الضرييب وقياسها إىل حد ما وابلتايل فإن مناهج القياس
تعددت بتعدد اأثر التهرب الضرييب إ ا أن املتفق عليه هو استخدام تقيمني كوسيلة لتقدير التهرب الضرييب.

 - 1بولخوخ عيسى ،مرجع سبق ذكره ،ص .39
42

الضريبة وإشكالية التهرب الضرييب

الفصل األول
 -1تقدمي االقتصاد السري (اخلفي)

يقيس الدخل أو املنتجات غري احملسوبة يف أرقام إمجايل الناتج الوطين وابلتايل فإن غياب التقديرات هلذه
الظاهرة تبقى تقديرات ا اقتصاد السري عموما غري مبلغ لإلدارة الضريبية ،ومن مث ميثل انتهاكا للقوانني اجلبائية وملا
كانت تقديرات ا اقتصاد السري تسند إىل بياانت إمجايل الناتج القومي فإهنا تتضمن بعض املخلالت يف الدخل
غري املبلغ عنه ،ألهنا تشمل دخال  ا رخضع قانوان للضريبة ما استبعادها يف نفس الوقت للدخل غري املبلغ عنه أو
السلع عنه بقيمة اقل من قيمته مما يشلكل نقصا يف التقدير  ابد من تصحيحه ويضم هذا التقييم عدة مناهج واليت
من بينها املنهج النقدي ومنهج سوق العمل.
 -2التقييم بعدم االلتزام الضرييب
يقيس الدخل الغري املبلغ عنه أو املبلغ عنه للكن بقيمة اقل من قيمته من اإلقرارات الضريبية إذ تبقى هذه األخرية
البيئة الوحيدة عن ا التزام امللكل

بدفع ضريبة أو على األقل خلضوعه أو عدم خضوعه لالقتطاع اجلبائي وأمام

تفاهم ظاهرة الغش والتهرب الضرييب ،جيد احملللون لقياس هذه الظاهرة جليا حللول حسب حجمها واىل قياس
هذه الظاهرة انطالقا من الدراسات التحليلية إلقرارات الضريبية املتفاوتة حسب احملور املركز عليه لذلك جاءت
مناهج عديدة وخمتلفة واليت اخلص فيما يلي:
 -1-2املنهج املباشر:
يقوم على طريقتني خمتلفتني فاألوىل تعتمد على اإلعفاءات اخلاصة املقدمة للملكلفني لتحديد املداخيل اخلاضعة
للضريبة ،أما الثانية فتعتمد على املراجعات اخلاصة من خالل استقصاء عينة عشوائية من دافعي الضرائب.
 -2-2املنهج الغري مباشر
يضم هذا املنهج عدة طرق واليت ميلكن تلخيصها فيمايلي:
 -1-2-2طريقة التداول والضريبة القانونية احملتملة
اختل

احملللون يف تقييم عدم ا التزام الضرييب يف الطريقة فبينهم من يعتمد على الدخل الوطين عن طريق

التفاوت ومنهم من يعتمد على الضريبة القانونية احملتملة.
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 -2-2-2طريقة التداول

تقوم أساسا على مقارنة الدخل املعلن يف اإلقرارات الضريبية والدخل يف حساابت الدخل الوطين.
 -3-2-2طريقة الضريبة القانونية احملتملة
تبقى هذه الطريقة خمالفة لسابقتها ألهنا تسعى إىل تقييم الدخل املتهرب من الضريبية منها إذ ألهنا هتتم بقياس
ا التزام وأكثر من قياسها للتهرب الضرييب.
 -4-2-2طريقة االستقصاء
تقدم هذه الطريقة حبساب املداخيل احلقيقية لدافعي الضريبية عن طريق ا استقصاء ومقارنتها مع الدخول املصرح
هبا إىل املصاحل الضريبية فعال.
 -5-2-2طريقة املدخل املادي
تقوم هذه الطريقة على أساس املبدأ التايل :اختيار مدخل مادي ما ،ومع افتاض وجود عالقة اثبتة وبني الناتج
الوطين حيث يتم عملية تقدير الناتج الوطين اعتمادا على حجم اإلخراجات واستهالك هذا املدخل مث تتم عملية
املقارنة بني الناتج الوطين املقدر واملعلن والفرق بينهما ،إذ يقاس عليه حجم الغش والتهرب الضرييب.
 -6-2-2العطلة اجلبائية
عندما يلكون امللكل

يف عجز متنح له اإلدارة اجلبائية فتة بيضاء من اجل استرياد عافية ،ويتم حتديد هذه الفتة

من خالل دراسة معمقة لوضعيته.
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خالصة:

من خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل استنتجنا أن الضريبة هي عنصر ديناميلكي حساس يتأثر ويؤثر
على األوضاع ا اقتصادية وا اجتماعية والسياسية للدولة
لذا كان لزاما على املشرع اجلبائي أن حيتم املبادئ العامة للضريبة اليت هتدف التوظي

بني مصلحة الدولة

ومصلحة امللكلفني.
ويعترب النظام الضرييب اإلطار الفعلي لتجسي د الضريبة وتطبيقها يف بيئة موافقة هلا ضمن قوانني وتشريعات خمتلفة
ومن أهم أهداف املسامهة يف متويل اإل نفاق العام ،وتنمية ا اقتصاد الوطين ابإلضافة إىل ملكافحة أكرب خطر هو
التهرب الضرييب.

45

اإلطار النظري والقانوين لنظام الرقابة اجلبائية

الفصل الثاين
متهيد:

نظرا ملا خيلفه التهرب الضرييب من أاثر سلبية على املستوى املايل واالقتصادي واالجتماعي مما يؤدي حتما
إىل اإلضرار ابخلزينة العمومية ،نتيجة حرماهنا من جزء هام من املوارد املالية ،حيث تسعى الدولة جاهدة ملكافحتة
مبختلف الطرق واألساليب ولبلوغ ذلك كان من الضروري على الدولة إتباع رقابة جبائية فعالة ألهنا وسيلة هامة يف
يد اإلدارة اجلبائية ابختاذ عدة أشكال يف إطار منظم حتت نصوص العدالة اليت هتدف إىل احرتام القوانني اجلبائية،
اليت متكنها التأكد من صحة ومصداقية املداخيل ورقم األعمال املصرح به والعمل على التسوية والتحديد الصحيح
لقاعدة اخلضوع الضرييب :
ويف ضوء ما تقدم سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل أربعة مباحث:
املبحث األول :اإلطار النظري واهليكلي للرقابة اجلبائية
املبحث الثاين :اإلطار القانوين للرقابة اجلبائية
املبحث الثالث :التحقيقات اجلبائية والعقوابت املفروضة
املبحث الرابع :تقييم فعالية الرقابة اجلبائية
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املبحث األول:اإلطار النظري واهليكلي لرقابة اجلبائية

الكتشاف مصادر التهرب الضرييب اليت عملت على ضياع مصاحل اخلزينة العمومية منع املشروع لإلدارة
اجلنائية ابعتبارها اهليئة املختصة يف فرض الضرائب و حتصيلها سلطة الرقابة اجلنائية و ذلك ابلقيام ابلتصحيحات
األزمة.
املطلب األول:مفهوم الرقابة اجلبائية و أهدافها
للوقوف على الرقابة اجلبائية رأينا من الضروري حتديد مفهوم الرقابة وأهدافها
أوال:مفهوم الرقابة اجلبائية
تعريف :1تعرف الرقابة اجلنائية أبهنا جمموعة العمليات املطبقة من قبل املختصني يف اإلدارة اجلنائية هذا األخري
إبمكاهنا اختاذ عدة إشكال يف إطار منتظم حتت نصوص العدالة اليت هتدف إىل التأكد من احرتام القوانني اجلنائية
بتجنب كل ما ينتج من حمالفات وجتاوزات.

1

تعريف  :2هي الفحص احملاسيب املطبق من طرف اإلدارة اجلنائية و هي عبارة على مراقبة مدى احرتام القوانني
اجلبائية.

2

تعريف  :3الرقابة اجلبائية ختص كل أنواع الضرائب و كل املكلفني و تسمح بتصحيح األخطاء العفوية للمكلفني
و كذلك كشف عمليا الغش املمارس من بعضهم و تعترب ذات أمهية من حيث قيد هذه الضرائب.

3

 - 1سليمان محد علي ،سحيمات قيالت ،الرقابة اإلدارية املالية مع األجهزة احلكمية ،دارسة حتليلية وتطبيقية  ،دار الثقافة األردن ،1992 ،ص
.10
- Philipe corin la vitrification fiscale économique, paris,1997, p3

- M. Cozian, la fiscalité des entreprises, 3eme édition, paris,1998, p525.
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تعريف :4األداة القانونية املختصة على الوقوف على األخطاء وتقوميها و مبا أهنا إحدى هذه السلطات فان
رقابتها متثل الوسيلة اليت متكنها من التحقيق ابعتبار املكلفني ملزمني أبداء واجباهتم اجلبائية و تصحيح األخطاء
اليت متت مالحظاهتا.

1

و كتعريف شامل لرقابة اجلبائية :هي جمموعة من العمليات اليت تقومي هبا اإلدارة اجلنائية قصد حتقق من صحة
مصداقية التصرحيات املكتتبة من طرف املكلفني بفرض اكتشاف العمليات التدليسية اليت ترمى إىل التخلص
والتهرب من دفع الضريبة و تقوميها.
اثنيا :أهداف الرقابة اجلبائية
بناء على التعريفات السابقة للرقابة اجلبائية جند أن هلا أهداف متعددة وال تقتصر على هدف واحد معني
واملتمثلة يف:

2

 متاسك واستمرارية النظام الضرييب ،فبوجود هذا النظام معظم االقتطاعات اجلبائية تؤسس على قواعد مصرحهبا من قبل املكلفني ،والذي يتطلب وجود رقابة جبائية تثبت صحة هذه التصرحيات من عدمها بقصد معاقبة
املكلفني املتهربني من دفع الضريبة.
 هتدف الرقابة إىل ضمان املساواة بني األفراد من جهة ألن الرقابة تشمل مجيع املتعاملني االقتصاديني وضمانحتقيق منافسة شريفة بني املؤسسات من جهة أخرى ،حىت ال تستفيد املؤسسة اليت ال تدفع الضرائب أو
تتهرب منها مقارنة ابملؤسسات املنافسة اليت تلتزم بدفع الضريبة.
 -زايدة الفعالية والكفاءة يف األداء الضريبية وابلتايل:

1

- Claude Laurent, contrôle fiscale, la vérification personnelle, bayenaine, France 1995,
p13.

 http//www.ablamontada.com. 20/06/2015 à 13 :00 h. -2احملاسبة كأداة للرقابة.
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 تساعد الرقابة يف حتديد االحنرافات وكشف األخطاء ومنه الوصول إىل األسباب املشكلة وحتليلها الختاذالقرارات املناسبة تساعد الرقابة اجلبائية يف إعداد اإلحصائيات كسب التهرب الضرييب.
 إمكانية كشف الثغرات القانونية اليت تساعد على التملص من الضريبة وحماولة إجياد حلول هلا. احملافظة على األموال العامة من الضياع مبختلف أشكاله بفرض زايدة إيرادات اخلزينة العمومية وابلتايل زايدةإيرادات اخلزينة العمومية مما يؤدي اىل الرفاهية االقتصادية للمجتمع.
 التأكد من مدى مطابقة ومسايرة العمليات اخلاصة ابملكلفني مع القوانني اجلبائية املختلفة.املطلب الثاين:أشكال الرقابة اجلبائية
أوال:أشكال الرقابة اجلبائية
مبا أن النظام الضرييب نظام تصرحيي فهو يعتمد على الرقابة اجلبائية للتأكد من صحة اإلقرارات املقدمة من
طرف املكلفني واكتشاف األخطاء واالحنرافات املتعلقة هبا ،وختتلف عملية املراجعة وفحص اإلقرارات ابختالف
أنواع وأشكال الرقابة اجلبائية فيمكن أن تباشر بطريقة عامة وكما ميكن أن تكون معمقة ودقيقة.

1

 -1الرقابة املختصرة
مسيت ابلرقابة املختصرة ألهنا تشكل مرحلة متهيدية للرقابة وتتم مبكتب املراقبة على مستوى مديرية الضرائب
وتنقسم إىل نوعني:

 .1بشرى عبد الغين ،فعالية الرقابة اجلبائية وآثرها يف مكافحة التهرب الضرييب يف اجلزائر ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،علوم اقتصادية ،ختصص:
نقود مالية وبنوك ،2010-2009 ،ص ص .118 -117
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 - 1-1الرقابة الشكلية

تتم هذه الرقابة على مستوى مفتشية الضرائب يف دائرة االختصاص و املتابعة ملكان ممارسة اخلاضع لضريبة و
هي هتدف إىل ما يلي:
 التأكد هوية و عنوان املكلف ابلضريبة التأكد من عدم وجود أخطاء مادية علي التصرحيات حماولة حصر املعلومات املهمة اليت يتم اكتشافها من خالل التصريح و يف الواقع إن هذا من الرقابةأحياان ينجر وأحياان كبرية إال ينجز وهذا يعود إيل األسباب التالية:
 عدم وجود متابعة دقيقة من املصاحل املركزية على هذا النوع من الرقابة. التظاهر بعدم وجود الوسائل البشرية إلجراء هذا النوع من الرقابة ابلرغم من أن هذا ال يتطلبمستوى عايل من الكفاءة.
 - 2-1الرقابة على الواثئق
يتم هذا النوع مبراقبة التصرحيات السنوية علي اخلصوص أبكثر دقة حيث يقوم العون املكلف الذي يفرتض
أن تكون له درجة معينة من املعلومات احملاسبية لتفحص هذه التصليحات ومقارنتها مع املعومات املتوفرة لدي
مفتشية الضرائب
وما ميكن إقراره حول هذا النوع ألنه جاء منصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلبائية حيت تراقب
اإلدارة تصرحيات األعمال املستعملة لتحديد كل ضريبية أو حق أو رسم حيث يتعني علي املؤسسات أو اهليئات
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املعنية آن تقدم لإلدارة اجلبائية بناءا علي طلبها الدفاتر والواثئق احملاسبية اليت تتوفر عليها أن هذا النوع من الرقابة
يهدف إىل:
 اكتشاف اخلطاء يف احلساابت واملعدالت واهلوامش املختلفة للربح معرفة الوضعية املالية للمكلف كل سنة مراقبة مصداقية التصرحيات ابملقارنة مع ما هو متوفر من معلومات لدي املفتشية للضرائبإعداد قائمة املكلفني.الشكل رقم  :01مخطط الرقابة على الوثائق.
الرقابة على الوثائق

وجود نقائص

 تجاوزات وإغفاالت خطيرة صعوبة تحديد الضررالجبائي
 اكتشاف تهرب ضريبياقتراح تقديم الملف الجبائي
على الرقابة الجبائية المعمقة

عدم وجود نقائص

 نقائص مستخرجة -فوارق مكتشفة

طلب معلومات وتوضيحات
من أجل التسوية الجبائية

يحفظ الملف في مكانه

Source: Guide de contrôle Sur pièces, Direction Générale des Impôts, Alger,
2004, p7.
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الرقابة املعمقة

وتسمى أيضا ابلرقابة يف عني املكا ن أو الرقابة اخلارجية ويعد هذا النوع تدخال مباشرا لألمكنة اليت يزاول
املكلفون أنشطتهم هبا هبدف التأكد من صحة املعلومات املصرح هبا من خالل الفحص امليداين للدفاتر والواثئق
احملاسبية كما ميكن األعوان احملققني
إجراء معاينة ميدانية للعناصر املادية االستغالل داخل مقرات العمل حسب مقارنة العناصر واملعطيات و
الواثئق املصرح هبا واملسجلة يف الواثئق احملاسبية مع تلك املوجودة يف امليدان.
إن اهلدف األساسي هلذا النوع م ن الرقابة هو استدراك التهرب الضرييب و تعترب هذه الطريقة أكثر فعالية من
غريها حبيث تسمح مبراقبة دقيقة حلقيقة النشاط املمارس من طرف املؤسسة اليت تكون حمل املراقبة و التحقيق،كما
تستعمل هذه الطريقة ملراقبة بعض اإلرادات اليت ليس ابإلمكان التعرف عليها من خالل أشكال الرقابة األخرى
كمتابعة استعمال املخالفات الصناعية.
ويشمل هذا النوع من الرقابة ثالثة أنواع من التحقيقات
 التحقيق احملاسيب:و يتم على مستوى املؤسسات. التحقيق املصوب يف احملاسبة :مت استحداثه مؤخرا كشكل من أشكال الرقابة اجلبائية. التحقيق املعمق جململ الوضعية اجلبائية :للمكلف وخيص األشخاص الطبيعيني و سنتطرق إىل هذهالنقاط الحقا.
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 -3الرقابة عن طريق الفرق املختلطة

مت إنشاء هذه الفرق يف جويلية  ،1997ويتم من خالل التنسيق ومشاركة ثالثة إدارات وهي الضرائب
اجلمارك والتجارة ويهدف إىل مراقبة مدى احرتام التشريعات اجلبائية واجلمركية والتجارة ومراقبة املداخيل وخاصة
فيما يتعلق ابلواردات ،وتسعى الدولة اجلزائرية إىل تطوير هذا النوع من الرقابة من خالل تكثيف جهود التنسيق
بني اهليئات واملؤسسات املختلفة وذلك نظرا ملا حتققه من تسوايت ومبالغ مسرتجعة.
 -4الرقابة على املعامالت العقارية
تقوم هذه الرقابة على أساس تقومي أسعار املعامالت العقارية وختص مراقبة املداخيل اليت تتهرب من
الضريبة على حقوق التسجيل من خالل مراجعة أمثان املعامالت العقارية املصرح ببيعها أو شرائها أو التنازل عنها
سواء كانت مبنية أو غري مبنية أو مداخيل عقارية حيث أصبحت املداخيل واملمتلكات العقارية أكثر الطرق إتباعا
لتهريب األموال وتبيضها عن طريق أسعار ومهية وخيالية وللحد من ذلك اعتمدت اإلدارة اجلبائية معايري تنظيمية
يف إعادة تقومي املعامالت العقارية من أجل استفاء احلقوق املرتتبة عليها.
املطلب الثالث :الوسائل اهليكلية املكلفة ابلرقابة اجلبائية
هناك وسائل هيكلية ميدانية أعلى أجهزة خمتصة تسند هلا مهمة املراقبة واليت بواسطتها تنفذ برامج
التحقيق اجلبائي ،لذلك عمدت الدولة على اختاذ إجراءات ردعية تبحث اخلوف والتحفظ يف كل من يسعى
الرتكاب املخالفات لذلك أوجد املشرع الرقابة والتحقيق اجلبائي من اجل إثبااتت قانونية للتصرحيات املقدمة
لإلدارة والسماح ابلتوزيع للعبء الضرييب.
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أوال :الوسائل اهليكلية املكلفة الرقابة اجلبائية

ترتكز مهام الرقابة اجلبائية على جمموعة من اهلياكل واألجهزة املخولة هلا قانونيا ،كما خول املشرع اجلزائري لإلدارة
اجلبائية عدة وسائل هيكلية متخصصة يف جمال الرقابة اجلبائية.
 -1مديرية األحباث واملراجعات:
أنشأت هذه املديرية من خالل املرسوم التنفيذي رقم  228-98املؤرخ يف  19ربيع األول املوافق ل -07-13
 1998معدال ومكمال للمرسوم التنفيذي على رقم  54-95املؤرخ يف  15رمضان  1415املوافق ل 15
فيفري  ، 1995حيث جاءت هذه املديرية لتدعيم ابقي املديرايت األخرى وكان االنطالق الفعلي لنشاط مديرية
األخرى ،وكان االنطالق الفعلي لنشاط مديرية األحباث واملراجعات يف سبتمرب .11998
كما تستند املديرية البحث واملراجعات  DRVمهمة الرقابة اجلبائية بتوفر شرط مستوى رقم األعمال لألربع
سنوات األخرية حمل التحقيق ،إال أن معدل ومت األعمال جيب أن يعادل أو يساوي 150.000.000دج حىت
يسد حتقيق هذه املؤسسات إىل  DVDواعتماد على صالحية هذه املديرية فهي مكلفة ب:
 الفصل يف الشكاوي املتعلقة ابملراقبات املنجزة. تنفيذ برامج التحقيق والبحث واملتابعة ومراقبة األشغال املتعلقة هبا وتقييمها دوراي. دراسة الشكاوي النامجة عن حتقيقات املنجزة من طرف فرق التحقيق اجلبائي.2 ضمان إدارة وسائل تدخل فرق التحقيق اجلبائي واليت يتم إعدادها من طرف املديرية الفرعية للربجمة سواء مايتعلق ابلرقابة احملاسبة أو  VASFEأو رقابة التقييمات العقارية.
 -مراقبة النشاطات واملداخيل اليت تضبطها مديرية البحث واملراجعات وإعداد اإلحصائيات املتعلقة هبا.

 -1زوار فاروق ،الرقابة اجلبائية ودورها على حماربة التهرب الضرييب ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،علوم جتارية ختصص مالية ،جامعة بومرداس
 ،2004 -2003ص .40

 -2زهرة حممد حبو ،دور الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب ،رسالة لنيل شهادة املاجستري علوم جتارية ،ختصص مالية ،2004 -2003 ،ص .60
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 -2املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية:

وفقا للمرسوم  1991.04.11أسندت مهمة الرقابة إىل املديرايت الفرعية للرقابة اجلبائية وهلذا سنركز على هذه
املديرية اليت تضم أربعة مكاتب:
 -1-2مكتب البطاقات :يكلف ابملهام التالية:
 إعداد البطاقات (بطاقة التعريف اجلبائي) *1وتقدمي مساعدات املفتشيات يف أتسيس بطاقاهتا. تنظيم استخدام جداول الزابئن وسندات التسليم والواثئق األخرى بطريقة تساعد يف توزيع املعلومة بسرعة أكربلالستفادة من عملية الرقابة اجلبائية.
 -2-2مكتب رقابة األسعار والتقوميات:
تتمثل مهامه يف برجمة عمليات رقابة األسعار املصرح هبا عند إبرام عقود البيع املتعلقة ابلعقارات واحلقوق العقارية
واحملالت التجارية إضافة للتقوميات اليت متس كل العقود اخلاضعة إلجراءات التسجيل.
 -3-2مكتب البحث عن املادة اخلاضعة للضريبة:
تتلخص وظيفتها يف إنشاء بطاقة خاصة ابإلدارات واجلماعات احمللية واألجهزة واملؤسسات واألفراد الطبيعيني
الذين من احملتمل أن تتوفر لديهم املعلومات اليت تفيدهم يف أتسيس وعاء الضريبة وحتصيلها.
(القيام جبمع املعلومات من طرف فرق البحث)**32اليت تساعد يف عملية الربجمة وكنتيجة لألوىل ،يقوم املكتب
ابلتدخالت املباشرة من قبل املراقبني املختصني.
القيام ابلتدخالت من أجل البحث عن مادة اجلبائية والسهر على إجراء هذه التدخالت آلجال حمددة.

* تتواجد هذه البطاقة يف جهاز معلومايت ممركز  Centraliséحتتوي على مجيع املعلومات الضريبة والشخصية للمكلف الضرييب سواء كانت شخصية
معنوية أو طبيعية.
** 3يستوجب القانون أن تكون فرقة التحقيق رتبة مفتش وخربة ال تقل عن  6سنوات كمحقق جبائي كما يستطيع أن يقوم مبهمة أحد احملققني.
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 -4-2مكتب التحقيقات اجلبائية:

من أهم وظائفه إدارة بطاقات خاصة ابألشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين حيتمل أن يكونوا حمل مراجعة أو رقابة
معمقة لوضعيتهم اجلبائية على أساس املعايري اليت تقرها اإلدارة املركزية.
 برجمة القضااي اخلاضعة للمراجعة السنوية ومتابعة تنفيذها يف اآلجال احملددة. السهر على احرتام التشريعات والتنظيمات املعمول هبا خصوصا ما يتعلق حبقوق املكلفني ابلضريبة اخلاضعنيللرقابة اجلبائية.11
 -3مفتشيات الضرائب
حسب ما جاء يف املادة  12من األمر ( )60 -91املؤرخ يف  23فيفري  1991تتوىل مفتشية الضرائب على
اخلصوص مسك امللف اجلبائي اخلاص بكل خاضع للضريبة فتقوم ابلبحث ومجع معلومات اجلبائية واستثمارها
ومراقبة التصرحيات وإصدار اجلداول الضريبية إضافة إىل كشوف العائدات وتنفيذ عمليات التسجيل.
 -4القباضات
إن إعادة تنظيم القباضات هو عمل لتعدد مهام واختصاصات اهلياكل األخرى للضرائب ولقد مسح هذا التنظيم
لقابض الضرائب مبراقبة أكثر من أجل زايدة التحصيالت الضريبية وأصبحت هناك قباضات متخصصة يف إدارة
مالية البلدايت فنجد يف منطقة الوسط  65قباضة ويف منطقة الغرب  129قباضة أما يف منطقة الشرق 119
قباضة.
عملت اجلزائر على إصالح إدارهتا اجلبائية وأولتها أمهية كبرية لتعزيز دورها الرقايب يف مكافحة الغش والتهرب
الضرييب فقد مت رصد غالف مايل قدره  20مليار لتحديث إدارة الضرائب يف إطار برانمج دعم اإلنعاش
االقتصادي وهذا بتجهيزها أبحدث الوسائل املادية وأكفأ اخلربات.
 - 1لياس قالب ذبيح ،مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،علوم التسيري ،ختصص حماسبة ،جامعة
بسكرة ،اجلزائر  ،2011ص .29
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 -5مديرية املؤسسات الكربى:

أنشئت مديرية كربايت املؤسسات مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  303/02املؤرخ ( 2002/09/28مت
إلغاؤه) املعدل واملتهم ابملرسوم التنفيذي  494/02املؤرخ يف  2005/12/26أما املكلفني ابلضريبة واخلاضعني
هلذه املديرية هم خمتلف الشركات العاملة يف جمال احملروقات والشركات مبختلف طبيعتها اليت يساوي أو يفوق رقم
أعماهلا السنوي 100.000.000دج ،ومن أهداف إنشاء هذه املديرية هو التحكم اجليد يف تسيري امللفات
اجلبائية املهمة وا ملتمثلة يف حجم نشاطات املكلفني ابلضريبة من حيث احلصيلة الضريبية واليت تقارب نسبتها
 %70من اإليرادات اجلبائية.1
 إدارة ومراقبة جباية قطاع احملروقات وهذا يسمح إبدارة امللفات اجلبائية للشركات البرتولية واملنجمية واملؤسساتاألجنبية وجممعات الشركات.
 تبسيط اإلجرا ءات القانونية اجلبائية من خالل تنظيم كل املصاحل (الوعاء ،حتصيل رقابة جبائية ،منازعات،استقبال) يف هيئة واحدة وملف واحد.
 التحقيق يف التنظيمات ومعاجلتها وضمان متابعة املنازعات اإلدارية والقضائية ،أما املهام املسندة ملديرية كربايتاملؤسسات يف جمال اختصاصها على مستوى الرتاب الوطين نذكر منها:
 مسك ومتابعة مستمرة ودقيقة لكل ملف جبائي خاص ابملكلفني املتواجدين حتت سلطتها. البحث عن املعلومات اجلبائية من خمتلف املصادر جلمعها وتبويبها بغرض االستغالل األمثل. -إعداد واجناز برامج التدخالت اجلبائية لدى املكلفني ابلضريبة مع تقييم النتائج.

 -1اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،القرار الوزاري  ،2009قانون رقم ( )63-02قانون املالية  ،2006اجلريدة الرمسية رقم  ،86مادة 327
 ،2009ص .19
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 -6مركز الضرائب:

هيكل إدارة مستقل بذاته غري مرتبط 1ابملديرية الوالئية للضرائب،كما يتكفل مركز الضرائب بتسيري امللفات
اجلبائية ملختلف املكلفني اخلاضعني للنظام احلقيقي وال يتجاوز رقم أعماهلم 100.000.000دج ابإلضافة إىل
املهن احلرة وخيتص هذا املركز بكل املراحل من حتديد الوعاء إىل حتصيل مع تكليفه ابلرقابة اجلبائية واملنازعات يف
حدود صالحيته ،ونظرا لقرب تواجد مراكز الضرائب للمكلفني فلها عدة مهام على كل املستوايت نذكر منها:
 التسيري والتكفل احلسن مللفات املكلفني ومراقبتها ابستمرار للتخفيف من ظاهرة التهرب الضرييب. يف حالة وجود جتاوزات خطرية حيول امللف اجلبائي إىل عملية التحقيق املعمق هبدف التطهري. القيام ابلبحث عن املعلومات اجلبائية واملادة الضاغطة للضريبة واستغالهلا بشكل أمثل. إعداد وإجناز برامج التدخالت والرقابة اجلبائية لدى املكلفني ابلضريبة مع تقييم النتائج احملصلة.كما يرجع التأخر يف توسيع وتنفيذ جتربة مراكز الضرائب ابستثناء املراكزية النموذجية إىل تعطل إنشائها بسبب
املساحات غري املتوفرة بشكل ال ئق وكذا تسخري الوسائل املادية واملالية الضخمة هلذا الغرض ،وابلتايل عدد
مراكز الضرائب عرب الرتاب الوطين بلغت  65مركز

 -1لياس قالب ذبيح ،مرجع سبق ذكره ،ص .30
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الشكل رقم :02اهليكل التنظيمي ملركز الضرائب.
مركز الضرائب
CDI
مصلحة رئيسية
تسيير الملفات

مصلحة البحث
عن المادة
الخاضعة

مصلحة رئيسية
التحصيل

مصلحة
المعلومات

مصلحة رئيسية
الرقابة واألبحاث

مصلحة الرقابة
الجبائية

مصلحة رئيسية
المنازعات
الجبائية

مصلحة التدخالت

املصدر :لياس قالب ذبيح ،مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية ،رسالة لنيل شهادة املاجستري،
علوم التسيري ،ختصص حماسبة ،جامعة بسكرة ،اجلزائر  ،2011ص .31
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املبحث الثاين :اإلطار القانوين للرقابة اجلبائية
املطلب األول :حق اإلدارة يف القيام ابلرقابة وفق القانون

من خالل ما ذكرانه سابقا يتضح أم اجلزائر متلك أجهزة رقابية متعددة ومازالت إىل يومنا هذا تقوم إبصالحات
يف النظام اجلبائي وإدارهتا بوجه خاص ،فتعزيزا لذلك فقد خول املشرع اجلزائري للمسؤولني يف هذه األجهزة
جمموعة من الصالحيات واحلقوق اليت البد االستناد عليها فألداء مهمتهم الرقابية وتشمل صالحيات اإلدارة
اجلبائية فيما يلي:
أوال :حق اإلطالع
خول املشرع لإلدارة الضريبية حق اإلطالع ،ابالستناد على نص املادة  45من ق.إ.ج " يسمح للمراقب حق
اإلطالع قصد أتسيس وعاء الضريبة ومراقبتها بتصفح الواثئق واملعلومات املنصوص عليها".1
وحسب  T. Lambertفإن حق اإلطالع هو أداة تدخل يف كل إجراء رقايب ،إما إلمتام املعلومات املوجودة
حبوزة اإلدارة أو التأكد من صحة املعلومات املوجودة يف امللفات الضريبية ،من خالل طلب املعلومات وذلك من
غري املساس ابلسر املهين لدى:
 اإلدارات واهليئات العمومية واجلماعات احمللية مبختلف مستوايهتا وحىت املؤسسات الرتبوية. مصاحل الضمان االجتماعي واحملافظات العقارية مع اجلهات القضائية وحىت املوثقني واحملضرين. خمتلف اهليئات واملؤسسات ذات الطابع املايل كالبنوك ،مصاحل الربيد ،الصناديق اخلاص. -االطالع على املؤسسات اخلاصة اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة ابملكلف ابلضريبة املعين.

 -1املادة  45من قانون اإلجراءات اجلبائية ،مرجع سبق ذكره ،ص .34

2

 -2بوقليعة حمي الدين ،الرقابة اجلبائية ودورها يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية ،رسالة لنيل شهادة ماسرت ،علوم جتارية ،ختصص دراسات
حماسبية جبائية معمقة ،جامعة ورقلة ،2014-2013 ،ص .05
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اثنيا :احلق يف املعاينة

خول املشرع اجلبائي ألعوان الضرائب حق الزايدة امليدانية ملقررات املكلفني يف إطار مباشرة الرقابة واملتمثلة يف
املعاينة املادية ،فيمكنهم التحرك حبرية يف املقررات املهنية وابلتايل متابعة حركة البضائع عرب خمتلف مراحل التسويق،
ومراقبة الصفقات اليت تربم املنتجني ،وتكون هذه املراقبة عندما توجد قرائن تدل ممارسات تدليسية ويكون
الرتخيص أبمر من رئيس احملكمة املختصة إقليميا يفوضه هذا األخري ،كما أن طلب الرتخيص يكون من مسؤول
اإلدارة اجلبائية ،وتتم املعاينة وحجز الواثئق واألمالك اليت تشكل أدلة  ،حيث تكون هذه الزايدة حاضرا فيها
ضابط شرطة قضائية يعينه وكيل اجلمهورية ومعه عوانن من اإلدارة اجلبائية.
اثلثا :حق الرقابة
إن اإلدارة تتمتع بصالحيات الرقابة التصرحيات املكلفني ابلضريبة و ذلك لكون النظام اجلبائى اجلزائري نظام
تصرحيي مبعىن أن الضريبة تتأسس بعد إدراجها للعناصر الضرورية ضمن التصرحيات املسلمة لإلدارة اجلبائية
فانطالقا من هذا املنطلق حتتفظ اإلدارة حبق الرقابة من اجل التأكد من صحة املعلومات الواردة يف التصرحيات
املقدمة.

1

إذن فطبقا نص املادة 18فقرة  1من قانون اإلجراءات اجلبائية التصرحيات و األعمال املستعملة لتحديد كل
ضريبة أو حق أو رسم أو إاتوة كما ميكنها أن متارس حق الرقابة يف املؤسسات و اهليئات اليت سببت هلا صفة
التاجر أو اليت تدفع أجور و اإلتعاب أو مرتبات مهما كانت طبيعتها ،و بتعيني للمؤسسات و اهليئات املعنية أن
تقدم لإلدارة اجلبائية بناءا على طلبها الدفاتر و الواثئق احملاسبية اليت تتوفر عليها
وابلتايل تقوم املديرية مبراقبة مجيع الواثئق أثناء التحقيق احملاسيب و هذه الواثئق تتمثل يف املراقبة دفرت اليومية ،دفرت
اجلرد ،دفرت األجور و املرتبا ت ،و الدفاتر الثانوية أن وجدت ،و فواتري الشراء و البيع و فواتري األعباء و يف إطار
 -1ميثاق املكلفني ابلضريبة اخلاضعني للرقابة،املديرية العامة للضرائب ،منشورات  ، 2014ص .14
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ممارسة حق الرقابة فانه من املمكن لإلدارة اجلبائية توجيه ثالثة أنواع من املطالب إىل املكلفني و اليت جيب التفرقة
فيما بينها ،و يتعلق األمر ابملطالب التالية :
 -1طلب املعلومات
ميكن أن يتطلب 1طلب املعلومات أي نقطة غري واضحة يف التصرحيات املكتتبة او امللفات املقدمة أو يتمثل
يف توجيه استبيان على شكل أسئلة إىل املكلف املعىن و الذي جيب علية الرد على مجيعها بصدق ووضوح ودقة
 -2طلب األدلة
ميكن طلب الواثئق من املكلف من اجل مجع معلومات دقيقة ميكن استعماهلا و عادة ما يكون هذا الطلب
يتعلق ابلضريبة على الدخل و يكون كذلك موجها إىل مسريي الشركات و ميكن أن يشمل طلب األدلة ما يلي:
 الوضعية العامة للمكلف تكاليف العائلة طلب األدلة اليت مسحت ابلرفع من ثروته العقارية آو املنقولة. -3طلب التوضيحات
ميكن لإلدارة طلب توضيحات حول نقطة معينة من التصريح العام للمكلف وميكن أيضا أن وجدت نقطة
فيها عدم جتانس أو اختالل كبري بني تصرحيات سنة معينة و سنوات سابقة

-1املادة  ،18من اإلجراءات اجلبائية ،مرجع سبق ذكره ،ص.17
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و أخريا ميكن القول أن الفرق بني حق االطالع و حق الرقابة يكمن يف أن األول يهدف إىل طلب املعلومات
فقط ،يف حني الثاين يهدف إىل طلب املعلومات مث القيام ابلتصحيحات املطلوبة على األوعية املصرح هبا من قبل
املكلفني.
 -4حق استدراك األخطاء
جيوز استدراك كل خطأ يرتتب سواء من نوع الضرائب أو مكان فرضها ابلنسبة ألي من الضرائب والرسوم
املؤسسة عن طريق اجلداول.
وجاء يف املادة( ) 145من قانون اإلجراءات اجلبائية ،ميكن استدراك اإلغفاالت الكلية او اجلزئية املسجلة يف
فرض الضريبة من طرف إدارة الضرائب ،ومن حق استدراك األخطاء وسيلة ممنوحة للغدارة إلعادة النظر يف
اقتطاع الضريبة سواء بتعديله أو إنشاء اقتطاع جديد.

1

كما حدد املشرع اجلبائي األجل العام الذي يتقادم فيه عمل اإلدارة أبربع ( )04سنوات إال يف حالة وجود
مناورات تدليسية ،وكل إغفال أو خطأ أو نقص يف الضربية يتم اكتشافه إثر التدقيق ،أما اآلجال االستثنائية ميكن
أن ختص العمليات واألعباء املتعلقة بسنوات مالية متقادمة ولكن ذات أتثري مالية غري متقادمة ،حمل الرقابة
والتسوية تكون بعنوان السنوات غري املتقادمة فقط.

2

املطلب الثاين :واجبات املكلفني ابلضريبة
لتفادي العقوابت جيب على التكلف ابلضريبة االلتزام بواجباهتم اجلبائية سواء ذات الطابع احملاسيب آو
اجلبائى.

 -1املادة  145من قانون اإلجراءات اجلبائية ،مرجع سبق ذكره ،ص .23
 -2لياس قالب ذبيح ،مرجع سبق ذكره ،ص .35
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أوال :االلتزامات ذات الطابع احملاسيب

هذه االلتزامات حمددة يف القانون التجاري و ميكن تلخيصها ىف النقاط التالية:
.1دفرت اليومية
تنص املادة  09من القانون التجاري على ما يلي:أن كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة اتجر ملزم مبسك
دفرت اليومية يقيد يوم بيوم العمليات املقامة بشرط ان يكون دفرت اليومية موقع و مرقم من طرف القاضي التجاري
لدى احملكمة لألشخاص الذين يقومون أبرابح جتارية و صناعية ويوقع من طرف رئيس مصلحة الضرائب املوجودة
يف مقر نشاطاهتم ابلنسبة لألشخاص الذين يقومون أبرابح غري ،أو أن يراجع على األقل نتائج هذه العملية شهراي
ويشرتط أن حيتفظ يف هذه احلالة بكافة الواثئق اليت ميكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.
.2دفرت اجلرد
تنص املادة  10من القانون التجاري على ما يلي:جيب عليه أيضا أن جيرى سنواي جرد العناصر أصول و
خصوم مقاولة و أن يقفل كافة حساابت بقصد إعداد امليزانية و احلساابت النتائج و تنسخ بعد ذلك هذه امليزانية
و حساب النتائج يف دفرت اليومية.
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 .3حفظ دفاتر احملاسبة و سندات املراسلة

طبقا لنص املادة 12من القانون التجاري و اليت تنص على ما يلي" :جيب أن حتفظ الدفاتر و املستندات
املشار إليها يف املادتني10-9ملدة10سنوات كما جيب أن ترتب و حتفظ املراسالت الواردة و نسخ الرساالت
املوجهة طيلة نفس املدة"

1

اثنيا :االلتزامات ذات الطابع اجلبائي
يلزم املشرع اجلبائى املكلفني ابلضريبة القيام ابلتصرحيات التالية:

2

.1التصريح ابلوجود
يرتتب على كل مكلف جديد خاضع لضريبة على الدخل االمجاىل أو الضريبة على أرابح الشركات أن يقدم
خالل الثالثني يوما األوىل لبداية نشاطه تصرحيا ابلوجود إىل متفشية الضرائب التابع هلا إقليميا حتدد فيه اسم و
لقب و عنوان املكلف إضافة إىل املعلومات الضرورية لطبيعة نشاطه و املقر الرئيسي للمحل.
 .2التصرحيات الشهرية أو الثالثية لرقم األعمال
جيب على املكلفني املمارسني لنشاط ما واخلاضعني للضرائب والرسوم التصريح برقم أعماهلم خالل كل شهر
آو ثالثي لدي املصاحل املختصة إقليميا حسب طبيعة املؤسسة ونوع النشاط فمثال جيب اكتتاب التصريح الشهري
ابلنسبة للمؤسسات التابعة للنظام احلقيقي لفرض الضريبة يف العشرين يوما األوىل للشهر املوايل كما يتعني عل
ابقي املكلفني ابلضريبة اخلاضعني للنظام املبسط اكتتاب تصرحياهتم فيما خيص الضريبة علي الدخل اإلمجايل

 -1اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،قانون جتاري ،املتضمن القانون التجاري املعدل واملتمم  ،2009اجلريدة الرمسية رقم  75املادة  9و10
املؤرخ يف  26سبتمرب  ،1975ص .12
 -2املادة  ،327من قانون الضرائب املباشرة ،والرسوم املماثلة ،مرجع سبق ذكره ،ص .87
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واألجور والرسم علي النشاط املهين وكذا الرسم علي القيمة املضافة خالل العشرين يوما للشهر املوايل للثالثي
املدين الذي يتم فيه حتقيق رقم األعمال 1حيث يتم تقدمي هذا التصريح إيل قباظة الضرائب اليت يتبع هلا مقر
املكلف ليتم من خالله حتصيل دين الضريبة .
 .3التصريح السنوي ابألرابح و النتائج
 إلزام املشرع اجلبائي املكلفني ابلضريبة اكتتاب التصريح اإلمجايل اإلرابح و النتائج قبل أول افريل من كلسنة وحيتوي هذه التصريح على مايلي :
 العناصر الضرورية لتحديد الدخل الدخل اخلاضع للضريبة قيمة األرابح اخلاضعة لالقتطاع الضرييب قائمة األشخاص الذين يعتربون جبائيات حتت كفالة املكلف الضريبةواثئق اإلثبات اجلبائية املتعلقة بعمليات النشاط وخمتلف األعباء و التكاليفحترر هذه اإلصالحات علي مطبوعات خاصة وترسل إىل اإلدارة اجلبائية وجيب على مفتش الضرائب أن يسلم
وصال للمكلف ابلضريبة بعد االلتزام .
 .4التصريح ابلتنازل أو التوقف علي النشاط
يف حالة التصريح ابلتنازل أو التوقف عن النشاط يلزم املكلفني ابلتصريح عن ذلك خالل 10اايم ابتداء من
اتريخ الوقف عن النشاط ويف حالة التنازل يتم اكتتاب تصريح ابلتنازل يتضمن اتريخ التنازل وبياانت املتنازل أم

 -1الدليل التطبيقي ،للمكلف ابلضريبة ،املديرية العامة للضرائب ،مديرية العالقات العمومية ،واالتصال ،منشورات الساحل ،سنة .15 ،2009
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يف حالة الوفاة فيتعني علي ذوي الفقيد التصريح ابملداخل اخلاضعة للضريبة يف اجل 6اشهر اعتبار من اتريخ
الوفاة.

1

 .5وضع رقم التعريف اإلحصائي
تضمن قانون املالية لسنة : 2002مجلة من اإلجراءات هتدف إيل حماربة التهرب الضرييب من أمهها :ابلتزام
املكلفني بوضع رقم تعريف إحصائي يربز يف كل الواثئق املتعلقة بنشاطهم واملوجهة إىل األشخاص أو اإلدارات أو
املصاحل العمومية املتعامل معها  2ويهدف إيل تسهيل التسيري اجلبائي للملفات اجلبائية ويؤدى عدم االلتزام بوضع
هذا الرقم أو مبعلومات خاطئة عنه إيل حرمان املكلفني من حقوق التالية :

3

 تسليم شهادات اإلعفاء من الرسم عليا القيمة املضافة تسليم مستخرجات من جداول الضرائب منح أتجيالت قانونية عن دفع احلقوق والرسوماملطلب الثالث :الضماانت املقدمة للمكلفني ابلضريبة
نتيجة االلتزام ابلواجبات السابقة الذكر منح املشرع اجلبائي جمموعة من احلقوق للمكلفني ابلضريبة منها ما هو
مكلف إبجراءات التحقيق و منها ما هو مكلف إبجراءات التحقيق ومنها ما هو متعلق إبجراءات التقومي.

 -1املادة  ،133من قانون الضرائب املباشرة ،والرسوم املماثلة ،مرجع سبق ذكره ،ص.89

 - 2اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ،واملتضمن قانون املالية،اجلريدة الرمسية رقم  ،10املادة  ،35من قانون  1-21املؤرخ يف  22سبتمرب  ،2001لسنة
 ،2002ص.19
 -3الدليل التطبيقي للمكلف ابلضريبة ،مرجع سبق ذكره ،ص .84
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أوال :الضماانت املتعلقة ابلتحقيق

يتمتع املكلف ابلضريبة بضماانت متعلقة ابلتحقيق لذا وجب على املراقبني احرتامها كما أن اإلخالل هبا يؤدى
إىل بطالن التحقيق و إلغاء النتائج املرتتبة عنه ومن أهم هذه الضماانت ما يلي:1
 .1اإلعالم املسبق
جيب إعالم املكلف مسبقا قبل الشروع يف عملية التحقيق من خالل إرسال إشعار ابلتحقيق يرفق هبيئات
املكلف ابلضريبة و الذي ينص على حقوقه وواجباته على أن يستفيد املكلف ابلضريبة من عدة للتحضري قدرها
10اايم ابلنسبة للتحقيق املعمق للوضعية اجلبائية ابتداء من اتريخ استالم اإلشعار
 .2احلق يف االستعانة بوكيل أو مستشار
لكل مكلف ابلضريبة احلق يف االستعانة مبستشار من اختياره خالل القيام بعمليات التحقيق من أول تدخل
إىل غاية هناية أشغال التحقيق بعني املكان قبل التبليغ النهائي إبعادة التقومي (اجتماع قبل التبليغ النهائي إبعادة
التقومي (اجتماع قبل التبليغ النهائي)وكذا أثناء احملادثة إذا طلب املكلف ابلضريبة احملقق معه التحكم من أول
مسؤول املصلحة اليت يتبع هلا أعوان التحقيق
ميكنه ابلتايل مناقشة اقرتاحات إعادة التقوميات و كذا األسئلة املتعلقة ابلواقع و القانون اليت أوضح عدم توافقه مع
مصلحة التحقيق أو املشاركة النقاش احلضوري و الشفوي االختتامى ألشغال التحقيق يف عني املكان(طبقا للمواد
4-20و 5-20من ق،ا،ج).

 -1ميثاق املكلفني ابلضريبة اخلاضعني للرقابة ،مرجع سبق ذكره ،ص.23
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 .3عدم جتديد التحقيق احملاسيب

إذا انتهى التحقيق يف احملاسبة املتعلق بفرتة معينة بضريبة ضري أو رسم أو جمموعة من الضرائب أو الرسوم و
فيما عدا احلاالت اليت استعمل فيها املكلف ابلضريبة طرقا تدليسية أو قدم معلومات غري صحيحة أو كاملة أثناء
التحقيق فان اإلدارة ال تستطيع القيام بتحقيق جديد يف نفس الدفاتر خبصوص نفس الضرائب و الرسوم املتعلقة
بنفس املادة(املادة8-20من ق،ا،ج)
تعترب املراجعة منتهية متاما إذا مت حتديد مبالغ التقوميات بصفة هنائية مع إصدار جدول التسوية مثال لو عرب
املكلف صراحة عن قبوله نتائج التحقيق(طبقا للمادة 7-20من ق،ا،ج)أو امتنع عن الرد يف اجل أقصاه
أربعني()40يوما يف حالة انعدام إعادة التقوميات ينتهي اثر إبالغ املكلف بوضعيته.
إذا ما مس التحقيق بعض العمليات دون األخرى فان هذه األخرية ميكن مراجعتها يف وقت أخر شريطة احرتام
مدة التقادم املنصوص عليه قانوان
 .4حتديد مدة التحقيق بعني املكان
تكون مدة حتقيق بعني املكان ابلتحقيق يف احملاسبة والتحقيق املصوب ابحملاسبة.
 .1.4التحقيق املصوب يف احملاسبة
ال ميكن حتت طائلة بطالن اإلجراء أن تستغرق مدة التحقيق املصوب للمحاسبة يف عني املكان يف الدفاتر أو
الواثئق أكثر من شهرين ( )2وهذا طبقا ألحكام املادة  20مكرر  4من( ق.إ.ج).
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 .2.4التحقيق يف احملاسبة

ال ميكن حتت طائلة بطالن اإلجراءات أن تتعدى مدة التحقيق بعني املكان يف التصرحيات والواثئق احملاسبة آجاال
حمددة ،هذه األخرية حمددة طبقا لرقم األعمال احملقق سنواي وطبيعة نشاط املؤسسة ( طبقا للمادة  5 -20من
ق.إ.ج) هذه اآلجال هي:
ثالثة أشهر فيما خيص :مؤسسات أتدية اخلدمات إذا كان رقم أعماهلا ال يفوق 1.000.000دج لكل سنة
مالية حمقق فيها.
كل املؤسسات األخرى إذا كان رقم أعماهلا يتجاوز 2.000.000دج لكل سنة مالية حمقق فيها.
ستة ( )6أشهر فيما خيص املؤسسات املذكورة أعاله على الرتتيب إذا كان رقم أعماهلا السنوي ال يتجاوز
5.000.000دج لكل سنة مالية حمقق فيها ابلنسبة لألوىل و10.000.000دج لكل سنة مالية حمقق فيها
ابلنسبة للثانية.
 جيب أن ال يتعدى مدة التحقيق يف عني املكان يف مجيع احلاالت األخرى تسعة ( )9أشهر.استثناء ملا سبق ذكره فإن مدة التحقيق املبنية أعاله ال تطبق يف احلاالت اآلتية:
 استعمال طرق تدليسية مثبتة قانوان أو تقدمي معلومات خاطئة وغري كاملة ،أو عدم استجابة املكلف لطلباتالتوضيح والتربير( طبقا للمادة  5 -20من ق.إ.ج).
 فحص مالحظات وطلبات املكلف بعد انتهاء التحقيق( طبقا للمادة  5 -20من ق.إ.ج).يتم حتديد مدة التحقيق يف عني املكان سواء ابلنسبة للتحقيق يف احملاسبة أو التحقيق املصوب يف احملاسبة ابتداء
من اتريخ التدخل األول للمراقبني الوارد على اإلشعار ابلتحقيق إال يف حالة متديد مقبول قانوان هلذه املدة من
طرف مصلحة التحقيق.
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وعليه فإن مدة التحقيق يف عني املكان املبينة أعاله متدد أبجل ممنوح للمكلف ابلضريبة احملقق معه ،مبوجب
أحكام املادة  20مكرر 1من ق.إ.ج ،لإلجابة على طلبات التوضيح
أو التربير يف حالة وجود شبهة لعمليات التحويل غري املباشرة لألرابح مبفهوم أحكام املادة  141مكرر من
قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ( طبقا للمواد  5 -20و 20مكرر  4من ق.إ.ج).
اثنيا :الضماانت املتعلقة إبعادة التقومي
تتمثل الضماانت املرتبطة مبمارسة حق إعادة التقومي يف إعالم املكلف بنتائج التحقيق الرد والطعن.
 .1التبليغ إبعادة التقومي
يتعني على اإلدارة اجلبائية أن تبلغ بنتائج التحقيق املعمق  VASFEأو التحقيق احملاسيب  VCبواسطة إشعار
إبعادة التقومي ،وهذا حىت يف غياب إعادة تقييم أو يف حالة رفض املؤسسة ،ويكون اإلشعار املتعلق إبعادة التقومي
مفصال بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار ابالستالم ،إضافة إىل ذلك يكون مربرا بكيفية تسمح للمكلفني
إبعادة تشكيل أسس فرض الضريبة.

1

 .2حق الرد
حيق للمكلف الرد على إعادة التقومي من خالل تقدمي رأيه ومالحظاته حول إعادة التقومي كما ميكن طلب
توضيحات شفوية حول مضمون التبليغ أو اإلشعار يف أجل أقصاه  40يوما من أجل تقدمي مالحظاته أو قبوله.2
ميكنه كذلك بعد رد املكلف ابلضريبة احملقق معه مساعه إذ تبني أن مساعه جمد أو إذا طلب هذا األخري تفسريات
تكميلية( طبقا للمادة  6 -20من ق إ ج) ويف هناية أشغال التحقيق نظرا ألمهية هذا التاريخ من أجل ابتعاد

 -1زهرة حممد حبو ،مرجع سبق ذكره ،ص .78
 -2ميثاق املكلفني ابلضريبة اخلاضعني للرقابة ،مرجع سبق ذكره ،ص .26
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كل الشكوك يستدعي املكلف ابلضريبة احملقق معه ابستدعاء مكتوب توضح فيه التاريخ والساعة ابحلضور إىل
اجتماع اختتام أشغال التحقيق ميكن للمكلف ابلضريبة الذي حقق معه أن يستعني مبستشار من اختياره ( طبقا
للمادة  6 -20من ق.إ.ج ).
ويف حالة عدم الرد يف اآلجال احملددة يعترب القبول ضمنيا ويتم أتسيس الضريبة على األساس الذي مت تبليغه
وتصبح هذه الضريبة هنائية وال ميكن الرجوع فيها من قبل اإلدارة.
.3حق الطعن
يعد حق الطعن من أهم احلقوق املمنوحة للمكلف ابلضريبة واليت يستطيع من خالهلا أن يضمن حقوقه إذا تبني
أنه قد أخضع جورا إلعادة التقسيم أو مت التعسف يف حقه من خالل طلب التخفيض اجلزئي أو الكلي وميكن أن
يتم الطعن على ثالث مستوايت:
 .1.3الطعن اإلداري :ميكن للمكلف الذي مل يرض سواء ابلقرار املتخذ بشأن شكواه حسب احلالة من طرف
مدير الكربايت املؤسسة أو املدير الوالئي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس البحث واملراجعات كل
حسب اختصاصه للنظر فقي الصعوابت اليت تنشأ خالل التحقيق أو النتائج املرتتبة عنها ويقدر كل منهم دراسة
الشكاوي يف اجل أربعة أشهر ابتداء من اتريخ تقدمي الشكاوى.
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ميكن للمشتكي أن يرفع النزاع إىل احملكمة اإلدارية يف نفس األجل املوضوع أعاله وميكن استئناف يف األحكام
الصادرة عن احملكمة اإلدارية أما جملس الدولة يف اجل شهرين ابلنسبة لألحكام اليت تبنت يف املضمون ويف اجل
( )15مخسة عشر يوما ابلنسبة لألوامر االستعجالية ( املادة  950ق.إ.م.إ).
تسري هذه اآلجال من يوم التبليغ الرمسي لألمر أو احلكم إىل املعين ،وتسري من اتريخ انقضاء أجل املعارضة إذ
صدر غيابيا تسري هذه اآلجال يف مواجهة طالب التبليغ.1
 .2.3الطعن النزاعي
يعترب هذا النوع من الطعن ضماان لصيانة حقوق املكلفني ابلضريبة حيث يتمتع املكلف أبجل ينقضي يف 31
ديسمرب من السنة الثانية اليت تلي سنة إدراج جدول التسوية يف التحصيل أو حصول األحداث املوجبة هلذه
الشكوى طبقا للمادة  72من ق.إ.ج) .وميكن للمكلف أن يلتمس وفق حتصيل الضريبة املتنازع فيها أو الدفع
املؤجل ويتم تقسيم جلان الطعن حسب مبلغ الضريبة على ثالث مستوايت كما يلي:
جلنة الطعن يف الضرائب املباشرة والرسم على القيمة املضافة على املستوى الدائرة وتكون خمتصة عندما يقل مبلغ
الضريبة عن 2000.000دج أو يساويها.
جلنة الطعن يف الضرائب املباشرة والرسم على القيمة املضافة على مستوى الوالية وتكون خمتصة عندما يفوق مبلغ
الضريبة ( مليوين) 2000.000دج وتقل عن عشرين مليون دينار( 20.000.000دج) أو تساويها.
جلنة الطعن املركزية يف الضرائب املباشرة والرسم على القيمة املضافة ختتص عندما يتجاوز مبلغ الضريبة
2000.000دج.
 4.3الطعن الوالئي
جيوز للمكلفني ابلضريبة حسن النية يف حالة ع وز أو ضيق احلال اليت تصفهم يف حالة عجز إبرام ذمتهم إزاء
اخلزينة أن يتسلموا اإلعفاء أو التخفيف من الضرائب املباشرة املفروضة الزايدات يف الضرائب والغرامات اجلبائية
اليت يتعرضون هلا لعدم مراعاة النصوص القانونية عن طريق طلبات أو شكاوي يلتمسون فيها احلصول على
عطف اإلدارة بصفة والئية  1 -93 ،92و  3 -173من ق.إ.ج) .جيب إرسال الشكاوي حسب
 -1نوي جناة ،مرجع سبق ذكره ،ص .52
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احلالة إىل مدير كربايت املؤسسات مدير الضرائب ابلوالية رئيس مركز الضرائب ورئيس املركز اجلواري للضرائب
وإرفاقها إبنذار ويف حالة عدم تقدمي هذه الوثيقة يذكر رقم املادة من اجلدول اليت سجلت حتتها الضريبة املعنية
هبذه الشكاوي.
ختول سلطة البحث يف شكاوي املكلفني ابلضرائب:
 ملدير الضرائب ابلوالية بعد أخذ رأي اللجنة اليت يتم إحداثها هلذا الغرض على مستوى الوالية عندما اليتجاوز املبلغ املطلوب للتخفيض 5000.000دج.
 للمدير اجلهوي املتخصص إقليميا بعد أخذ رأي اللجنة اليت يتم إحداثها هلذا الغرض على مستوى اجلهويعندما ال يتجاوز املبلغ املطلوب للتخفيض 5000.000دج.
 ملدير كربايت املؤسسات فيما خيص كل الطلبات املتعلقة ابلطعن بعد أخذ رأي اللجنة اليت يتم إحداثها هلذاالغرض إن كل الوسائل السابقة الذكر عبارة عن طرق للمكلف ابلضريبة للتعبري عن رفضه لكل التجاوزات
واألخطاء املمارسة من قبل اإلدارة اجلبائية ضده إال أن املكلفني ابلضريبة الزالوا يشكون من ضعف احلقوق
املمنوحة هلم وخاصة فيما يتعلق إبجراءات املنازعات الضريبية والفصل يف الطعون واليت تستفيد منها اإلدارة اجلبائية
وخاصة يف حالة رفض أتجيل دفع احلقوق والغرامات الناجتة عن عملية التحقيق إىل غاية الفصل يف املنازعات
الضريبية.
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املبحث الثالث :التحقيقات اجلبائية والعقوابت املفروضة

ختتلف أشكال الرقابة ابختالف الطريق املستعملة يف التحقيق وحسب اهلدف املراد الوصول إليه ،ويف هذا
الصدر تقوم الغدارة اجلبائية بعدة حتقيقات قد تنجم منها عقوابت وذلك للحد من ظاهرة التهرب الضرييب.
املطلب األول :التحقيق يف احملاسبة والتحقيق املصوب يف احملاسبة
تقوم اإلدارة اجلبائية ابلتحقيق احملاسيب والتحقيق املصوب يف احملاسبة هبدف التأكد من صحة التصرحيات
املقدمة من طرف املكلفني وابلتايل خيضع التحقيق املصوب يف احملاسبة لنفس القواعد املطبقة يف التحقيق احملاسيب
املكلف ابلضريبة حمل التحقيق املصوب ويتمتع بنفس الضماانت املمنوحة يف إطار التحقيق احملاسيب.

1

أوال :التحقيق يف احملاسبة VC
التحقيق يف احملاسبة هو جمموعة العمليات اليت يستهدف منها مراقبة التصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف
املكلف ابلضريبة وفح ص حماسبته ( مهما كانت طريقة حفظها حىت ولو كانت بطريقة معلوماتية إال الدفاتر
التجارية الواجبة قانوان) والتأكد من مدى تطابقها مع املعطيات املادية وغريها حىت يتسىن معرفة مدى مصداقيتها
( طبقا للمواد  1 -20و  3 -20من ق.إ .ج ).
ال يهدف التحقيق احملاسيب إىل مراقب ة الوضعية اجلبائية للمؤسسة خالل السنوات احملقق فيها فحسب ،بل يسمح
كذلك إبطالع هذه األخرية على واجباهتا اجلبائية.
أثناء التحقيق احملاسيب ،يطلع عون اإلدارة اجلبائية املكلف ابلضريبة على مصادر األخطاء اليت وقع فيها واليت قد
ترتكب أحياان على حسابه يف هذه احلالة  ،ميكنه أن يطلب الحقا ختفيض الزايرات نتيجة هلذه األخطاء ويطلعه
احملقق عن كيفية تقدمي الطعون الالزمة.
اثنيا :التحقيق املصوب يف احملاسبة VP
يعد التحقيق حتقيقا حماسبا مصواب إذا اقتصر التحقيق احملاسيب على نوع أو عدة أنواع من الضرائب أو
مشل كل فرتة الغري املتقادمة أو جزء منها ،أو جمموعة من العمليات أو املعطيات احملاسبة املتعلقة بفرتة تقل عن سنة
جبائية.
ويتم كذلك التحقيق عندما تشكك اإلدارة اجلبائية يف صدق املستندات أو االتفاقيات اليت مت إبرامها من
طرف املكلفني ابلضريبة واليت ختفي املضمون احلقيقي للعقد عن طريق بنود هتدف إىل جتنب أو ختفيض

 -1ميثاق املكلفني ابلضريبة اخلاضعني للرقابة ،مرجع سبق ذكره ،ص .13
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األعباء اجلبائية التحقيق املصوب يف احملاسبة املؤسس أبحكام املادة  22من ق.م.ت لسنة  ،2008واملقنن يف
املادة  20مكرر من ق.إ.ج هو إجراء مراقبة مصوبة ،أقل مشولية ،أكثر سرعة.
وذو نطاق من التحقيق احملاسيب هذا التحقيق يعين فحص الواثئق التوضيحية واحملاسبة لبعض أنواع
الضرائب واليت ختص فرتة حمدودة قد تقل عن سنة حماسبة.
هذا النوع من املراقبة هو عبارة عن وسيلة تسمح ابلقيام بتحرايت مصوبة أو برامج أولوية مبا أنه ال مينع
اإلدارة اجلبائية من إمكانية إجراء حتقيق معمق للمحاسبة والرجوع إىل الفرتة اليت متت فيها املراقبة مع األخذ بعني
االعتبار احلقوق املصوب ( طبقا للمادة  20مكرر  6من ق.إ.ج ).
خيضع التحقيق املصوب يف احملاسبة لنفس القواعد املطبقة يف التحقيق احملاسيب واملكلف ابلضريبة حمل
التحقيق املصوب يتمتع بنفس الضماانت املمنوحة يف إطار التحقيق احملاسيب واملفضلة أدانه غري أن طابع
التصويب الذي يتميز به هذا النوع منم التحقيق ابإلضافة إىل العناصر اليت ينبغي أن حيملها هذا األخري
( طبقا للمادة  20مكرر  3-من ق.إ.ج ).
وعليه طبقا ألحكام (املادة  4 -20مكرر من ق.إ.ج) ،ال ميكن حتت طائلة بطالن اإلجراء ،أن
تستغرق مدة التحقيق املصوب يف عني املكان يف الدفاتر والواثئق أكثر من شهرين (.)02
ابإلضافة إىل ذلك يتمتع املكلف ابلضريبة مبوجب أحكام (املادة  5-20مكررة من ق.إ.ج) أبجل
ثالثني ( ) 30يوما ،إلرسال مالحظاته أو قبوله ،ابتداء من اتريخ تسلمه إشعار إعادة التقومي.
عالوة على ذلك ،ال ينبغي للعون احملقق أن يقتصر فقط على طلب الواثئق التوضيحية العادية من املكلف
ابلضريبة حمل التحقيق ،بل عليه طلب الدفاتر احملاسبة من أجل التحقق من صحة التسجيل احملاسيب للعمليات
املتعلقة ابحلقوق والرسوم موضوع التحقيق احملاسيب املصوب ( طبقا للمادة  20مكرر  1من ق.إ.ج).
اثلثا :مراحل التحقيق :كون التحقيق أمر هاما فإنه يتم عرب املراحل التالية:
 -1إجناز عمليات التحقيق
تسري الرقابة اجلبائية وفق قواعد قان ونية تضبط فيها اإلجراءات الواجب إتباعها من طرف اإلدارة اجلبائية واليت
توضح حقوق وواجبات املكلف ابلضريبة.
إن التحقيق يف احملاسبة جيب أن يتم بعني املكان أي يف حمل املكلف ابلضريبة وهذا من اجل خلق جو املناقشة
بني احملقق واملكلف ابلضريبة ( طبقا للمواد  1 -20و  3-من ق.إ.ج ) إال أن هناك استثناء هلذا اإلجراء.
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ففي حالة طلب مكتوب من املكلف ابلضريبة ويعد قبوله من طرف اإلدارة أو يف حالة قوة قاهرة ميكن للمحققني
أخذ الواثئق لفحصها يف مكاتبهم يسلم للمكلف ابلضريبة يف هذه احلالة وثيقة تثبت فيها الواثئق املسلمة ( عدد
الواثئق ،طبيعتها (طبقا للمواد  1 -20و  3 -20من ق.إ.ج).
 -1 -1اإلشعار ابلتحقيق
ال ميكن إجراء حتقيق دون إرسال أو تسليم إشعار ابلتحقيق ملحق مبيثاق املكلف ابلضريبة الذي ينص على
حقوقه واجباته على أن يستفيد املكلف ابلضريبة من مدة للتحضري قدرها عشرة ( )10أايم ( طبقا للمادة - 20
 4من ق.إ.ج ).
يرسل إشعار ابلتحقيق برسالة حمفوظة أ و يسلم مباشرة للمكلف ابلضريبة مع إشعار ابالستالم إن عدم قبول
استالم اإلشعار ال مينع من إجراء التحقيق يف هذه احلالة يلجأ احملققون إىل فرض الضريبة تلقائيا ( طبقا للمادة
 4 -20من ق.إ.ج ).
ميكن للمحقق أن يقوم مبراقبة مفاجئة ترمي إىل معاينة العناصر املادية املستعملة من قبل املؤسسة أو
التأكد من وجود الواثئق احملاسبة يف هذه احلالة يسلم " اإلشعار ابلتحقيق " مع بداية عمليات املراقبة ال ميكن
البدء يف فحص عميق للواثئق احملاسبة إال بعد استنفاذ أجل التحضري املنصوص عليه سابقا.
يف حالة تغيري احملققني أو أحدهم ،يعلم املكلف هبذا التغيري ( طبقا للمادة  4 -20من ق.إ.ج ).
 -2 -1االستعانة مبستشار
حتت طائلة بطالن اإلجراءات جيب أن يشار صراحة أن املكلف ابلضريبة يستطيع أن يستعني بوكيل خيتاره
مبحض إرادته أثناء عملية املراقبة لالستشارة به أو اإلانبة عنه ( طبقا للمادة  4 -20من ق.إ.ج ).
ميكن للمستشار االستعانة به أو اإلانبة عن املكلف ابلضريبة أثناء عمليات التحقيق لكن حضوره ليس ضروراي
أثناء املراقبة املفاجئة ملعاينة العناصر املادية اليت قد تفقد قيمتها يف حالة ما إذا مت أتجيلها.
 -3 -1مدى التحقيق
ميكن للمحقق أن يطلب كل الواثئق احملاسبة ،نسخ الربقيات ،مستندات اإليرادات واملصاريف اليت ميكن من وراء
فحصها التأكد من مدى مصداقية التصرحيات اجلبائية.
ميارس التحقيق مهما كانت الوسيلة املستعملة حلفظ املعلومات ( طبقا للمادة  3 -20من ق.إ.ج ).
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 -4 -1االمتناع عن تقدمي احملاسبة

يثبت عدم تقدمي احملاسبة أو االمتناع عند تقدميها يف حمضر يؤشر عليه من طرف املكلف ابلضريبة مع إلزام ذكر
احملتمل وهذا بعد إشعاره بتقدمي احملاسبة يف اجل أقصاه مثانية ( )8أايم ( طبقا للمادة  9 -20من ق.إ.ج ).
 -5 -1هناية أشغال التحقيق يف عني املكان
ينبغي على العون احملقق مبوجب أحكام املواد  5 -20و  20مكرر  4من قانون اإلجراءات اجلبائية معاينة هناية
أعمال التحقيق يف عني املكان عن طريق حمضر ،يدعى املكلف ابلضريبة احملقق معه لتأشرية ،وتوضع اإلشارة عند
االقتضاء يف احملضر يف حالة رفض توقيع هذا األخري.1
رابعا :نتائج التحقيق
عندما تثبت اإلدارة أن هناك نقائص ،أخطاء ،إغفاالت أو إخفاء يف العمليات اليت تقوم على أساسها الضريبة
تقوم إما ب:
 -1اإلجراء احلضوري
يستوجب على احملقق إشعار املكلف ابلضريبة بنتائج املراقبة بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار ابالستالم أو
يسلم له مع إشعار ابالستالم ( طبقا للمادة  6 -20من ق.إ.ج) ينبغي على احملقق كذلك إعالم املكلف
ابلضريبة احملقق معه بنتائج املراقبة بواسطة رسالة حىت يف حالة انعدام التقومي ( طبقا للمادة  42من ق.إ.ج ).
يكون اإلشعار إبعادة التقومي ( اإلشعار األويل ) مفصال بقدر كاف ومعلال ،كما يتعني ذكر أحكام املواد اليت
يؤسس عليها إعادة التقومي وكذا الطريقة املتبعة يف ذلك بصفة تسمح للمكلف ابلضريبة من إعادة تشكيل أسس
فرض الضريبة وتقدمي مالحظاته أو إعالن قبوله هلا وذلك يف أجل أربعني ( )40يوما سارية من اتريخ استالم
إبعادة التقومي ( طبقا للمادة  6 -20من ق.إ.ج).
جيب حتت طائلة بطالن اإلجراء ،أن يشار يف اإلشعار إبعادة التقومي إىل أن املكلف ابلضريبة له احلق يف
االستعانة مبستشار من اختياره من أجل مناقشة اقرتاحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل اإلجابة عنها.
يطبق كذلك اإلجراء احلضوري املبني أعاله يف حالة رفض احملاسبة وفق الشروط املذكورة يف املادة  43من ق.أ.ج
عقب التحقيق فيها.
وعليه فإن رفض احملاسبة يوجب اإلدارة اجلبائية مبا يلي:
 إثبات الطابع الغري مقنع للمحاسبة. -1نوي جناة ،مرجع سبق ذكره ،ص .65
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 إشعار املكلف ابلضريبة احملقق معه ابألسس الضريبة املتأتية ( بنتائج التحقيق). والرد على مالحظات املكلف ابلضريبة احملقق معه.يف هذه املرحلة من سريورة اإلجراء ،جيب أن يبلغ املكلف ابلضريبة الذي حقق معه يف إطار اإلشعار ابلتقومي أن
لديه إمكانية طلب يف رده التحكم ابلنسبة لألسئلة املتعلقة ابلواقع أو ابلقانون حسب احلالة ،من مدير كربايت
املؤسسة أو من مدير الضرائب ابلوالية أو من رئيس مركز الضرائب أو من رئيس مصاحل التدقيق أو املراجعات.
وعند رفض العون احملقق مالحظا ت املكلف ابلضريبة فإنه ينبغي عليه أن يعلمه بذلك من خالل مراسلة تكون
كذلك مفصلة ومربرة وإذا أبرزت هذه املراسلة سببا رئيسيا جديدا إبعادة التقومي أو األخذ بعني االعتبار عناصر
جديدة مل يتم التطرق هلا يف اإلشعار األويل ،فإنه مينح أجل إضايف مدته أربعون ( )40يوما للمكلف ابلضريبة
لتقدمي مالحظاته ( طبقا ألحكام املادة  6 -20من ق.إ.ج ).
هذا اإلشعار إبعادة التقومي:
 يوقف التقادم حسب شروط معينة. يفتح أجال أربعني( )40يوما للمكلف ابلضريبة لكي يفحص نتائج التقومي واإلبالغ عن إجابته. يبني للمكلف ابلضريبة التعديالت على أسس الضريبة املزمع إجراءها. متكن هذه اإلجراءات للمكلف ابلضريبة أن يعرف مصدر التعديالت ويستطيع أن يطلب من اإلدارة. توضيحات مفصلة متكنه قبول التعديالت على دراية. مدى أتثري قبوله يف ما خيص التزاماته الضريبية بصفة عامة.يف حالة القبول ،تدرج اجلداول للتحصيل ختصم احلقوق الواجب خصمها تلقائيا دون طلب من املكلف ابلضريبة.
يف حالة قبول صريح تصبح قاعدة فرض الضريبة احملددة هنائية ولبا ميكن االعرتاض عليها من طرف اإلدارة ماعدا
حاالت استعمال املكلف ابلضريبة طرق تدليسه أو تقدمي معلومات غري صحيحة أثناء التحقيق كما ال ميكن
للمكلف الضريبة أن يتعرض عليها عن طريق الطعن ( طبقا للمادة  7 -20من ق.إ.ج ).

 -2التصحيح التلقائي
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ميكن لإلدارة اجلبائية أن تلجأ إىل التحديد التلقائي لقواعد فرض الضريبة يف احلاالت التالية:1
 رفض املكلف ابلضريبة لعمليات املراقبة اجلبائية ،التحقيقات واملعاينة سواء من قبله أومن تدخل أو حضورأي شخص أبي طريقة كانت حبيث يتعذر على األعوان القيام مبهامهم.
 عندما ال يصرح ،يف اآلجال احملددة قانونيا ابملداخيل ( الربح الصناعي التجاري وغري التجاري) ،والتصرحياتاخلاصة ابلضرائب على ربح الشركات أو التصرحيات املتعلقة ابلرسم على القيمة املضافة املنصوص عليها يف املواد
 76من ق.ر.ر.أ بعد على األقل شهر من إعالمه من قبل املصاحل اجلبائية بتسوية وضعيته.
 عدم تقدمي احملاسبة بعد انقضاء مدة مثانية ( )8أايم من إنذاره املنصوص عليها يف املادة  9 -20منق.أ.ج ،إال يف حالة حدوث قوة قاهرة.
 يف حالة ما تزيد نفقاته الشخصية الظاهرة واملعروفة ومداخيله العينية على اجملموع املعفى مل يقدم تصرحيابدلك أو يكون دخله املصرح به بعد خصم األعباء احملددة يف املادة  85من قانون الضرائب املباشرة يقل عن
جمموع هذه النفقات أو املداخيل غري املصرح هبا أو املغلفة أو العائدات العينية.
 كل مكلف ابلضريبة امتنع عن اإلجابة على الطلبات الواردة من مفتش الضرائب واحملقق خبصوصالتوضيحات واإلثبااتت الواجب تقدميها ( طبقا للمادة  19من ق.إ.ج).
 كل شركة أو مؤسسة أجنبية ال تتوفر على منشآت مهنية ابجلزائر ،وتكون خاضعة للضريبة على الدخل أوالضريب ة على أرابح الشركات ،امتنعت عن الرد على الطلب مصلحة الضرائب اليت تطلب منها فيه تعيني ممثل هلا
يف اجلزائر.
 عدم مسك حماسبة قانونية أو سجل اخلاص املنصوص عليه يف املواد  69 ،67 ،66من قانون الرسوم علىرقم األعمال الذي يسمح إبثبات رقم األعمال املصرح به.
 كل مكلف ابلضريبة مل يقدم تصرحيه ويزيد دخله الصايف احملدد وفقا للمواد من  85إىل  98من قانونالضرائب املباشرة على اجملموع املعفى من الضريبة.

املطلب الثاين :التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائيةVASFE
 -1ميثاق املكلفني ابلضريبة اخلاضعني للرقابة ،مرجع سبق ذكره ،ص .20
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استحداث ما يعرف ابلتحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية وذلك مسايرة لإلصالحات اجلبائية
فالتحقيق املعمق يعترب امتدادا منطقيا للتحقيق احملاسيب

1

أوال :مفهوم التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية
يقصد ابل ت.م.م.و.ج جمموعة العمليات اليت تستهدف الكشف عن كل فارق بني الدخل احلقيقي
للمكلف ابلضريبة والدخل املصرح به أي بصفة عامة ،التأكد من التصرحيات على الدخل العام ( املداخيل احملققة
خارج اجلزائر فوائض القيمة الناجتة عن التنازل مبقابل عن العقارات املبينة وغري املبينة.
اثنيا :مراحل التحقيق
يستلزم هذا اإلجراء مقارنة املداخيل املصرح هبا ابملداخيل املستنتجة من وضعية أمالك املكلف ،حالة خزينته
وكذا املتعلقة بسياق احلياة لسائر ألفراد أسرته.
وهكذا 2ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية أن يشرعوا يف التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة لألشخاص
الطبيعيني ابلنسبة للضريبة على الدخل اإلمجايل ،سواء توفر لديهم موطن جبائي يف اجلزائر أم ال عندما تكون
لديهم التزامات متعلقة هبذه الضريبة ( طبقا للمادة  1 -21من ق.إ.ج).
وميكن القيام بتحقيق معمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة عندما تظهر وضعية امللكية وعناصر منط املعيشية
لشخص غري حمصى جبائيا ،وجود أنشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة ( للمادة  1 -21من ق.إ.ج).
ال ميكن القيام بتحقيق معمق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة إال من طرف أعوان اإلدارة اجلبائية الذين
هلم رتبة مفتش على األقل ( طبقا للمادة  2 -21من ق.إ.ج).
ميكن برجمة ال ت.م.م.ج إثر التحقيق يف احملاسبة سواء ابسم املستغل الشخصي للمؤسسة ،أو الرؤساء
والشركات األساسيني للشركة أو مكل شخص ملزم قانوان بتصريح جممل دخله.
ينفذ هذا التحقيق كذلك يف حالة ما لوحظ فارق حمسوس بني الدخل املصرح من طرف املكلف من جهة
وعناصر منطه املعيشي والنفقات املخصصة لصيانة أمالكه من جهة أخرى ( طبقا للمادة  1 -21من ق.إ.ج).
تقدم اإلدارة على طلب التربيرات والتوضيحات اليت تراها أساسية مما قد حيملها إىل إعادة تقومي الوعاء الضرييب،
وهذا عن طريق التصحيح احلضوري أو التصحيح التلقائي.
 -1عبد املنعم فوزي ،مرجع سبق ذكره ،ص.66
 -2ميثاق املكلفني ابلضريبة اخلاضعني للرقابة ،مرجع سبق ذكره ،ص .31
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 -1الضماانت املعمقة للمكلف ابلضريبة يف حالة التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية
ميكن برجمة معمقة يف جممل الوضعية اجلبائية إثر حتقيق يف احملاسبة سواء ابسم املستغل الشخصي ملؤسسة أو
رؤساء الشركات األساسيني للشركة ينفذ هذا التحقيق كذلك يف حالة ما لوحظ فارق حمسوس بني املدخول
املصرح من طرف املكلف من جهة ومنطه املعيشي والنفقات املخصصة لصيانة أمالكه من جهة أخرى تقدم
اإلدارة على طلب التربيرات والتوضيحات اليت تراها أساسية مما حتملها على إعادة تقومي الوعاء الضرييب وهذا عن
طريق التصحيح احلضوري أو التصحيح التلقائي.
يعترب هذا الطلب إجراء عادي للتحقيق من التصرحيات على الدخل اإلمجايل.
 -1-1طلب التربيرات
تلتمسها اإلدارة من املكلف يف إحدى احلاالت اآلتية:
فيما يتعلق ابلوضعية اجلبائية وما خيص التكاليف اليت مت خصمها من الدخل اإلمجايل ،حني تتوفر لدى اإلدارة
عناصر تثبت أن املكلف يتمتع مبداخيل هامة مقارنة مع تلك املصرح هبا وعليه تتمتع الغدارة إبمكانية أخذ املبالغ
املخصصة لتغطية أعباء املكلف بعني االعتبار لكن ابستطاعة هذا األخري أن يثبت أن املبالغ املستعملة ليست
صادرة عن عمليات التدليس.
 -1التوضيحات
تلتمسها اإلدارة لرفع الشك عن غموض يف التصرحيات ،وختص أي نقطة واردة يف التصريح.
 -1-2-1اإلجراء احلضوري
طبق نفس التدابري العامة الواردة مسبقا حول التحقيق يف احملاسبة السارية املفعول وال سيما وفيما خيص إشعار
بنتائج التحقيق حىت يف غياب إعادة التقوميات ،تربير إعادة التقوميات املقرتحة ومنح أجل رد إضايف مدته أربعون
( ) 40يوما للمكلف ابلضريبة يف حالة إشعار إبعادة التقومي املصحح ،املناقشة الشفوية واحلضورية وحق طلب
التحكيم من املسؤول األول ملصلحة التحقيق ( املادة  5 -21من ق.إ.ج).

 -2-2-1التصحيح التلقائي

83

اإلطار النظري والقانوين لنظام الرقابة اجلبائية

الفصل الثاين

هو إجراء استثنائي ال ميكن استعماله إال يف ظروف معينة إذا مل يكتب املكلف ابلضريبة التصريح على الدخل
اإلمجايل يف اآلجال احملددة قانوان أو مل يسوي وضعيته اجلبائية إذا مل يستجب لطلبات التربير أو التوضيح الواردة
من اإلدارة وعليه فإن هذه األخرية حتدد تلقائيا القاعدة املناسبة لفرض الضريبة إن القواعد احملددة من طرف
اإلدارة جيب أن تقرتب قدر املستطاع من احلقيقة .تبقى الضماانت املقدمة للمكلف يف حالة التصحيح احلضوري
سارية املفعول عند التصحيح التلقائي.
املطلب الثالث :الغرامات والعقوابت
تتوقف فعالية الرقابة على مدى أمهية العقوابت والغرامات احملددة إال أن املبالغة يف تلك العقوابت قد يكون
أثر عكسي يف هذا اجملال قرض املشرع الضرييب اجلزائري عدة إجراءات عقابية على كل من خيالف أحكام القانون
الضرييب لضمان التحصيل اجليد للضريبة وزايدة مردوديتها ،ويف هذا اإلطار يوجد نوعني من العقوابت مها:
أوال :الغرامات اجلبائية

1

تتمثل الغرامات اجلبائية يف فرض زايدات مالية على املكلف املعين ،وخيتلف حجم هذه الزايدات حسب طبيعة
املخالفة ،ويتضح ذلك كما يلي:
 -1الغرامة بسبب عدم التصريح السنوي
حسب املادة  192من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،فإنه تفرض تلقائيا الضريبة على املكلف ابلضريبة
الذي مل يقدم التصريح السنوي حسب احلالة ،إما يصدد الضريبة على الدخل وإما بصدد الضريبة على أرابح
الشركات ،ويضاعف املبلغ املفروض عليه بنسبة .%25
 -2الغرامة بسبب التأخري يف التصريح
وهو ما توضحه الفقرة من (املادة  192ق.ض.م) " :يرتتب على املكلف ابلضريبة الذي مل يقدم يف اآلجال
احملددة أو عند إثبات تصرحيه الواثئق واملعلومات املطلوبة مبوجب (املواد  152و  153و  180من قانون
الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة) دفع غرامة جبائية قدرها 1000دج وهذا يف كل مرة يسجل فيها إغفال الواثئق
املقدمة أو عدم تقدمي الواثئق املطلوبة يف أجل  30يوما ابتداءا من اتريخ اإلنذار املوجه إىل املعين ابألمر يف ظرف
موصى عليه مع اإلشعار اباللتزام تفرض ضريبة تلقائيا ويضاعف مبلغ احلقوق بنسبة .%25
 -3الغرامة بسبب النقص يف التصريح
 -1قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة للمديرية العامة للضرائب ،2011 ،ص ص .101 ،98
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حسب الفقرة األوىل للمادة  193من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة فإن التصرحيات املتضمنة
معلومات انقصة تؤدي إىل غرامة مالية قيمتها ختتلف حسب حجم املبلغ املتالعب حبيث يضاعف مبلغ احلقوق
املنقوصة كما يلي:
 %10إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يقل عن مبلغ50000دج أو يساويه.
 %15إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يفوق مبلغ 5000دج ويقل عن مبلغ 200000دج أو يساويه.
 25إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يفوق مبلغ 200000دج.
اثنيا :العقوابت مبوجب التشريع اجلبائي جلرمية الغش والتهرب الضرييب
إن العقوابت املنصوص عليها يف القانون الضرييب املختلفة اليت يسمح لنا لتبيان هذه العقوابت من خالل هذا
قمنا بتقسيم هذه العقوابت إىل عقوابت أصلية أما العقوابت األخرى شبيهة.
 -1العقوابت األصلية جلرمية الغش والتهرب الضريبيني
لدراسة هذه العقوابت يف خمتلف القوانني الضريبية اليت جاء هبا قانون املالية لسنة  2012اليت تتمثل يف:

1

 1-1يف جمال الضرائب املباشرة والرسوم على رقم األعمال
العقوابت اجلزائية املنصوص عليها يف املادة  303من ق.ض.م املعدلة مبوجب املادة  13من قانون رقم
 16 -11املؤرخ يف  2011 -12 -20املتعلق بقانون املالية لسنة 2012وعليها تستند أغلب الشكاوى يف
جمال الغش والتهرب اجلبائي.
 غرامة مالية من 50.000دج إىل 100.000دج عندما ال يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها100.00دج.
 احلبس من شهرين ( )02إىل ستة ( )06أشهر وغرامة مالية من 100.000دج إىل 500.000دج ،أوإبحدى هاتني العقوبتني عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها 100.000دج وال يتجاوز
1000.000دج.

 -1أحسن بوسقيعة الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،دار هومة الطبعة للنشر والتوزيع ،الطبعة  ،17اجلزائر ،2014 ،،ص . .485
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 احلبس من ستة أشهر إىل سنتني ( )02وغرامة مالية من 500.000دج وال يتجاوز 2.000.000دجأو إبحدى هاتني العقوابت ،عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها 1.000.000دج وال يتجاوز
5.000.000دج.
 احلبس من سنتني ( )02إىل مخس ( )05سنوات وغرامة مالية من 2.000.000دج إىل5.000.000دج أو إبحدى هاتني العقوبتني ،عندما يفوق املتملص منها 5.000.000دج وال
يتجاوز 10.000.000دج.
 احلبس من مخسة ( )05سنوات إىل عشر ( )10سنوات وغرامة مالية من 5.000.000دج أوإبحدى هاتني العقوبتني ،عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها 10.000.000دج إضافة إىل أن
املخالفات املنصوص عليها يف املواد ،134 ،176 ،407 :من ق.ض.م واملواد ،116 ،117 ،118
من ق.ر.ر.أ يعاقب عليها بنفس العقوابت املنصوص عليها يف املادة  303أعاله ابعتبار أن هذه املواد
حتمل العقوبة إىل املادة  303ق.ض.م.1
-1-2

يف جمال الضرائب غري املباشرة

العقوابت اجلزائية منصوص عليها يف املادة  532ق.ض.غ.م اليت تنص " :يعاقب كل من يستعمل طرقا
احتيالية للتملص أو حماولة التملص من جمموعة أو جزء من وعاء الضريبة التعسفية أو دفع الضرائب أو الرسوم اليت
هو خاضع هلا بغرامة من 50.000دج إىل 200.000دج وابحلبس من سنة إىل مخس سنوات أو إبحدى
هاتني العقوبتني فقط ".
 -1-3يف جمال حقوق التسجيل
العقوابت اجلزائية منصوص عليها يف املادة  119منه اليت تنص " فعال عن العقوابت اجلبائية املطبقة،
يعاقب كل من متلص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم
اليت هو خاضع هلا ابستعماله طرقا تدليسية بغرامة ترتاوح من 5.000دج غلى 20.000دج وحبس من سنة إىل
مخس سنوات ،أو إبحدى العقوبتني فقط ".
من كل هذه العقوابت نصل إىل النتائج التالية
يف كل األحوال جيوز للقاضي اجلزائي تعيني خبري لتحديد مبلغ الضريبة املتملص منه وتبعا لذلك فإذا
كان املتهم متابعا لتملصه من الضريبة خالل  03سنوات فإن العقوبة ال تكون على أساس جمموع املبالغ

 -1قانون رقم  ،16 /11املتضمن قانون املالية لسنة ،2012مرجع سبق ذكره ،ص.15
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املتملص منها خالل سنوات الثالث وإمنا تكون العقوبة على أساس قيمة املبلغ األكرب املتملص منه خال السنوات
الثالث.
كما أمجعت النصوص الضريبية على أن تضاعف العقوابت يف حالة العود وحددت مدة العود خبمس
( )05سنوات مثلما جتده يف قانون العقوابت وذلك ابلنسبة للجنح.
إجازات ابملقابل إفادة املتهم ابلظروف املخففة وفقا ألحكام املادة  53ق.ع.ج مىت توافرت شروط
تطبيقها على أن ينصرف أثر الظروف املخففة إىل العقوابت اجلبائية اليت ال جيوز ختفيضها

1

اجلدول املوايل يلخص العقوابت اجلزائية املنصوص عليها ضمن خمتلف القوانني اجلبائية
اجلدول رقم :3العقوابت األصلية جلرمية الغش والتهرب الضرييب:
قيمة املبلغ املتملص منه

نوع الضرائب والرسوم

احلبس

الغرامة اجلزائية

احلد األدىن

احلد األقصى

احلد األدىن

احلد األقصى

احلد األدىن

احلد األقصى

0

100.000

50.000

100.000

/

/

الضرائب املباشرة واالرسوم املماثلة

100.000

1.000.000

100.000

500.000

شهرين

06أشهر

( املادة .)303

1.000.000

5.000.000

500.000

2.000.000

 06أشهر

 02سنتني

االرسوم على رقم األعمال.

5.000.000

10.000.000

2.000.000

5.000.000

 02سنتني

 05سنوات

10.000.000

 05سنوات

 10سنوات

أكثر

من أكثر

10.000.000

من 5.000.000

10.000.000

مهما كان املبلغ غري أنه يف صورة اإلخفاء 50.0000دج.
حقوق الطابع املادة 34

200.000

 5سنوات

سنة

يشرتط تطبيق العقوابت املذكورة أن يتجاوز
هذا اإلخفاء عشر املبلغ اخلاضع للضريبة أو
املبلغ 10.000دج.

الضرائب غري املباشرة

/

املادة 530

مهما كان املبلغ

/

املادة 531

مهما كان اإلخفاء

العقوابت املنصوص عليها يف املادتني  209و  210من قانون العقوابت.

املادة 532

مهما كان املبلغ غري أنه يف صورة اإلخفاء 50.000دج

200.000دج

 06أايم
سنة

 06أشهر
 05سنوات

يشرتط تطبيق العقوابت املذكورة أن يتجاوز
هذا اإلخفاء عشر املبلغ اخلاضع للضريبة أو
مبلغ 10.000دج.
املصدر :أحسن بوسقيعة الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،دارهومة الطبعة للنشر والتوزيع ،الطبعة  ،17اجلزء األول ،اجلزائر  ،2014ص .485

 -1أحسن بوسقيعة ،مرجع سبق ذكره ،ص .487 ،486
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اثنيا :العقوابت التكميلية والتبعية جلرمية الغشي الضرييب:

 .1من بني العقوابت التكميلية اليت نص عليها املشرع اجلزائري تتمثل يف نشر احلكم وحتليفه ،وإبمكان
احملكمة أن أتمر بنشر احلكم كامال أو مستخرجا منه يف اجلرائد اليت تعينها وبتعليقه يف األماكن اليت
حتددها وذلك على نفقة احملكوم عليه حسب املادة  303ق.ض.م واملادة  550ق.غ.م واملادة
 6 /120ق.ت.
وتكون عدة العقوابت الرامية يف حالة العودة لتسب املواد  03 /303ق.ض.م واملادة  546ق.ض.غ واملادة
 2 /120ق.ت.
 -2كما جتد نص قانون الضرائب غري املباشرة يف مادته  544خبصوص رجال األعمال واخلرباء واحملاسبني على
أنه يف حالة العودة سواء حبكم واحد أو بعدة وأحكام تطبق عليهم بقوة القانون عقوابت منه مزاولة ممن
رجال األعمال أو مستشار جبائي أو خبري أو حماسب ولو بصفة مسري أو مستخدم ،وتطبيق عليهم أيضا
عند االقتضاء عقوبة غلق املؤسسة.
 -3منع األشخاص من الذين مت إدانتهم بتهمة الغش الضرييب من ممارسة النشاط التجاري وحددت فرتة املنع
ملدة ال تتجاوز  10سنوات ملا أجازت األمر ابلنفاذ املعجل وهذا ما منعت عليه املادة  29من قانون رقم
 22 -03املؤرخ يف  2003 /12 /28املتضمن قانون مالية لسنة .2004
بعد أن قمنا بتحليل العقوابت اجلزائية اليت حتلف املكلف ابلضريبة عند ارتكاب جرمية الغش الضرييب مما
عليه عقوابت جبائية وأن شدة العقوابت ختتلف من نص إىل آخر مضموان ومقدارا وذلك حسب مايلي:
-1-3يف قانون الضرائب املباشرة يف حالة احلقوق املتملص منها الغرامة اجلبائية بثالثة أصناف تلك احلقوق دون
أن تقل عن (  5.000دج) أما عقوبة املصادرة اليت تنصب على أشياء ووسائل التزوير احملددة كما تصادر أجهزة
أو أجزاء األجهزة املختصة أو ال تكون حيازهتا غرب شرعية وهذا حسب ( املادة  525ق.ض.غ.م)
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-2-3أما يف القانون الضرائب غري املباشرة مييز بني نوعني من الغرامات اجلبائية:
 غرامة اثبتة ترتاوح قيمتها بني ( 5.000دج و 25000دج ) وهذا ما نصت عليه (املادة 532ق.ص.غ.م )
 وأخرى نسبية تساوي ضعف احلقوق املتملص منها على أن ال ثقل عن ( 50.000دج) وهذا حسباملادة  524فقرة (2أ) تطبق كال عن املتهم يف حالة ارتكابه جنحة الغش الضرييب.
كما جند يف قانون الرسم على رقم األعمال وذلك يف حالة استعمال طرق حيدد منع هذه الغرامة من
1.000دج إىل  5.000وهذا ما تنص عليه ( املادة  2 /114ق.ر.ر.أ)

1

 -3-3أما العقوابت املفروضة على الشخص املعنوي فقد كرس النصوص الضريبية عليها املسؤولية اجلزائية
للشخص املعنوي وهذا ما نصت عليه املادة  09/303ض.م عندما ترتكب املخالفة من قبل شركة أو شخص
معنوي آخر اتبع للقانون اخلاص يصدر احلكم بعقوابت احلبس ضد املتصرفني واملتمثلني الشرعيني أو القانونيني
للمجموعة:
وأضافت نفس املادة يف شطرها الثاين " ويصدر احلكم ابلغرامات اجلزائية ضد الشخص املعنوي دون
اإلخالل ابلتطبيق الغرامات اجلبائية عليه"
ونفس الشيء ما جنده يف قانون الضرائب غري املباشرة يف نفس( املادة  554منه) ونفس احلكم الذي تكرر يف
نص( املادة  138ق.ر.ر.أ) ويف القانون الطابع وذلك يف ( املادة  36فقرة )04منه ،ونفس الشيء جنده يف(
املادة  121فقرة  )04من قانون التسجيل.
ما نالحظه أن مسؤولية الشخص املعنوي ليست مطلقة وذلك ألن املشرع اجلزائري استبعد كل من الدولة
واجلماعات احمللية وكذا اهليئات العمومية ذات الطابع اإلداري أما فيما خيص اهليئات العمومية اخلاضعة للقانون
اخلاص كاملؤسسات االقتصادية فإهنا تكون حمل مسائلة جزائية يف حالة إركاهبا جنحة الغش الضرييب.

 -1القانون رقم  16 /11املتضمن القانون املالية  ،2012مرجع سبق ذكره ،ص .43
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املبحث الرابع :تقييم فعالية نظام الرقابة اجلبائية

من خالل هذا املبحث سنحاول تناول مدى قدرة نظام الرقابة اجلبائية القائم على حتقيق الفعالية يف أداء
املهام املوكلة إليه.
وذلك ابلتطرق إىل مفهوم الرقابة اجلبائية وأهم املشاكل والعقاابت اليت حتول دون حتقيقيها للفعالية يف األداء
ويف األخري مقرتحات تفعيل آليات الرقابة اجلبائية.
املطلب األول :مفهوم فعالية نظام الرقابة اجلبائية والصعوابت اليت تواجهه
إن مفهوم الفعالية لنظام الرقابة اجلبائية مرتبط بتحقيق األهداف املسطرة
أوال :مفهوم نظام الرقابة اجلبائية
يتصف مفهوم ابلتعقيد لوجود من العالقات املتداخلة واملتشابكة بني فعالية املنظمة من انحية وبني العوامل
املؤثرة أو احملددة هلا من انحية أخرى.
وقد عرف  Yachtmanوآخرون الفعالية على أهنا " تعين قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها التشغيلية
املسطرة 1خالل فرتة زمنية معينة.
إذ تعترب هذه األهداف التشغيلية عن الناتج النهائي الذي يرتبط ابلسياسات اليت تتبعها املنظمة أي ما
حتاول حتقيقه يف الواقع العملي ،وعلى ضوء متغريات البيئة الداخلية واخلارجية احمليطة هبا ،كما أن استخدام تلك
األهداف يف قياس الفعالية حيقق املرونة مبا يتالئم اهليكل التنظيمي والبيئة.
وإبسقاط مفهوم الفعالية العامة على النظام الرقابة اجلبائية فإن فعالية هذا األخري تكمن يف مدى حتقيقه
ألهداف املتواجدة من أجلها بشكل متوازن ،حيث أنه قد تتعارض بعض األهداف فيما بينها ،فاهلدف املايل
للرقابة قد يتعارض مع اهلدف االجتماعي نتيجة أنه يف بعض املناطق قد يتم إعداد برامج رقابة مكثفة بغية إعادة
حتصيل املوارد الضائعة من اخلزينة ،ويتم التضحية ابهلدف االجتماعي يف وقت مجيع املكلفني أمام قدرة املساواة.
ونتيج ة لتعارض بعض أهداف الرقابة اجلبائية يتعني على املشروع اجلبائي مراعاة املصاحل الثالثة التايل:

 -1عبد السالم أبو قفح ،انتصارات األعمال واالستثمار الدويل ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2003 ،ص .223
 -2حممد أبو نصار ،الضرائب وحماسبتها بني النظرية والتطبيق ،عمان ،1996 ،ص .16-15
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 -1مصلحة الدولة

تتحقق مبا توفره الرقابة اجلبائية من اسرتجاع لألموال الضائعة ،واليت يساهم الدولة من خالهلا يف تغطية
نفقاهتا املختلفة ،وابلقدر الذي يساعد يف حتقيق سياستها االقتصادية واالجتماعية دون وجود تشوهات.
 -2مصلحة املكلف
تتحقق مصلحة من الرقابة اجلبائية ابلقدرة الذي تكون فيه هذه الرقابة عائق أمام طموحاته.
 -3مصلحة اجملتمع
تتحقق مصلحة اجملتمع من الرقابة اجلبائية من خالل اآلاثر االجيابية اليت ترتتب عنها كاستخدام حصيلة
املوارد الضريبية املسرتجعة يف حتسني اخلدمات اجملانية اليت تقدمها الدولة يف شق الطرف ،بتوفري االانرة
العم ومية ،التعليم ،الصحة أي حتقيق رفاهية اجملتمع ،ونشري أن التوفيق رفاهية اجملتمع ،وتشري إن التوقيف بني
املصاحل الثالثة السابقة صعب التحقيق.
لذلك من واجب املشرع اجلبائي أن حيدت تقاراب وتوازان فيما بينها على ضوء األولوايت والظروف احمليطة هبا.
اثنيا :الصعوابت اليت تواجه الرقابة اجلبائية
رغم الصالحيات املخولة لإلدارة اجلبائية واجلهود املبذولة من طرف الدولة يف هذا اجملال إضافة إىل املبالغ
اليت يتم اسرتجاعها من خالل خمتلف أشكال الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهريب الضرييب ،إال أهنا الزالت غري
قادرة على حتقيق األهداف املرجوة منها ،وذلك نظرا للمشاكل والصعوابت اليت تواجهها.
 -1املشاكل املتعلقة بنظام الرقابة اجلبائية
تواجه الرقابة عدة معوقات ختتص بنظام الرقابة اجلبائية يف حد ذاهتا ومن أبرز هذه املشاكل ما يلي:
 -1-1مشكل الربجمة وتنفيذها:

1

إن اآللية اليت تتم هبا عملية الربجمة واختيار القضااي تتميز ابلبطء الشديد من حيث التوقيت ألن وجود برانمج
سنوي واحد خيضع للتصفية يف أكثر من مرحلة يؤثر سلبا على إعداد واختيار القضااي ،كما أن ضرورة اختيار
ومصداقية املديرية املركزية للتحقيقات اجلبائية املنجزة تعود يف العدد من املرات عمل مصاحل مديرايت الرقابة املكلفة
بتنفيذ برامج التحقيق ،ألهنا يف بعض

األحيان تقوم إبمتام املهام املسندة إليها قصرية

 -1عبد اجمليد قدي ،مرجع سبق ذكره ،ص .249
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ويبقى هلا الوقت الكايف الجناز عدة قضااي أخرى ،ومبا انه من الضروري الرجوع...اخل املديرية املركزية املسؤلة عن
انتقاء امللفات فإن كل ذلك أيخذ وقتا كان من األفضل استغالل
 2-1مشكل الكفاءة واإلمكانيات البشرية
رغم تدعيم اإلدارة اجلبائية مبعهدين خاصني بتكوين اإلطارات واملمثلون يف كل من املدرسة
الوطنية للضرائب واملعهد املغاريب للجباية واجلمارك إال أهنا ال زالت تعاين من نقص يف الكفاءات واخلربة يف جمال
الرقابة اجلبائية وخاصة ففي ظل التطور املستمر لطرق التهرب الضرييب واستعانة املتهربني بذوي اخلربة الستعمال
طرق ال مي اكتشافها إال من طرف مراقبني ذوي خربة مهنية يف هذا اجملال ،كما تساعد اخلربة والكفاءة يف كسب
الوقت من خالل سرعة اكتشاف األخطاء والتالعب اليت ميكن أن يقوم هبا املكلف مبجرد اإلطالع على وضعية
امللف ونوع نشاط ها واملخالفات اليت يرتكبها كما تعاين الرقابة من شكل نقص املراقبني خاصة وان قانون
اإلجراءات اجلبائية ينص على أن عملية الرقابة اجلبائية ال تتم من طرف أعوان اإلدارة اجلبائية الذين هلم رتبة مراقب
على األقل ،حيث تبني إحصائيات املديرية الفرعية للوسائل لسنة  2010أن عدد املراقبني املختصني ابلرقابة على
التقيمات العقارية  58مراقب 1هذا ما يدل على ضعف األمهية املمنوحة للرقابة اجلبائية من حيث اإلمكانيات
البشرية مقارنة ابلعدد اهلائل واملتزايد من امللفات ،وخاصة يف ظل االنفتاح االقتصادي املتميزة بكثرة املتعاملني
اطمئنا ان للتهرب من دفع الضريبة بكل الطرق املمكنة ،دون خمافة الوقوع يف قبضة الرقابة اجلبائية ،كما يبعث
ابلفشل يف نفوس املراقبني ،إضافة إىل املشكل الكمي الذي تعاين منه اإلدارة اجلبائية يف أعواهنا والذي حيول دون
كفاءهتا ،هناك مشاكل ذات طابع نوعي حيث أن جناح اإلدارة الضريبية يف أداء وظائفها مرتبط أيضا مبدى
توفر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية واخلربات الواسعة اليت تساهم يف ارتفاع مستوى أتهيلها وتدريبها ،لكن ما
تتميز به اإلدارة الضريبية اجلزائرية أهنا تفتقد هلذه الكفاءات ،إذ أنه أكثر من  %63من إمجايل عماهلا ال يتمتعون
مبستوى جامعي ،رغم أن  %46منهم ال يتعد متوسط عمرهم  40سنة ،كما 2أن أغلب عماهلا تواجدوا يف
وظائفهم ابألقدمية دون املرور يف جمال التقنيات اجلبائية الذي مسح هلم بتوسيع مداركهم وحتديث معارفهم.
-3-1مشكل الوسائل واإلمكانيات املادية:
-1إحصائيات املديرية الفرعية للوسائل ،مديرية األحباث واملراجعات املديرية العامة للضرائب.
 -2اجلمهورية الدميقراطية الشعبية ،مديرية الضرائب  ،املتضمن تدابري وإجراءات جديدة مرتقبة من طرف إدارة الضرائب ،اجلريدة الرمسية ، ،العدد 15
املادة  7بتاريخ  ،2003/10/23ص .34
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ال يعد نقص املوارد البشرية املؤهلة املشكل الوحيد الذي تعاين منه إدارة الرقابة اجلبائية 1،فحىت إذا كانت
هذه الكفاءات متوفرة ،فإن غياب أدىن الوسائل الضرورية احملفزة على العمل سيؤدي ابلضرورة إىل قصورها يف
أداء مهامها ،مما ينعكس سلبا على مرد ودية أداء اجلهاز الرقايب ككل.
ومن بني مشاكل الوسائل واإلمكاانت املادية اليت تعوق مصاحل الرقابة اجلبائية جند:
 ضعف أجور ومرتبات العاملني يف اإلدارة اجلبائية ،األمر الذي حيد من تدعيم هذه األخرية ابلعناصر املؤهلةذات اخلربة والكفاءة الفنية العالية ،فضال عما قد يؤدي إليه اخنفاض أجور هؤالء العاملني ،وزايدة أعباء
معيشتهم من دفعهم إىل االحنراف أو التقصري يف االضطالع مبسؤولياهتم.

2

 إن مصاحل الرقابة اجلبائية بطبيعتها تتطلب احلركة الدائمة يف إطار تنفيذ املهام املسندة إليها ،سواء يف قيامهاحبمالت الرقابة يف عني املكان ،أو مجع املعلومات من خمتلف املصاحل اإلدارية األخرى ،وهذا كله يتطلب
توفر وسائل للتنقل.
 لكن مصاحل الرقابة اجلبائية تفتقد للعديد منها ،مما يؤثر سلبا على أداء مهامها الرقابية ،خصوصا يف املناطقالبعيدة واملعزولة.
 عدم توفري املكان املالئم الذي يليق أبعوان الرقابة يف اإلدارة اليت يعملون فيها ،والذي يساعدهم يف أداءمهامهم ،فهي ال تتوفر على أدىن شروط العمل الفعال ،كتوفري األدوات املكتبية اليت تفتقدها العديد من
اإلدارات اجلبائية.
 عدم توفر جهاز االستعالم الذي يزود إدارة الضرائب ابملعلومات الالزمة عن أعمال نشاطات املكلفنيابلضريبة.
 سيادة األسال يب الكالسيكية يف العمل اإلداري ،واليت مل تعد قادرة وال مناسبة للتعامل مع املستجداتوالتطور املذهل يف التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
حيث أن عدم توفر إدارة الرقابة اجلبائية على أدىن الوسائل احلديثة كاألجهزة االلكرتونية قادها إىل تكديس
امللفات ،وعدم متابعة الكثري من القضااي لعدة سنوات ،والبطء يف األداء يؤدي حتما إىل فقدان الدولة ألموال
االستهانة هبا .
-4-1مشكل التشريعات اجلبائية
 .1عبد اجمليد قدي ،مرجع سبق ذكره ،ص .250
 .2يونس أمحد بطريق ،مرجع سبق ذكره ،ص .236
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تؤدي بعض التشريعات إىل احلد من فعالية أداء جهاز الرقابة اجلبائية نظرا إىل:

1

أ .عدم وجود نصوص تشريعية حتمي أعوان الرقابة يف تنفيذ مهامهم.
ب .صدور العديد من التعديالت يف القوانني اليت تثري الكثري من اجلدل والنقاش ،وتؤدي إىل الكثري من البلبلة
الفكرية بني املمولني وأعوان الضرائب.
ت .عدم توفر نسخ القوانني ،املنشورات ،اللوائح ،والتعليمات اليت على أساسها يقوم العون أبداء مهامه.
ث .عدم مواكبة التشريعات الضريبية املطبقة للتطورات االقتصادية والتكنولوجيا احلاصلة.
-5-1مشكل اإلحصائيات اجلبائية

2

إن إلحصائيات اجلبائية دور هاما يف تزويد السياسة اجلبائية واالقتصادية ابملعطيات الضرورية ،اليت تبين
قراراهتا على ضوئها.
لكن املنظومة الضريبية اجلزائرية تفتقد للعديد من هذه اإلحصائيات بسبب نقص املعطيات الضرورية ،وكذا
انعدام املقاييس املوضوعية إلعدادها.
إذ تعد بصفة تقريبية وعشوائية ،وابلتايل فهي غري إدارية ،كما هو احلال إلحصائيات تقديرات ظاهرة
التهرب الضرييب ،فتارة يصرخ أبنه يبلغ حوايل  50مليار سنتيم ،واترة 100مليار سنتيم.
إضافة إىل ما سبق هناك مشكل التأخر يف إعداد اإلحصائيات ،كيف ال واإلحصائيات اخلاصة ببعض
نتائج التحقيقات اجلبائية املطبقة خالل سنة  2008حىت وقتنا احلايل مل يتم إعدادها ،ويعود هذا على العموم إىل
عدم احرتام مديرايت الضرائب األوقات احملددة إلرسال املعلومات إىل املصلحة املركزية لقيامها بعملة التجمع
النهائي للمعطيات واملعلومات ،لتصدر يف األخري اإلحصائيات اخلتامية جململ العلميات واملوارد احملققة.
وابلتايل فاإلشكال املطروح ،إذا مل تكن لدينا تقديرات تقريبا ،ميكن للسلطات املعنية اختاذ اإلجراءات
الكفيلة ابحلد من ظاهرة التهرب الضرييب؟ وكيف ميكن احلكم على فعالية جهاز الرقابة املوضوع؟
 -6-1مشكل عدم مواكبة التطورات االقتصادية والتكنولوجية
إن نظام الرقابة اجلبائية القائم يالءم العمليات التقليدية ،1لكن التطورات االقتصادية والتكنولوجية احلاصلة
عامليا ،أفرزت عدة حتدايت خطرية ال تتماشى وهذا النظام ،ومن بينها ما أفرزته تطورات التجارة اإللكرتونية.

 -1يونس أمحد بطريق ،مرجع سبق ذكره ،ص .239
 -2حممد قاسم القريويت ،اإلصالح بني النظرية والتطبيق ،دار وائل للنشر ،األردن ،2001 ،ص.29
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إذ ختتلف أنظمة الرقابة اجلبائية يف بيئة التجارة التقليدية عنها يف بيئة التجارة االلكرتونية ،وذلك العتماد
هذه األخرية على التبادل االلكرتوين للبياانت الذي يقوم أساس على نقل ،تداول ،وتشغيل احلاسبات االلكرتونية
دون االعتماد على املستندات والدفاتر والسجالت التقليدية املعروفة يف احملاسبة ،وينعكس دون االعتماد على
املستندات والدفاتر والسجالت التقيلدية املعروفة يف احملاسبة ،وينعكس أثر هذا النظام على أساليب املراقبة اجلبائية
لصفقات التجارة االلكرتونية ،حيث يصعب على املراقب اجلبائي تتبع مسار الصفقات هبدف فحصها
ومراجعتها ،والتأكد من اكتماهلا ،خاصة وأن التقليدي للرقابة اجلبائية يعتمد كليا على مراجعة تفاصيل العمليات
واألرصدة واستخدام األساليب اليت هتدف إىل حتقيق وجود دليل موضوعي يؤيد صحة القيمة الدفرتية لبنود القوائم
املالية".
وابلتايل يتجلى لنا عدم صالحية األساليب التقليدية للرقابة لتطبيقها يف مراقبة أنشطة التجارة االلكرتونية.
 -2العالقة السيئة بني اإلدارة اجلبائية واملكلفني ابلضريبة
تعد اإلدارة اجلبائية من اإلدارات ذات املهام الصعبة واملهمة يف نفس الوقت ،فهي مهمة إذ ينا طبها
حتصيل اإليرادات اليت تستخدمها الدولة يف متويل النفقات العامة ،وصعبة حيث يوكل إليها مهام تطبيق القانون
الضرييب ،ومن هنا تنشأ العالقة الصعبة واملتشابكة مع املمولني أبنواعهم املختلفة وإبمكانياهتم وأنشطتهم املتعددة.
إذ تسعى اإلدارة اجلبائية يف تنفيذ املهام املسندة إليها و حتصيل أكرب قدر ممكن من اإليرادات اجلبائية ،دون أخذ
بعني االعتبار للعديد من العوامل املرتبطة ابملكلفني الذين تتعامل معهم ،ما يبقى حدة الصراع القائم بينهما يف منو
مستمر.

ويف هذا اإلط ار سنحاول تناول أهم األسباب املغذية بينهما ،سواء تلك اليت ترجع إىل اإلدارة اجلبائية أو املكلفني
ابلضريبة.
 -1األسباب املتعلقة ابإلدارة اجلبائية
واليت جند من بينها:
 -1عبد العزيز السيد مصطفى -أساسيات الرقابة على نظم التبادل اإللكرتوين للبياانت وانعكاسا على أساليب الفحص الضرييب لصفقات
التجارة االلكرتونية -ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات مؤمتر حول التجارة االلكرتونية -اآلفاق والتحدايت -اجمللد الثاين -جامعة اإلسكندرية كلية
التجارة اإلسكندرية 27 -25 -يوليو 2002ص .428
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 البطء يف تقدمي اخلدمات ،حيث يشكوا الكثري من املكلفني من طول الوقت الذي يتطلبه إجناز أية معاملةيراجعون بشأهنا اإلدارة الضريبية ،ولذلك أصبح للمفهوم العلمي للبريوقراطية ( والذي يعين الدفة واإلتقان يف
العمل) معنا سلبيا ينصرف إىل التعقيد والروتني الذي ال مربر له.
 تعدد اإلجراءات وطول املسالك اليت متر فيها القرارات اإلدارية ،يرتبط هذا العنصر ابلعنصر السابق إال أنالفرق هو أن البطء ال يكون بسبب تكاسل املوظفني بل ألسباب تنظيمية تتمثل يف تعدد اجلهات الالزم
مرور املعامالت عليها ،األمر الذي يستغرق وقتا طويال ودون أن يكون هناك أسباب منطقية لذلك

1

 غياب موظفي االستقبال واالستعالمات الذين يستقبلون املكلفني ابلضريبة ويرشدوهنم للجهة املعنية ابألموراليت يراجعون بشأهنا ،وكذا الرد على استفساراتكم ملتعلقة بتطبيق الضريبة عليهم.
 إن الوظيفة العمومية هي خدمة يقوم هذا اجلهاز اإلداري والعاملون فيه بشكل يتفق مع توقعات ومطالباملواطنني الذين ميولون نفقات هذه األجهزة وليس كما هو سائد أبهنا امتياز أو سلطة تعطيهم احلق يف
التحكم ابملواطنني حسب اعتبارات شخصية وغري موضوعية ،وهذه حقيقة تغيب عن األذهان كثري من أعوان
اإلدارة اجلبائية الذين يرون أنفسهم حكاما ال خدما للمكلفني.
 وجود قطاع كبري من املكلفني األميني دون أن تكلف اإلدارة الضريبية نفسها عناء تقدير عددهم للبحث عنحلول مالئمة هلم يف جمال استخدام االستمارات والتصرحيات وتبسيطها ابلقدر الكايف الذي تكون فيه يف
متناول أغلب املكلفني.
 بعد اإلدارة الضريبية عن املكلفني يف املناطق النائية ،إذ يضطر املكلف أحياان غلى قطع مئات الكيلومرتاتمن أجل ملء التصريح ،وكان إبمكان اإلدارة االستناد ابلبلدايت للتقليل من هذه األعباء على املكلفني.
 غياب اجلهود يف سبيل التعريف ابلنظام الضرييب والقيام ابلتوعية سواء على مستوى وسائل اإلعالمياملسموعة أو املرئية ،يف حني جند أنه يف الكثري من الدول كندا مثال ( هناك تنسيق مع الوزارات األخرى )
الرتبية الوطنية ،التكوين املهين ،التعليم العايل ( من أجل نشر الثقافة والوعي الضرييب لدى األفراد ،إن
العمل يف هذه الدول ال يقتصر على هذا احلد وإمنا يتعداه إىل البحث عن كل الوسائل املمكنة األخرى
لتعميم ثقافة ضريبية بدءا من التصريح إىل غاية الدفع وتوزيعها جماان على أوسع نطاق

2

 غياب الشفافية يف التعامل حيث تعد هذه األخرية من الوسائل الضرورية اليت تعمل على تعزيز الثقة. -1حممد قاسم القريويت ،مرجع سبق ذكره ،ص .29
 -2عبد اجمليد قدي  -مرجع سبق ذكره ص .251
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 انتشار ظاهرة الفساد يف اإلدارة الضريبية ،1فقد غرقت هذه األخرية يف حبر من األمراض االجتماعيةواألخالقية مثل الرشوة ،احملس وبية ،البريوقراطية ،وما إليها من اآلفات ،إىل درجة حتولت فيه إىل أنشطة شبه
عادية ،تستفيد منها طائفة كبرية من موظفي اإلدارة وكأنه حق من حقوقهم ويقبله املكلفني مكرهني كونه
الطريق لتحقيق حاجاهتم.
وقد عرف "أالتس" ظاهرة الفساد اإلداري أبنه " إخضاع املصاحل العامة ألهداف خاصة ،مث انتهاك األمناط
املقبولة للواجب واملصلحة العامة".
وتوصل إىل أن الفساد اإلداري يتصف بعدة خصائص منها:2
يعترب الفساد خيانة للثقة وتتصف أعمال الفساد ابلسرية ،كما يقوم مقرتفوا الفساد ابلتمويه على
أنشطتهم اليت يقومون هبا عادة ما يشرتك يف السلوك الفاسد أكثر من شخصني.
ومما سبق ذكره يتضح أن الفساد اإلداري هو انتهاك للواجبات الوظيفية اليت تعلي مكن شأهنا املنفعة
الشخصية على حساب املنفعة العامة.
وابلتايل أصبح يشكل أهم أسباب ضعف العالقة بني اإلدارة اجلبائية واملكلفني النزهاء والضعفاء هم
الذين يدفعون مثن تلك املمارسات األخالقية من طرف أعوان الضرائب.
 -2األسباب املتعلقة ابملكلفني ابلضريبة
واليت جند من بينها:
 درجة الوعي الضرييب لدى املكلفني ابلضريبة ،واليت ترتبط بدرجة التعليم ،املستوى الثقايف ،وكذا نظرة املمولنيإىل الدور الدولة يف متويل وتنفيذ الربامج اليت تعود ابلنفع على اجملتمع ،ومدى اقتناعهم ابلعدالة الضريبية.
فإذا كانت هذه العوامل إجيابية فإهنا ستساهم يف زايدة درجة وعيهم الضرييب ،وابلتايل سيقومون أبداء واجباهتم
اجلبائية دون وجود أية مشاكل ،أما إذا كانت سلبية فستؤدي إىل نقص درجة وعيهم الضرييب ،ومنه جلوءهم إىل
كل أساليب التهرب ،بغية التملص من أداء واجباهتم اجلبائية ،وهذا ما يعمل على عرقلة أداء اإلدارة اجلبائية.
 بعض املكلفني يعتقد أن عملية إعداد اإلقرار الضرييب ومراجعته من قبل اإلدارة اجلبائية هي عمل مزعج،حيث يشكل جتسيدا وتلخيصا للضغوط وااللتزامات الضريبية حيث تعد معيارا شاقا ابلنسبة هلم ألهنا عنصر
--1جمهول حتدايت يف وجه احلكومة االلكرتونية -الفساد اإلداري وغياب الشفافية واألمن املعلومايت.
http:// www. al- jazira. com , 14/04/2015.page2.
-2عطية حسني أفندي -املمارسات غري األخالقية يف اإلدارة العامة مركز الدراسات وحبوث الدول النامية قضااي التنمية  -جامعة القاهرة-
 -1999ص .53
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للضغط والتوتر كل عام ،بسبب اخلوف من التأخري يف تقدمي اإلقرار أو خشية السهو يف ملء أحد البياانت
أو اخلطأ يف تقديرات الدخول وهو ما يرتتب عليه جزاءات وعقوابت.
 حساسية املكلفني من الضريبة العتقادهم أبهنا جمرد عقوبة مفروضة عليهم من قبل السلطات العامة. -3عدم التكامل والتنسيق بني اإلدارة اجلبائية وخمتلف اإلدارات األخرى
حتتاج اإلدارة اجلبائية ملمارسة مهامها خصوصا يف جمال الرقابة اجلبائية للعديد من املعلومات حول الكلفني
الذين تقوم مبراقبتهم ،وال ميكنها إمتام ذلك إال ابلتنسيق مع خمتلف املؤسسات واإلدارات احلكومية األخرى،
كمصاحل القضاء ،البنوك ،مصاحل التجارة ،اليت حتوز على أكرب قدر ممكن من املعلومات حول هؤالء املكلفني
وذلك يف إطار ممارسة أنشطتهم ،واليت تستدعي التعامل مع تلك املؤسسات واإلدارات.

1

لكن توجد هناك قطيعة وهدم التنسيق يف العمل وتبادل املعلومات بني هذه األخرية وبني مصاحل الرقابة
اجلبائية ،يشكل هلا عائقا حيول دون أداء مهامها بكفاءة.
ويف هذا الصدد صرح أحد مسؤيل اإلدارة الضريبية بقوله ":إن البنوك مثال ال تزودان ابملعلومات الالزمة
ملتطلبات عمل مصاحل الرقابة ،إذ متكننا فقط من احلصول على املعلومات ختص فرتة أربعة( )04أشهر من العمل،
مربرين ذلك أبنه إذا جتاوز األجل هذه الفرتة يتطلب ذلك حبثا يف أرشيف البنك الستقصاء املعلومات املطلوبة،
وسبب بسيط كهذا يكلف إدارة الضرائب خسارة جسيمة يف الوقت".
وقد صرح كذلك مدير البحث والتحقيقات اجلبائية للمديرية العامة للضرائب ،أن اإلدارة الضريبية تواجهها
العديد من العراقيل اخلارجة عن نطاقها مما يعوقها عن أداء مهامها ،كما هو احلال ابلنسبة لقطاع العدالة الذي ال
يساعد ابملستوى املرغوب يف مكافحة التهرب الضرييب ،فقد أشار إىل أن الدعاوي القضائية املرفوعة من طرف
مصاحله ضد

املتهربني من دفع الضرائب ،ال تفصل فيها العدالة إال

بعد مرور  27شهرا

كمعدل لكل قضية ،وهو ما ال يساعدان للقضاء على التهريب الضرييب حيث كشف انه من أصل  341قضية
رفعت للعدالة سنة 2003مل تفصل هذه األخرية سوى يف  65منها فقط".

2

إضافة إىل مشكل عدم التنسيق احمللي الذي تعاين من اإلدارة اجلبائية اجلزائرية ،يواجهها كذلك انعدام يف
التنسيق وتبادل املعلومات مع خمتلف اإلدارات سواء اجلبائية أو غريها على املستوى الدويل ،خصوصا ملا تعرفه
 .1حممد قاسم القريوين ،مرجع سبق ذكره ،ص.283
 -2وهلي بوعالم ،أثر مردودية املراجعة اجلبائية يف مكافحة التهرب اجلبائي ،رسالة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
جامعة اجلزائر ،2004 ،ص .197
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اجلزائر من انفتاح يف اقتصادها على السوق اخلارجية وفتح أبواهبا على املستثمرين األجانب الذين يعمدون إىل
استعمال تقنيات عالية لتسرب أرابحهم إىل اخلارج دون إخضاعها للضرائب ،وكذا املستثمرين احملليني الذين
ينشطون يف اخلارج دون حتويل أرابحهم إىل البلد األم.
مما سبق ذكره نالحظ أن عدم مسامهة خمتلف املؤسسات والغدارات سواء على املستوى احمللي أو الويل يف
ساعدت اإلدارة اجلبائية عامة ومصاحل الرقابة اجلبائية خاصة ،هو الذي يعمل على احلد من كفاءهتا يف مكافحة
ظاهرة التهرب الضرييب.
واخريا ميكننا القول أن العيوب اليت تتصف هبا إدارة الرقابة اجلبائية واملشاكل اليت تعانيها تعوقها يف تنفيذ
املهام إليها بكل كفاءة وفعالية.
املطلب الثاين :تقييم أداء اإلصالح الضرييب
لتحديد مدى جودة وفعالية الرقابة اجلبائية ،سنحاول تشخيصها من خالل إسقاط مؤشرات "فيتو اتنزي"
الثمانية ،اختبارات الشخصية ،الكتشاف مدى جودة وفعالية نظام ضرييب معني واملتمثلة يف:

1

 -1مؤشرات الرتكيز
هل أييت جزء كبري من اإليرادات الضريبية من عدد ضئيل نسبيا من الرقابة اجلبائية؟
إن اجلواب على هذا السؤال يكون نسبيا ،فقد يكون عدد قليل من الرقابة اجلبائية املطبقة أييت إبيرادات
ضريبية مرتفعة جدا ،وهذا لكوهنا استطاعت التوصل بدقة للحاالت املتهربة ،ويف احلالة املعاكسة ميكن أن يكون
عدد الرقابة املطبق كبريا ،ولكنه أييت حبصيلة ضريبية منخفضة جدا ،لكوهنا مل تتمكن من الوصول بدقة إىل مواطن
التهرب الضرييب.
 -2مؤشر التشتت
هل هناك رقابة مزعجة قليلة اإليراد ،وهل عددها قليل جدا إن وجدت؟
تكاد تكون كل أنواع الرقابة اجلبائية مزعجة ابلنسبة للمكلفني ابلضريبة وأكثرها تكمن يف الرقابة املعمقة
يف جممل الوضعية اجلبائية ( ،) VASFEألهنا متس الذمة املالية الشخصية هلم ،لذا فإن عددهم يكون قليال جدا
من  %04إىل  %05وإيراداهتا الضريبية ال ميكن احلكم عليها ابلقلة أو الكثرة ،نظرا حلداثة تطبيقها.
 -3مؤشر التآكل
 -1عبد اجمليد قدي ،املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2003 ،ص ص  ،167 – 165بتصرف.
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هل الرقابة املطبقة قريبة مبا فيه الكفاية إىل حاالت التهرب املمكنة؟
ميكننا القول أن الرقابة اجلبائية بعيدة عن احلاالت التهرب املمكنة فالعديد من النشاطات املتهربة مل تطلها عملية
املراقبة خصوصا إذا علمنا إن عدد امللفات احملصاة سنة  1998اخلاصة ابلضريبة على الدخل اإلمجايل قدرت ب
 634.879ملفا ،وعدد امللفات املراقبة يف نفس السنة هو  1250ملفا أي بنسبة .% 0.2

1

هذا ما يربر حتما إن معظم أنشطة التهرب الضرييب مل تتم عملية مراقبتها وهذا دون إحصاء األنشطة اليت مل يتم
التصريح هبا على اإلطالق ،واليت تتم يف ظل االقتصاد السري ،وال خيفى على أحد النمو املذهل الذي عرفه يف
السنوات األخرية نظرا لالنفتاح االقتصادي الذي تعرفه اجلزائر.
 -4مؤشر أتكل التحصيل
هل تدفع ملستحقات الضريبة املعاد اتسيسها من جانب املكلفني ابلضريبة دون أتخري؟
يسعى دوما ا ملكلف ابلضريبة للتقليل ،وللتحصيل ،والتخفيض من املستحقات اجلبائية املفروضة عليه
وابلتايل ففي الكثري من األحيان أتخر تسديدات هذه املستحقات املعاد أتسيسها ،نظرا خلوض املكلف يف دائرة
املنازعات اجلبائية حيث صرح مدير املنازعات ابملديرية العامة للضرائب انه توجد  14700قضية طعن موجودة
يف مصلحة املنازعات واملوزعة ب  7000قضية على مستوى جلان الدوائر 6700 ،ملف على املستوى الوالئي،
و  1000قضية ابللجنة املركزية وال خيفي على احد املدة اليت تستغرقها ،مما يؤدي غلى أتخريات هامة الستيفاء
اخلزينة العامة حقوقها من هؤالء املكلفني.
 -5مؤشر التحديد
هل يعتمد نظام الرقابة اجلبائية على اقل عدد ممكن من الرقابة احملددة؟
إن نظام الرقابة اجلبائية يف اجلزائر يعتمد يف أساسه على نوعني من الرقابة ،التحقيق احملاسيب والتحقيق
املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية ،إضافة إىل بعض التحقيقات اليت تتم على مستوى املفتشات واملتمثلة يف
الرقابة الشكلية والرقابة على الواثئق.
 -6مؤشر املوضوعية
هل تنفيذ معظم الرقابة اجلبائية وفقا ملقايس أو معايري موضوعية؟
 اإلجابة تكون بال ،فقد تتكون بعض امللفات املنتقاة ال تستمد على معايري موضوعية الختيارها. -7مؤشر التنفيذ
 -1واندي رشيد ،مرجع سبق ذكره ،ص.118
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هل نظام الرقابة اجلبائية منفذ ابلكامل وبفاعلية؟

ال ميكن احلكم على نظام الرقابة اجلبائية أبنه منفذ ابلكامل وبفعالية ،نظرا النعدام اإلحصائيات اليت متكننا
علال األقل من إعطاء نظرة حول االجنازات املطبقة ومقارنتها ابلتقديرات ،ولكن املالحظ أن نظام الرقابة اجلبائية
املطبق يف اجلزائر غري منفذ ابلكامل وليس فاعال ،نظرا لألرقام املرتفعة اليت تعرفها ظاهرة التهرب الضرييب ،واليت
تزداد سنواي ،هذا من جهة ومن جهة أخرى لضعف مستوى أتهيل إدارة الرقابة اجلبائية ونقص عدد -املراقبني
القائمني األساسني على التنفيذ.
 -8مؤشر تكلفة التحصيل
هل تكلفة التحصيل املوارد الضريبية ،املتهرب من دفعها على املالية العامة أقل ما ميكن؟
 نظرا الغياابت املعطيات فغنه ال ميكن معرفة التكلفة احلقيقية لتحصيل املوارد الضريبة ،املتهرب من دفعها علىاملالية العامة هي أقل ما ميكن أوال.
مما سبق ذكره ميكننا التسجيل أربعة إجاابت بصفة قطعية ،أما اإلجاابت األربع األخرى فهي نسبية أي غري
حمسوبة ،وهذا ما يدل على أن نظام الرقابة اجلبائية قليل اجلودة والفعالية ،وسنلمس ذلك أكثر بعد التطرق
إىل نتائج الرقابة اجلبائية يف الفصل الثالث.
املطلب الثالث :آليات تفعيل الرقابة اجلبائية
لقد حلظنا فيما سبق أن للتهرب الضرييب أاثر ضارة من عدة جوانب ،لذلك تعمل الدول على مكافحة هذه
الظاهرة وذلك على مستوى الوطين والدويل ملعاجلة أسبابه.

أوال :حتسني فعالية النظام الضرييب
يعترب التهرب الضرييب كنتيجة لعدم فعالية النظام الضرييب ،لذلك فإن حتسني فعالية ذلك النظام سيساهم
يف معاجلة ظاهرة التهرب ،ذلك مبراعاة ما يلي:
 تبسيط النظام الضرييب :جيب العمل على تبسيط اإلجراءات اإلدارية ملتعلقة بربط وحتصيل الضرائب ،فصالعن صياغة التشريع الضرييب أبسلوب بسهل على املكلفني فهمها ،وعليه جيب أن يتسم النظام الضرييب
ابلشفافية يف إجراءات فرض الضرائب ،ويف تقييم رقم األعمال خاصة إذا تعلق األمر ابلنظام اجلزايف ،ويساهم
االستقرار الضرييب يف وضوح التشريع وتسهيل اإلجراءات اإلدارية املتعلقة ابلربط والتحصيل بينما يتعقد
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ا لتشريع الضرييب لكثرة التعديالت واليت تطرأ عليه ،كما أن تعمل وعد استقرار التشريع الضرييب لكثرة
التعديالت اليت تطرأ عليه ،كما أن تعقد وعدم استقرار التشريع الضرييب يؤدي إىل نشوء حالة من احلساسية
جتاه الضريبة ،لذلك جيب العمل على تبسيط التشريعات الضريبة واستقرارها ،ابإلضافة إىل وضوحها ابلقدر
الالزم من أجل مكافحة التهرب الضرييب.
 إرساء نظم ضرييب عادل :يشكل اإلحساس ابلتعسف لضرييب من أهم العوامل اليت تؤدى إىل استفحالظاهرة التهرب الضرييب ،وملعاجلة ذلك الوضع ،يعمل املشرع على إرساء نظام ضرييب عادل ،وذلك من خالل
مراعاة ما يلي:

1

 األخذ مببدأ شخصية الضريبة. مشولية الضريبة. اعتدال معدل الضريبة. جتنب االزدواج الضرييب. إعفاءات ضريبة مدروسة.ابإلضافة إىل ذلك جيب حتقيق املساواة التامة بني مجيع املمولني أما قانون الضريبة ،وذلك بعدم متيز اي طائفة يف
املعاملة الضريبية عن غريها ما مل يكن ذلك ألسلوب موضوعية
 حتسني التشريع التدرييب :إن التشريع الضرييب اجليد واملنسجم واملرتابط عليه أن يتجنب الثغرات اليت ترتكجماال للتهرب ،وابلتايل جيب إحكام صباغا نصوص التشريع الضرييب حىت يفوت الفرصة على الكلف
لالستفادة من بعض الثغرات اليت قد يتضمنها التشريع الضرييب ،عليه سد منافذ التهرب ،صف إىل ذلك
جيب إدخال املرونة على قواعد لقانون الضرييب ،حىت متكن من إحداث جتاوب بني الظروف اإلقتصادية
وطبيعة الضرائب اجلديدة ،ومدى تكيفها مع مستجدات وثرية لنمو االقتصادي
أوال :التحسينات املتعلقة بنظام الرقابة اجلبائية.
 -1من حيث الربجمة:
ينبغي تفعيل إجراءات الربجمة بشكل يسمح ابالنتقال من الرقابة العامة إىل الرقابة املعمقة بتكامل مراحل
الرقابة وذلك عن طريق:
 تسطري برانمج الرقابة ومتابعة من طرف السلطات املركزية. -1انصر مراد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .163-162
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 االعتماد على األساليب الكمية يف عملية الربجمة اليت تؤدي إىل حتليل اخلطر اجلبائي من جهة وتنويع أشكالالرقابة اليت تبىن على مراقبة كل أنواع األنشطة.
ويف هذا اإلطار فإن املتابعة الدقيقة لتطور النشاطات انطالقا من توزيع التجارة على قطاعات النشاط تبعا
إلحصائيات املركز الوطين للسجل التجاري ( أنظر اجلدول) الذي من شأنه أن يعطي صورة دقيقة عن أولوايت
عملية التحقيق يف احملاسبة ،إذ من املمكن أن ترتكز عملية التحقيق يف قطاع اخلدمات والتصدير ،اإلسرتاد
ابعتبارمها يشكالن أكثر من % 50من جمموع األنشطة.

1

جدول رقم : )4( :توزيع التجار املسجلني على قطاعات النشاط إىل غاية 2010/12/31
بيان

إنتاج صناعي

إنتاج حريف

جتار اجلمل

جتار التجزئة

خدمات

أشخاص طبيعيون

190090

6364

51103

618479

/ 459381

1325417

النسبة إىل اجملموع

%14.30

%0.4

%3.9

%46.7

/ %34.17

100%

أشخاص معنويون

47309

1625

15808

9693

34013 348730

157178

النسبة إىل جمموع

%30.1

%1

%10.1

%6.2

%21.6

%31

اسرتاد وتصدير اجملموع

%100

املصدر :عن إحصائيات املركز الوطين للسجل التجاري www.Cnrcoms.dz :التحميل يوم  ،2014/04/23على
الساعة .12:06

أن تتم بصورة آلية كل املؤسسات اليت تتوقف مؤقتا عن النشاط ،أو تنمي النشاط أو تغري مكان النشاط.
 حتديث معايري احتيار القضااي متاشيا مع التحوالت املتسارعة ابالقتصاد مع ترك احلرية ملصاحل الوعاء القاعديةيف اعتبار معايري قد تكون ذات خصوصية على مستوى مصاحلهم.
 أن تتم برجمة أصحاب املهن احلرة ومسريي الشركات وأعضائها للتحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملةبعد آلية برجمة كل املؤسسات املستفيدة من االمتيازات اجلبائية أي كان نوع النشاط.
 -2من حيث املوارد البشرية

 -1إهلام حممد الصحايب عبد العقار ،املعاجلة الضريبية للصفقات اليت تتم من خالل التجارة االلكرتونية ،رسالة ماجستري كلية التجارة ،جامعة
عني الشمس ،مصر ،2004،ص.183
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إن جناح غدارة الرقابة اجلبائية يف أداء وظائفها مرتبط بتوفر عدة مقومات ،من أمهها توفر العناصر الفنية ذات
الكفاءة العالية واخلربات الواسعة من خالل:

1

 1-2رفع كفاءة أعوان الرقابة اجلبائية
ويف هذا السياق جيب اختاذ اإلجراءات التالية:
 ميثل انتقاء أعوان الرقابة نقطة االرتكاز األساسية لنجاح منظومة الرقابة اجلبائية وجيب أن تكون انتقاؤهمقائما على أساس عملي وموضوعي يراعي فيه املستوى العلمي ،اخللقي والنفسي هلم ،وأن يتحلوا ابإلخالص
واحلماس يف العمل.
 ضرورة ترقية أخالق املهنة بغية حتسني األداء الوظيفي وهذا من خالل إدراجها كمادة ينبغي تلقينها يف مرحلةالتكوين األوىل ألعوان اإلدارة الضريبية عن طريق إشباعهم ابألسس واملبادئ العامة لعلم الواجبات ،لكي ال
يواجهوا عقبات وصعوابت أثناء القيام مبهامهم الوظيفية.
 حتسني األداء ،وهلذا الفرض شرعت املديرية العامة للضرائب منذ شهر جانفي الفارط( )2008يف أبرام عقودالنجاعة مع مصاحل الرقابة اجلبائية لفرتة سنتني ،وهي آلة جديدة مستحدثة بغية التقييم الدوري لإلطارات
لتحديد اإلجازات والعقوابت.
 أتهيل وتدريب أعوان الرقابة ،من خالل إيفادهم إىل الدورات األجنبية اليت تقام يف اجلهات الدولية. مراعاة جانب التخصص ،فال ميكن أن تسند مهمة التحقيق كما هو معمول به يف الكثري من األحيان إىلعون متخصص يف القانون ،لذا جيب تويف طابع االختصاص من أجل ضمان مردودية أكرب للموظف.
 2-2التكوين املستمر
عن طريق تسطري برانمج دوري للتكوين حىت يسمح ألعوان الرقابة من مواكبة التغريات احلاصلة على نظام
الرقابة اجلبائية ،ابإلضافة إىل التدريب املستمر على أدوات التكنولوجيا املتطورة ،وكذا اعتماد التأهيل والتدريب
كساسة دائمة لرفع كفائة جهاز الرقابة اجلبائية.
 3-2تبين سياسة التحفيز:

 -1انصر عبد القادر ،محيدة مجيلة ،أخالقيات املهنة ركيزة أساسية البناء إدارة جباية عصرية وحديثة ،يف جملة املالية املدرسية الوطنية للضرائب،
رقم  /2أفريل  ،2002ص .32
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إذ يعد العنصر البشري ثروة متلكها اإلدارة اجلبائية جيب احملافظة عليها واستثمارها أبكفأ السبل والوسائل
وحتسني هذا االستثمار بشكل دائم عن طريق التحفيز الفعال اجليد من أجل حتقيق مثلت اجلودة املوضح كما
يلي:
الشكل رقم( :)3مثلث اجلودة الشاملة
حتسني مستمر للعالقة

موظف سعيد

عن طرق التحفيز

مع العنصر البشري
زبون ( مكلف) سعيد

جودة ومتيز

املصدر :عمر الوصفي العقيلي ،املنهجية الكاملة يف غدارة اجلودة الشاملة ،دار وائل للنشر ،األردن،2001 ،
ص 142
حيث أن العنصر البشري هو وسيلة التطبيق إذ يناط به تنفيذ برامج اجلبائية ومنه سيتفاعل مع املكلفني
ابلضريبة ،وابلتايل فهو املسؤول عن حتقيق الفعالية يف العمل ورضا املكلفني ،لذلك من الضروري تبيين سياسة
حتفيز جدة من خالل السعي إىل حتسني أوضاع الرقابة اجلبائية ماداي واجتماعيا لكسب والئهم وإخالصهم يف
العمل ورفع روحهم املعنوية لتمكينهم من مواجهة اإلغراءات اليت تعرض عليهم من بعض املمولني وهذا بتطبيق
نظام لألجور يكفل حصول هؤالء األعوان على أجور تناسب طبيعة املسؤوليات وعلى مكافآت تشجيعية تنطوي
على حوافز فعالة للمجدين منهم ابإلضافات إىل توفري قدر من احلماية واألمن الالزمني
لضمان األداء اجليد يف تنفيذ مهامهم الرقابية هذا من شأنه التشجيع على مزيد من اجلهد لتحسني جودة العمل
واألداء املرتفع.

1

 -3من حيث اإلمكانيات املالية
اإلضافة إىل حتسني ابلوسائل البشرية البد أن يصاحبه حتسني على مستوى الوسائل املادية ،إذ ال فائدة
من توفر كفاءات بشرية دون توفري أدىن شروط العمل الفعال بتأدية مهامها بكل جودة وكفاءة ويف هذا السياق ال

 -1رضا بو عزيزي ،التهرب الضرييب يف اجلزائر ،رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اقتصادية والتسيري ،فرع نقود ومالية ،مجاعة اجلزائر،1998 ،
ص .205
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بد من أخاذ مجلة من اإلجراءات بغية التحسني من مردودية أداء إدارة الرقابة اجلبائية من خالل تدعيمها ابهلياكل
القاعدية ،مع أتثيثها وجتهيزها بكل املعدات املكتبية احلديثة وتوفري وسائل النقل الضرورية.

1

وكذلك من أجل املتابعة اجليدة للملفات املكلفني املتزايدة سنواي وحتليل وحصر املعلومات اخلاصة بكل
مكلف يف أوقات قياسية أصبح إدخال اإلعالم اآليل ضرورة حتمية بفرضها الواقع ،حيث أن تعميم يف تسيري
خمتلف أعمال اإلدارة الضريبية هو العالج الفعال ضد كل أشكال التهريب الضرييب ،ويكتسي نظام اإلعالم
اآليل أمهية ابلغة كونه يسمح بتحسني الرقابة الضريبية عن طريق برجمة عملية مللفات املراقبة وسهولة الكشف عن
الوضعيات االحتمالية ويف هذا اإلطار سطرت اإلدارة العمة للضرائب برانجما طموحا يهدف إىل حتسني إمكانياهتا
املادية ،وكذلك بتجهيز خمتلف مفتشيات الضرائب عرب كامل الرتاب الوطين بتجهيزات اإلعالم اآليل 2ولقد
خصمت نفقات عملية جتهيز الغدارة الضريبية اليت متتد من سنة 2000إىل سنة  2013ب ثالثة عشر مليار
ومائتني مليون دينار جزائري مما يدل على مدى االهتمام البالغ اليت توليه الدولة قصد زايدة كفاءة اإلدارة الضريبية
ومكافحة التهرب الضرييب.
 -4مسايرة التطورات االقتصادية والتكنولوجية:
يستدعي ضرورة مواكبة كل املستجدات احمللية والعاملية اليت تؤثر على عمل نظام الرقابة اجلبائية وذلك
بتمويل نظام االتصال واإلعالم وذلك عن طرق فتح قنوات تعاون واتصال مستمر بني إدارة الضرائب والشركات
املختلفة ،وأن تساعد هذه اإلدارة الشركات على التحول إىل النظم االلكرتونية حىت يكون لإلدارة الدور الفاعل
يف هذا التحول حتت مراقبتها ،وذلك ملساعدة هذه الشركات إىل الولوج خبدمة احلوكمة
االلكرتونية على غرار دول عديدة وجيب كذلك أن تشجع اإلدارة الضريبية تدقيق املعلومات من خالل صفحات
املعلومات واخلدمات املعلوماتية األخرى ،وربط مجيع مراكز املعلومات ومصادرها على شبكة االنرتنت ،3ومن شان
هذا أن حيقق الشفافية والوضوح ابإلضافة إىل تطور نظام االتصال الدويل والتنسيق من خالل تتبع كل املؤسسات
واألفراد فيما خيص التوطني والتحوالت البنكية سواء بقرض جتاري أو خاص.
اثلثا :حتسني العالقة بني اإلدارة اجلبائية واملكلفني ابلضريبة:

4

1 . Daniel Richer- les Procédure Fiscales.PwF-France-1990-page 25.
2 . La Lettre de la D.G.I.Bulletin de services Fiscaux. N27- Janvier. 2009.
 -3البنك الدويل تقرير احلكم اجليد ألجل التنمية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،حتسني التفتيشية واملشاركة.2003 ،
 -4جالل الشافعي ،العوملة االقتصادية ،األثر على الضرائب يف مصر ،كتاب األهرام االقتصادي ،العدد ،179نوفمرب ،2002 ،ص .78
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إن حتسني العالقة بني املكلفني واإلدارة اجلباشية ال تقتصر على أحدمها فقط بل هي مسؤولية الطرفني معا،
وعليه جيب على كل منهما إختاذ اإلجراءات الكفيلة ابلتحسني املستمر يف عالقتهما.
 -1اإلجراءات املتعلقة ابإلدارة اجلبائية:
إن حتضري مكلف وتصرف إجيايب حنو الضريبة تقع مسؤولية أكثر على حجم اجملهودات املبذولة من طرف
اإلدارة اجلبائية يف حماولة لتغيري تلك النظرة السيئة إىل الضريبة ،وكذا اجلهاز التنفيذي املسؤول عن جبايتها.
 االهتمام املتزايد بنشر الوعي الضرييب لدى املمولني حىت تكون لديهم ثقافة جمتمعه ترتكز على أمهية الضرائبيف التنمية االقتصادية ،وتعريفهم ابلدور املهم للحصيلة الضريبية يف االتفاق على اخلدمات الصحية والتعليمية
والتأكيد أن الدور الرئيسي للمصلحة هو تقدمي خدمة متميزة تشجع املمول على القيام بدوره املهم يف اجملتمع
وتنمية ،وليس اهلدف هو حتصيل الضرائب فقط بل أتكيد أن كال من املمول والعون اجلبائي والغدارة شركاء
يف حتقيق هدف واحد هو خدمة اجملتمع ولقيام اإلدارة هبذا الدور املهم من الضروري أن تستعني بكافة وسائل
اإلعالم ،املرئية واملسموعة وابلنشرات الدورية إلبراز أمهية الضرائب يف متويل االقتصاد القومي ،مما حيتم ضرورة
تقدمي قرارات وسداد الضرائب املستحقة ابعتبار أن ذلك واجب وطين هام.
 التزام اإلدارة اجلبائية بنمط الثقافة والوضوح يف منهج عملها وإاتحة حرية وصول املعلومات عما تقوم به منأعمال للموطنني والدارسني ،وليس فقط استجابة لطلباهتم بل ومببادرات منها ،وذلك ألهنا ال تقوم أبعمال
سرية بل تقدم خدمات متس حياة املواطنني الذين يستشعرون أمهيتها.

 حت سني أساليب التعامل مع املكلفني من خالل تدعيم اإلدارات اجلبائية مبكاتب للعالقات العامة تقوم منخالهلا مبساعدة املمولني وإرشادهم إىل التفسريات الصحيحة ألحكام قوانني الضرائب وطرق حتديد األوعية،
قيمتها ومواعيد سدادها ،كما تعمل على مساعدة بعض املمولني الذين تكون لديهم صعوابت يف مأل بياانت
اإلقرار الضرييب كما يف حالة املمول األمي الذي ال يعرف القراءة والكتابة أو املمول املعرف.
 حتسني العالقات اإلنسانية تشكل العالقات اإلنسانية أهم الوسائل ذات األثر البالغ على نفسية املكلف،حبيث تعمل على حتسني تصرفات املوظفني ابإلدارة اجتاه املكلفني  ،وختفيف حدة التوترات اليت قد حتدثها
الضريبة وبذلك جيب إحداث برانمج التكوين النفسي جلميع املوظفني ابإلدارة الضريبية واهلادفة إىل حتسني
املعاملة اجتاه املكلفني.
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 احلد من 1مشاعر تصغري املكلف أمام اإلدارة اجلبائية من خالل تبسيط العبارات اإلدارية وحتسني شروطاحلوار بينهما ،عند تطبيق اإلجراءات الثنائية ،إضافة إىل ضرورة اسرتجاع

احلوار الشفوي قبل إرسال

اإلشعار ابلتقومي تبعا ابإلجراء التحقيق ،ويف هذا اإلطار اقرتح جملس الضرائب الفرنسي وضع عبارة" اقرتاح
تعديل إخضاعهم عوضا عن اإلبالغ ابلتقومي ألنه يرى أهنا توافق أكثر معيار اإلجراءات الثنائية".
وحبذ أن أتخذ اإلدارة الضريبية اجلزائرية هبذا االقرتاح ،ألن إرسال بالغ ابقرتاح تعديل اإلخضاع فيه نوع
من الليونة يف التعامل إضافة إىل احرتام وتقدير املكلف أما إرسال بالغ ابلتقومي فكأنه حقيقي مبمارسة عمليات
تدليسية ،وأن اإلدارة اجلبائية وحدها الفاصلة يف احلكم.
تعزيز الضماانت املمنوحة للمكلفني ابلضريبة وذلك بتأسيس تصريح تصحيحي ابلنسبة للشركات اليت
تتوفر على مجعية عامة خمول هلا البحث يف حساابت الشركة كتتب يف اجل ال يتعدى  21يوما املوايل النقضاء
اآلجال القانونية املنصوص عليها يف القانون التجارية.
 أتسيس إلزامية التبليغ ابلتصرحيات النهائية مع تبيان إىل العناصر املنصوص عليها يف التشريع الساري املفعولمواد وقوانني الضرائب املوافقة وأتسيس اإلخضاع الضرييب وحساب احلقوق والغرامات املرتتبة عنها ،وهذا
حتت طائلة بطالن إجراءات الرقابة اجلبائية.
 منح اجل اثين للرد بقدرة  40يوما للمكلفني ابلضريبة اخلاضعني لعملية التصحيح عندما يشمل التبليغالنهائي عناصر جديدة يف التصحيح.
 توسيع االستفادة من التأجيل القانوين لتسديد احلقوق املستحقة جملموع الشكاوي والنزاعات دون األخذ بعنياالعتبار مصدر أتسيس الضرائب احملصل عليها ،إضافة إىل متديد أجال اللجوء ،إىل جلان الطعن من شهرين
إىل أربعة أشهر ابتدأ من اتريخ استالم قرار اإلدارة اجلبائية.
 ترقية وسائل احلديثة كموقع واب للمديرية العامة للفرائض وذلك من خالل إثرائه مبعلومات جبائية بعد كلتعديل ميس التشريع اجلبائي وتزويد حمتواه مبزيد من املعلومات ختص ذمة اخلاضعني للضريبة
 -2اإلجراءات املتعلقة ابملكلف:

 -1رضا بوعزيزي ،مرجع سبق ذكره ،ص .78
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 القيام أبداء واجباهتم اجلبائية بكل صدق وأمانة كأن يقتدوا ببعض املكلفني النزهاء الذين يفتخرون أبداءمستحقاهتم اجلبائية أمثال القاضي األمريكي الذي يقول ":أحب أن ادفع الضرائب ألن هبا أشرتي
حضاريت".

1

 أن يقتنع املكلف بضرورة أدائه لواجبه الضرييب ،وأن يقوم به وحده طائعا خمتارا وعن طيب خاطر مستمداذلك من دور الفعال ودور الضريبة يف البناء االقتصادي واالجتماعي.
 ضرورة استعالم واستفسار املكلفني عن حقوقهم وواجباهتم اجلبائية مبراجعة الغدارة اجلبائية لتزويدهم مبختلفاملعلومات وكذا احلضور واملشاركة يف امللتقيات اليت تنظمها وزارة املالية والغدارة العامة للضرائب وهذا بغية
تطوير ثقافتهم اجلبائي.
رابعا :تدعيم التكامل والتنسيق بني اإلدارة اجلبائية وخمتلف اإلدارات األخرى
إن نقص أو غياب املعلومات أو البياانت اخلاصة ببعض املكلفني يعد سببا يعرقل اإلدارة اجلبائية يف أتدية
مهامها على أحسن وجه ولوضع حد أمام كل هذه الصعوابت من اجل توجيه البحث واملراقبة أصبح توطيد
العالقة بني الغدارات واهليئات األخرى أمرا حتميا ،وذلك يرجع إىل أن هذه الغدارات أو اهليئات ميكن أن تساعد
يف تبادل املعلومات املوجودة حبوزهتم ووضعها حتت خدمة املصاحل اجلبائية املختصة.
ومن اإلدارات اهلامة اليت يستدعي ضرورة التنسيق بينها وبني اإلدارة اجلبائية ،نظرا ملا متلكه من معلومات جد قيمة
ابلنظر للمسؤوليات امللقاة على عاتقها والصالحيات املخولة هلا إذ جند:

 -1املصاحل التجارية:
وهذا التنسيق يتعلق خاصة مبديرية األسعار واملنافسة ،ومديرية اإلحصاء وعلى هذه املصاحل أن ترسل كافة
املعلومات اليت حبوزهتا واملتعلقة مبختلف املكلفني يف جمال تشكيل أسعار املبيعات واخلدمات ،مرفقة ابلدراسة
التحليلية مللف األسعار واإلحصائيات املتعلقة بنوع اخلدمات املقدمة.
 -2مصلحة اجلمارك:

 -1رتشارد جود ،حدود الضريبة ،جملة التمويل والتنمية ،العدد 1 ،5مارس  ،1990ص.14
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من واجب هذه األخرية التنسيق مع اإلدارة اجلبائية ابعتريها حلقة وصل بني الداخل واخلارج ونظر ملا هلا
من إمكا نيات استقصاء املعلومات بشكل حركة رؤوس األموال والتحوالت املشبوهة من قبل املؤسسات املالية،
كما جيب على مصلحة اجلمارك أن تفرض على كل مستورد تقدمي شهادة مهنية أثناء عملية اإلسرتاد ،هذه
البطاقة يتم من مفتشية الضرائب ،وعلى مصاحل اجلمارك ان ترسل تلقائيا ،وبدون أي طلب مسبق من طرف
مصلحة اجلباية معلومات مسبق ختص عملية اإلسرتاد.

خالصة:
تعترب الرقابة اجلبائية الوسيلة القانونية املمنوحة لإلدارة اجلبائية واليت تسعى من خالهلا إىل احملافظة على
األموال العمومية والتحقق من مدى شرعية وصحة املعلومات املصرح هبا من طرف املكلفني ابلضريبة ومطابقتها مع
الدخول احلقيقية ،وما مت التحصل عليه من م علومات من مصادر أخرى ،والعمل على اكتشاف األخطاء
واالحنرافات والقيام بتصحيحها.
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ونظرا للدور اهلام الذي تلعبه الرقابة اجلبائية فقد مت انشاء هياكل إدارية ختتص بعملية الرقابة اجلبائية وإجراءاهتا
إضافة إىل ذلك السهر على تنفيذ قوانينها ومراقبة السري احلسن هلا على مجيع املستوايت الوطنية والوالئية وكذا
اجلهوية ،كما حدد هلا املشرع أشكاال ختتلف ابختالف نوع النشاط وأمهية رقم األعمال ومن جهة أخرى قام بسن
جمموعة من القوانني واإلجراءات اليت تنظم سري عملية الرقابة اجلبائية من خالل احلقوق املمنوحة لكل من اإلدارة
اجلبائية والضماانت املقدمة للمكلفني ابلضريبة والذي يؤدي عدم االلتزام هبا إىل بطالن إجراءات الرقابة اجلبائية.
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دراسة حالة مديرية
الضرائب لوالية البويرة

دراسة حالة للتهرب الضرييب لوالية البويرة

الفصل الثالث
متهيد:

بعد تطرقنا يف الفصلني السابقني إىل الرقابة اجلبائية ومدى فعالية آلياهتا يف احلد من ظاهرة التهرب
الضرييب يف اجلانب النظري ،ولتوسيع نطاق هذا املوضوع قمنا إبسقاط هذا اجلانب بتجسيده على أرض الواقع،
كحالة تطبيقية بدراسة حالة مديرية الضرائب لوالية البويرة ابعتبارها جزء ال يتجرأ من اهليكل العام للضرائب
حبيث يتم مجع املعلومات اخلاصة للمكلفني ابلضريبة وكيفية متابعتهم وكذا السهر عل تطبيق القوانني الضريبية
حسب التشريع حيث ارأتينا أن تسلط الضوء على عينات كنموذج للتحقيقات اجلبائية حيث سنتطرق إىل هذا
الفصل إىل ثالث مباحث:
املبحث األول :نبذة حول مديرية الضرائب لوالية البويرة
املبحث الثاين:دراسة حالة التحقيقات اجلبائية
املبحث الثالث :أثر الرقابة اجلبائية يف احلد من التهرب الضرييب
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املبحث األول :نبذة حول مديرية الضرائب لوالية البويرة

تعترب مديرية الضرائب لوالية البويرة من بني أهم املديرايت اليت متثل اخللية األساسية املغذية خلزينة الدولة لذا قمنا
بدراسة شاملة حول هذه املديرية من حيث نشأهتا ومهامها وهيكلها التنظيمي.

1

املطلب األول :نشأة املديرية.
قبل سنة  1991كانت مفتشية التنسيق للمصاحل اخلارجية لوزارة االقتصاد "  "ICSEMEهي من هتتم
ابلسياسة املالية للبالد من الناحية اجلبائية ،هلا 05مديرايت فرعية وهي:
املديرية الفرعية للوعاء.
املديرية الفرعية ألمالك الدولة.
املديرية الفرعية للتحصيل.
املديرية الفرعية للمسح العقاري.
املديرية الفرعية للمنافسة واألسعار.
وبصدور املرسوم التنفيذي رقم  60 -91املؤرخ يف  1991/02/23واملتضمن تنظيم واختصاص املصاحل
اخلارجية لإلدارة اجلبائية املعدل واملتمم ،أتسست املديرايت الوالئية للضرائب ،فاملديرية الوالئية للضرائب بوالية
البويرة تضم مخسة مديرايت فرعية هي:
املديرية الفرعية للعمليات اجلبائية.
املديرية الفرعية للتحصيل
املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية.
املديرية الفرعية للوسائل.
املديرية الفرعية للمنازعات اجلبائية.
اتبعة هلا  11مفتشية وهي :مفتشية بويرة شرق ،مفتشية بويرة غرب ،مفتشية األخضرية ،مفتشية قادرية ،مفتشية
عني بسام ،مفتشية ديرة ،مفتشية سور الغزالن ،مفتشية بشلول ،مفتشية بئر غبالو ،مفتشية مشدالة ،ابإلضافة إىل
مفتشية التسجيل والطابع.
 -1وثاق مقدمة من مصلحة الضرائب لوالية البويرة.
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و 23قباضة منها  08قابضات للتحصيل و 15قابضة للتسيري.
املطلب الثاين :مهام املديرية الوالئية للضرائب.
تضم املديرية الوالئية للضرائب مخس مديرايت فرعية:
أوال :املديرية لفرعية للعمليات اجلبائية.

حسب املادة  40من القرار رقم  484املؤرخ يف ربيع األول  1418املوافق ل  12جوان  1998تضم هذه
املديرة الفرعية ثالث مكاتب:
 -)1مكتب اجلداول :يقوم هذا املكتب ابملهام التالية:
 املصادقة على اجلداول اليت متت تصفيتها من الضرائب والرسوم من طرف مركز اإلعالم اآليل. حتصيل اجلداول. تسعرية املطبوعات وسندات التحصيل اإلضافية الفردية أو اجلماعية املؤسسة من طرف املفتشيات ومصاحلالتحقيقات احملاسبة.
 مراقبة وإعطاء اجلداول التلخيصية ودمها إبشعار التبليغ املطابقة هلا. احملافظة وحتسني دفاتر مسح األراضي. استالم وترتيب اجلداول العامة. إعداد وتسليم نسخ اثنية من اإلنذارات. حتفري تبليغ اجلماعات احمللية ابلعناصر الضرورية للقيام بعملية إعداد امليزانيات األولية. -)2مكتب اإلحصاائت :يقوم هذا املكتب ابملهام التالية:
 استالم املعلومات اإلحصائية الدورية املتعلقة ابلوعاء والتحصيل وتقدميها للمديرية اجلهوية. مجع احلاالت اإلحصائية الدورية وإرساهلا إىل املديرية اجلهوية للضرائب املختصة قصد تثبيتها. إبالغ اجلماعات احمللية ،واهليئات املعنية املعلومات اجلبائية الضرورية لسري ميزانيتها.أما ابلنسبة للوالايت اليت تضم أكثر من مديرية والئية ،فإن عملية تبليغ املعلومات اخلاصة ابمليزانية تكون من
اختصاص املديرية اجلهوية ،ودلك على أساس املعلومات املقدمة من طرف هذه املديرايت.
 -)3مكتب التنظيم والتنشيط والعالقات العامة :يقوم هذا املكتب ب:
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 توزيع املناشري والتعليمات واملذكرات الواردة من اإلدارة املركزية واملديرية اجلهوية واملتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيماجلبائي.
 تنسيق أشغال إجراءات حتديد أسس الضريبة ابلنسبة للمكلفني واخلاضعني للضريبة حسب النظام اجلزايف. السهر على احرتام آجال إصدار وعاء الضريبة من قبل مفتشيات يف جمال الضرائب والرسوم اليت تتم معاجلتهامن طرف مراكز اإلعالم اآليل.
 متابعة ومراقبة عمل املفتشيات يف ما خيص الرقابة املعمقة للملفات اجلبائية واإلحصاء الدوري الدقيق للمكلفنيابلضريبة.
 استقبال ،إعالم وتوجيه اجلمهور وإعطائهم املعلومات اخلاصة ابلتشريع والتنظيم اجلبائي للمكلفني ابلضريبة.اثنيا :املديرية الفرعية للتحصيل:
حسب املادة  41من القرار 484املؤرخ يف ربيع األول  1418املوافق ل 12جوان  ،1998تضم هذه املديرية
ثالث مكاتب:
 -)1مكتب املراقبة والتحصيل :ويقوم هذا املكتب ب:
 مراقبة وضعية حتصيل املوارد اجلبائية والشبه اجلبائية والغرامات والعقوابت املالية وحماصيل البلدية ،أي بصفة عامةكل مورد تتكفل بتحصيله قابضة الضرائب وتسجيل النقائص والتأخرات احملتملة وحتديد اإلجراءات اليت من شأهنا
التصحيح أو احلد من هذه النقائص.
 متابعة الوضعية اجلبائية للمكلفني ابلضريبة ووضعية املتأخرين يف دفع مستحقاهتم اجلبائية وإختاذ اإلجراءاتالقصرية ضدهم ،وكذا اختاذ التدابري الرامية إىل التصفية السريعة لألقساط الضريية غري احملصلة.
 السهر على التصفية السريعة للتدابري اجلربية ،والعمالت األجنبية اليت تكفلت هبا قابضات الضرائب غري احملصلةعلى مستوى الوالية.
 اختاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على مصاحل اخلزينة العمومية عند إبرام الصفقات لدى مكاتب التوثيقوالسهر على تنفيذ سريع لإلشعارات.
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 التقسيم الدوري لوضعية التحصيل الذي قامت به كل قبائه ابلنسبة لكل الضرائب ،واحملاصيل الواجب حتصيلهاومعاجلة النقائص املسجلة عند تصفية حاالت التأخري املسجل يف ممارسة اإلجراءات اجلربية وحتديد أسباهبا واقرتاح
التدابري الرامية إىل إدراك الوضعية.
 مراقبة حالة تصفية احملاصيل للخزينة والسجل اخلاص برتحيل املبالغ. -)2مكتب التسيري املايل للبلدايت واملؤسسات العملية :ويقوم هذا املكتب ب:
 مراقبة امليزانية الوالئية وامليزانيات اإلضافية والرتاخيص املتعلقة بفتح اإلعتمادات املخصصة للبلدايت واملؤسساتالعمومية احمللية اليت تتكفل بتسيريها املايل قابضات الضرائب املتواجدة على مستوى الوالية.
 مراقبة تنفيذ اإليرادات املقدرة يف ميزانية البلدايت واملؤسسات العمومية املقدمة من طرف حمصلي الضرائب. -)3مكتب التصفية :يقوم هذا املكتب ب:
 مراقبة عملية التكفل مبستخلصات األحكام القضائية والقرارات فيما يتعلق ابلغرامات والعقوابت املالية. مراقبة عملية التكفل بسندات التحصيل ،أو سندات اإليرادات املتعلقة ابلديون أو احملاصيل غري اجلبائية ،واليتيرجع حتصيلها قانونيا لقابضات الضرائب.
 تلقى النتائج املعدة من طرف قابضات الضرائب وإرساهلا إىل اإلدارة املركزية. مراقبة احلالة السنوية للتصفية املتعلقة الغرامات والعقوابت املالية ،والنطق ابإللغاء والقبول خارج مادة التقادمطبقا للتشريع والتنظيم اجلبائيني الساريي املفعول.
 مراقبة حماضر اجلرد املايل من طرف حمصلي الضرائب عند اإلقفال السنوي للحساابت.اثلثا :املديرية الفرعية للمناععات.
حسب املادة  48من القرار 484املؤرخ يف ربيع األول 1418املوافق ل  12جوان  ،1998فهذه املديرية تضم
ثالث مكاتب:
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 -)1مكتب الشكاوي :ويقوم هذا املكتب ب:

 تلقي وبث الطلبات الرامية إىل اإلعفاء أو التخفيض يف الضرائب أو عند التحقيق واحملاسبة ومراقبة األسعاروالتقوميات يف جمال التسجيل.
 تلقي ودراسة البث يف الطلبات الرامية إىل اإلعفاء أو التخفيض يف الزايدات والعقوابت ،التعويضات ،والتأخري. تلقي دراسة وبث الطلبات الرامية إىل استعادة الضرائب أو املرسوم أو احلقوق املدفوعة نقدا سواء كانت عنطريق تقدمي تصريح أو دفع مسبق أو اقتطاع من املصدر.
 اقرتاح التدابري ليت من شأهنا املسامهة يف حتسني اإلجراءات اخلاصة ابملنازعات. -)2مكتب املناععات القضائية ورجال الطعن :ويقوم هذا املكتب ب:
 تلقي ودراسة الطعون املشكلة ضد قرارات املدير الوالئي يف جمال املنازعات وعرضها على جلنة املنازعاتاملختصة.
 تلقي ودراسة طلبات االحتجاج على الزايدة اليت مست األسعار أو التهريبات املصرح هبا يف جمال التسجيلوعرضها على جلنة املصلحة قصد البحث واحلكم فيها.
تلقي ودراسة الطلبات املقدمة من طرف حمصلي الضرائب واليت قد تكون تصاريح بعدم إمكانية لتحصيل أوإلغاء األقساط الضريبية أو الرسوم الغري ممكن حتصيلها ،أو اإلعفاء من املسؤولية ،أو التأجيل يف دفع أقساط
الضرائب والرسوم غري املصفاة يف اآلجال املقدرة قانونيا وعرضها على جلنة الطعن الوالئية املختصة قصد البحث
والفصل فيها.
 تلقي ودراسة طلبات ختفيض الضرائب املفروضة من طرف املفتشيات إثر التحقيق يف احملاسبة أو مراقبة األسعارأو إعادة التقومي يف مادة التسجيل أو إلغاء الزايدة أو الغرامات ،أو غرامات التأخري املطبقة وعرضها على جلنة
الطعن الوالئية املختصة للبحث فيها.
 الدفاع عن اإلدارة اجلبائية أمام اهليئات القضائية املختصة يف ما يتعلق ابالحتجاجات اخلاصة ابلضرائب ،أواإلجراءات املتعلقة ابإلدارة اجلبائية.
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 أتسيس الطعون اخلاصة ابإلستئناف أمام اهليئات القضائية املختصة ضد القرارات واألحكام اليت ليست يفصاحل اإلدارة اجلبائية ،والصادرة عن الغرفة اإلدارية واحملاكم اإلدارية اليت تفصل يف املسائل اجلبائية.
 اقرتاح التدابري اليت من شأهنا حتسني اإلجراءات املتعلقة ابملنازعات. -)3مكتب التبليغ واألمر ابلتخفيض :ويقوم هذا املكتب ب:
 تبليغ املكلفني الضريبة واملصاحل املعنية ابلقرارات الصادرة عن املدير الوالئي يف جمال املنازعات ،وكذا القرارات يفجمال الطعون.
 تبليغ املكلفني ابلضريبة واملصاحل املعنية ابلقرارات الصادرة عن جلان الطعن. تبليغ املكلفني ابلضريبة واملصاحل املعنية بقرارات احملكمة اليت تبحث يف اجملال اجلبائي ويف إطار اإلجراءاتاملدرجة أمام اهليئات القضائية.
 مراقبة مناشري شهادات اإللغاء والتخفيض املسلمة من طرف املفتشيات يف جمال الضرائب غري املباشرة ،وحقوقتسجيل الطابع ،وبصفة عامة كل إيراد جبائي يتم أتسيس وعائه وحتصيله من طرف املفتشيات وقابضات
الضرائب.
 إعداد وتبليغ جداول اإلحصائيات الدورية املتعلقة مبعاجلة قضااي املنازعات من املكاتب املعنية. اقرتاح التدابري اليت من شأهنا املسامهة يف حتسني اإلجراءات اخلاصة ابملنازعات.رابعا :املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية.
حسب املادة  52من القرار  484املؤرخ يف ربيع األول 1418املوافق ل  12جوان  ،1998تضم هذه املديرية
ثالث مكاتب.
 -1مكتب البحث عن املعلومات اجلبائية :ويقوم هذا املكتب ب:
 إعداد بطاقات خاصة ابجلماعات احمللية واإلدارات واألجهزة واملؤسسات واألشخاص الذي حيتمل أننتوفر لديهم معلومات ميكن أن تساعد يف أتسيس وعاء الضريبة أو حتصيلها.
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 برجمة التدخالت اليت ستجرى على وجه اخلصوص من طرف اللجان والفرق املختلطة ،قصد البحث عناملادة اجلبائية والسهر على إجراء التدخالت يف اآلجال احملددة وإرسال املعلومات احملصل عليها إىل
املكتب املكلف مبصلحة التحصيل.
 تقييم أنشطة املكتب واملفتشيات يف هذا اجملال وتقدمي االقرتاحات اليت من شأهنا حتسني طرق البحث عناملادة اخلاضعة للضريبة.
 -)2مكتب البطاقات واملقارنة :ويقوم هذا املكتب ب:
 تسيري البطاقات ومساعدة املفتشيات على أتسيس بطاقاهتم. حفظ رزم العقود جبميع أنواعها اخلاضعة إلجراءات التسجيل وتسليم مستخلصات منها ضمن الشروطاملنصوص عليها يف التصريح والتنظيم اجلبائيني الساريي املفعول.
 استقبال املعلومات احملصل عليها من طرف املكتب واملصاحل املكلفة ابلبحث عن املادة اخلاضعة للضريبةوتصنيفها وتوزيعها على املفتشيات املعينة بغية استغالهلا.
 تنظيم استغالل جداول الزابئن وسندات التسليم والواثئق األخرى بكيفية تعمل على تنشيط وتوزيعاملعلومات اليت تتضمنها هذه اجلداول والسندات.
-)3مكتب التحقيقات اجلبائية :ويقوم هذا املكتب ب:
 إحداث وتسيري البطاقات اخلاصة ابملؤسسات واألشخاص الطبيعيني الذين من احملتمل أن يكونوا حمل حتقيقأو مراقبة معمقة لوضعيتهم اجلبائية ،وهذا على أساس املعايري احملددة من اإلدارة املركزية.
 برجمة القضااي اليت سيتم التحقيق فيها سنواي ومتابعة إجناز الربامج يف آجال حمددة. متابعة ومراقبة عمل فرق التحقيق والسهر على إجراء هذا الفرق لتدخالهتا إلبرام التشريع والتنظيم الساريالعمل هبما واحرتام حقوق املكلفني ابلضريبة الذين مت التحقيق معهم مع احملافظة على مصاحل اخلزينة.
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 برجمة عمليات مراقبة األسعار املصرح هبا عند إبرام عقود البيع املتعلقة ابلعقارات واحلقوق العقارية واحملالتالتجارية ،وعناصر احملالت التجارية ،واألسهم أو حصص الشركة ،وكذا التقوميات اليت متس كل العقود اخلاضعة
إلجراء التسجيل.
خامسا :املديرية الفرعية للتسجيل:
حسب املادة  56من القرار رقم  484املؤرخ يف ربيع األول 1418املوافق ل  12جوان  ،1998تضم هذه
املديرية ثالث مكاتب:
 -)1مكتب املوظفني والتكوين :ويقوم هذا ملكتب ب:
 تسيري املوظفني ومتابعة مهنهم. التنظيم واالستدعاء لالجتماعات وتويل أمانة اللجان املتساوية األعضاء خلاصة ابملوظفني. املسامهة يف إعداد وإجناح برامج التحسني من املستوى وإعادة أتهيل األعوان. ملشاركة يف تنظيم الشؤون االجتماعية للموظفني. تطبيق اإلجراءات اخلاصة بظب ط تعداد املوظفني وعقلنة مراكز العمل اليت يتم اختاذها ابلتنسيق مع اهلياكلاملعنية ابملديرية اجلهوية.
 -)2مكتب عمليات امليزانية :ويقوم هذا املكتب ب:
 القيام بعمليات االتزان والتصفية واألمر بصرف النفقات اخلاصة بتجهيز املديرية الوالئية للضرائب ،وهذا يفحدود اختصاصه.
 تقييم احتياجات مصاحل املديرية الوالئية للضرائب يف ما خيص إعتمادات امليزانية وإعداد تقرير شامل حولاستهالك هذه اإلعتمادات.
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دراسة حالة للتهرب الضرييب لوالية البويرة

الفصل الثالث
 -)3مكتب الوسائل:

 إقتناء األاثث واملعدات واللوازم الضرورية للمكاتب واملواد املتعلقة ابلتنظيم والصيانة اليت تضمن السري احلسنملصاحل املديرية الوالئية للضرائب.
 حتديد وإجناز أعمال الصيانة واإلصالح والتهيئة الالزمة للمحافظة على البياانت والتجهيزات اخلاصةابملديرية الوالئية للضرائب.
 املسامهة يف عملية ضبط وحتسني املطبوعات. املسامهة يف تنفيذ إجراء حفظ األرشيف. املسامهة يف تنفيذ التدابري املتخذة لضمان املوظفني واهلياكل والعتاد والتجهيزات. القيام جبرد خاص ابلعتاد واألاثث والتموينات غري القابلة للتلف واملوضوعة حتت تصرف املديرايت الفرعيةومراقبة دفاتر اجلرد املوجودة على مستوى مفتشيات وقابضات الضرائب املتواجدة على مستوى الوالية.
 -احملافظة على التجهيزات وصيانتها ،وتكون مستعملي التطبيقات املعلوماتية ابلتنسيق مع املديرية اجلهوية.
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الفصل الثالث
املطلب الثالث :اهليكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب.
الشكل رقم ( )04هيكل املديرية الوالئية.
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دراسة حالة للتهرب الضرييب لوالية البويرة

الفصل الثالث
املبحث الثالث :دراسة حالة التحقيقات اجلبائية

تعتمد اإلدارة الضريبية على الرقابة اجلبائية يف مكافحة ظاهرة التهرب الضرييب ميدانيا ابلتحقيقات جبائية اليت
سنتطرق إليها.
املطلب األول :دراسة حالة التحقيق يف احملاسبة vc
حيث يتم التحقيق يف حماسبة املكلف ابلضريبة من حيث الشكل للتأكد أن كانت قائمة حسب املبادئ احملاسبية
كما يتم التحقيق فيها من حيث املضمون وذلك للتأكد من صحة التسجيالت احملاسبية
أوال :اإلجراءات األولية للتحقيق
هبدف تدعيم املعلومات املقدمة يف الفصول السابقة قمنا إبدراج املؤسسة (س) قصد دراستها كحالة تطبيقية وهي
شركة ذات مسؤولية حمدودة SARLخمتصة يف البيع ابجلملة للخزف.
 -1إدراج الشركة ضمن الربانمج السنوي:
املكلفة ابلضريبة حمل التحقيق يف احملاسبة هي شركة ذات املسؤولية احملدودة س) (SARLخمتصة يف
البيع ابجلملة اخلزف مقرها بلدية أمشدالة وهي حمل حتقيق لسنوات  2012 2011 -2010و 2013
للضرائب والرسوم التالية الرسم على النشاط املعين ) (TAPالرسم على القيمة املضافة ) (TVAوالضريبة على
أرابح الشركات ) (IBSوالضريبة املقتطعة من املصدر ) (RCMوالضريبة على األجور وحقوق الطابع.
 -2إرسال إشعار ابلتحقيق
يف يوم  2014/02/26قامت الفرقة التحقيقات اجلبائية بتحرير إشعار ابلتحقيق وتسليمه إىل مسري الشركة مع
إشعار ابالستالم ومنحت له مهلة  10أايم من اتريخ استالم اإلشعار ابلتحقيق وهذا لفحص حماسبته.
بعد انقضاء للمدة القانونية وهي  10أايم انتقل احملققون إىل مقر الشركة ملباشرة عملية التحقيق من بينها فحص
احملاسبة من حيث الشكل ،مث من حيث املضمون:
 -1-2من حيث الشكل :إن الدفاتر احملاسبة اخلاصة ابلشركة موجودة وممسوكة حسب املواد( 10 ،09و )11
من القانون التجاري
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الفصل الثالث

 -2-2من حيث املضمون :بعد التحقيق يف حماسبة الشركة من حيث املضمون اتضحت النقائص التالية:
عدم التصريح ابملبيعات لسنوات  2012 -2011 -2010و  2013لزبون و:
 سنة  2.085625 :2010خارج الرسم. سنة  2.262.480 :2011خارج الرسم. سنة  50.21.500 :2012خارج الرسم. سنة  62.58.750 :2013خارج الرسم.تقدمي فاتورة الشراء لسنوات  2013 ،2012 ،2014 ،2010غري مطابقة ملعايري حتديد الفاتورة.
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دراسة حالة للتهرب الضرييب لوالية البويرة

الفصل الثالث
جدول رقم(:)5فواتري 2010
التاريخ

الرقم

املورد

خارج رقم على القيمة مبلغ

مبلغ

جبميع املالحظات

الرسم

املضافة

الرسوم

2010/01/26

-

أمحد

1.700

-

1.700

2010/02/12

-

مراد

1.850

-

1.850

2010/03/23

-

حممد

20.000

-

20.000

عدم وجود
اجلبائي للمورد

2010/05/08

03/13

عزوز

12.500

-

12.500

عدم وجود ختم

2010/05/30

03/14

يوسف

180.000

30.600

210.600

عدم وجود ختم

2010/10/15

225

-

250.000

42.500

292.500

عدم وجود ختم

2010/12/02

-

كرمي

340.000

57.800

397.800

عدم ذكر املورد

اجملموع

/

/

806.050

130.900

936.950

/

عدم

وجود

التعريف

اجلبائي للمورد
عدم

وجود

التعريف

اجلبائي للمورد
التعريف

املصدر :مقابلة مع انصر دريدي،رئيس فرقة التحقيقات اجلبائية ،مديرية الضرائب ابلبويرة يوم 2015-03-12
جدول رقم :06فواتري 2011

التاريخ

الرقم

املورد

خارج رقم على القيمة مبلغ

مبلغ

جبميع املالحظات

الرسم

املضافة

الرسوم

2011/02/06

1670

حممد

10.409

1.769

12.178

2011/06/13

--

سعيد

94.500

16.065

110.565

2011/08/06

54030

رشيد

33.300

5.610

38.610

2011/10/08

--

عبد القادر

9.150

1.555

10.705

2011/12/05

58100

علي

20.230

3.439

23.669

عدم وجود ختم املورد

اجملموع

--

167.289

28.438

195.727

/

عدم وجود
اجلبائي للمورد

التعريف

وجود

التعريف

عدم

اجلبائي للمورد

املصدر :مقابلة مع انصر دريدي ،مرجع سبق ذكره.
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عدم ذكر املورد

الفصل الثالث
جدول رقم(:)7

دراسة حالة للتهرب الضرييب لوالية البويرة
فواتري 2012

التاريخ

الرقم

املورد

خارج رقم على القيمة مبلغ

مبلغ

جبميع املالحظات

الرسم

املضافة

الرسوم

2013/02/07

-

أمحد

36.000

6.120

42.120

2013/04/15

-

سعيد

168.000

28.560

196.560

2013/07/30

045

محيد

42.000

7.140

49.140

عدم وجود الرتقيم اجلبائي
للمورد

2013/11/08

-

حممد

130.500

22.185

152.685

عدم وجود الرتقيم اجلبائي

2013/12/20

380

علي

40.200

6.834

47.034

عدم وجود الرتقيم اجلبائي
للمورد

اجملموع

-

416.700

70.839

487.539

/

عدم وجود الرتقيم اجلبائي
للمورد
عدم وجود الرتقيم اجلبائي
للمورد

للمورد

املصدر :مقابلة مع انصر دريدي ،مرجع سبق ذكره.
جدول رقم :8فواتري 2013
خارج رقم

التاريخ

الرقم

املورد

مبلغ

الرسم

املضافة

على

القيمة مبلغ جبميع الرسوم

املالحظات

2014/01/06

0038

مسري

41.550

7.063

48.613

عدم وجود الرتقيم اجلبائي
للمورد

2014/02/02

650

محيد

42.000

7.140

49.140

عدم وجود الرتقيم اجلبائي

052014/27

70

يوسف

42.200

6.834

47.034

عدم وجود الرتقيم اجلبائي
للمورد

2014/10/13

-

حممد

94.500

16.065

110.565

عدم وجود الرتقيم اجلبائي
للمورد

2014/12/05

50

أمحد

9.150

1.555

10.704

عدم وجود الرتقيم اجلبائي
للمورد

اجملموع

-

229.400

38.657

266.057

/

للمورد

املصدر :مقابلة مع انصر دريدي ،مرجع سبق ذكره.
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الفصل الثالث
فاتورة اهلاتف ابسم الغري ال ختص الشركة
جدول رقم  :9فاتورة إبسم الغري
التاريخ

رقم الفاتورة

مبلغ خارج الرسم

رقم على القيمة املضافة

مبلغ جبميع الرسوم

2010/01/07

1950

8.506

1.446

9.952

2010/03/08

2814

8.944

1.520

10.464

2010/04/15

39782

9.369

1.592

10.962

2010/11/22

3092

12.199

2.073

14.237

اجملموع

-

39.018

6.631

-

املصدر :مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره.
جدول رقم  10عدم تقدم فاتورة الشراء
التاريخ

رقم الفاتورة

مبلغ خارج الرسم

رقم على القيمة املضافة

مبلغ جبميع الرسوم

2011/02/25

9014

24.362

4.141

28.504

2011/04/13

7280

17.034

2.895

19.930

2011/09/30

935

24.384

4.145

28.529

2011/11/11

5580

17.586

2.989

20.576

2011/12/21

9170

9.689

1.647

11.336

2011/12/29

9790

13.494

2.294

15.788

اجملموع

57445

106.549

18.111

املصدر :مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره.
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الفصل الثالث
اجلدول رقم ( :)11عدم تقدمي فاتورة الشراء
التاريخ

الرقم

املورد

مبلغ خارج الرسم

رقم على القيمة مبلغ جبميع
املضافة

الرسوم

2011/02/14

250

محيد

8.400

1.428

9.828

اجملموع

-

-

8.400

1.428

9.828

2012/11/05

280

سعيد

5.200

884

6.084

2012/12/13

150

أمحد

18.700

3.179

21.879

اجملموع

-

-

23.900

4.063

27.963

2012/05/11

320

عزوز

20.000

3.400

23.400

اجملموع

-

-

20.000

3.400

23.400

2013/07/12

125

يوسف

25.000

4.250

29.250

اجملموع

-

-

25.000

4.250

29.250

املصدر :مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره.
تكاليف خارج االستغالل غري مربرة
 سنة 4.239.873 :2010 سنة 1825992 :2011تسبيقات االستغالل غري مربرة
 سنة 4.488.812 :2011 سنة 17.797.745 :2012 سنة 49.245.927 :2013اثلثا :نتائج التحقيق
بعد االنتهاء من عملية التحقيق يقوم أعوان الرقابة بتحضري احملضر اخلاص بعملية املراقبة اليت متت على الشركة
وذلك لتصحيح الوضعية اجلبائية.
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الفصل الثالث
 -1حترير وإرسال اإلشعار ابلتبليغ األويل

تبعا لإلشعار ابلتحقيق يف احملاسبة لشركتكم ذات املسؤولية احملدودة من نشاطها املتمثل يف بيع ابجلملة للخزينة
وبعد التحقيق يف حماسبتكم اتضحت لنا بعض النقائص املذكورة سالفا يف املضمون.
-1-1حتديد رقم األعمال ااخاضع للرسم على النشا املهي
بفرض الرسم عل رقم األعمال الغري املصرح لسنوات 2013 ،2012 ،2011 -2010
-2-1املبيعات الغري املصرح هبا.
جدول رقم  :12فاتورات املبيعات الغري املصرح هبا.
2011

2012

2013

التعيني

2010

مصرح به

3.258.750 5.021.500 2.262.480 2.085.625

الرسم ....

%2

%2

%2

%2

حقوق

41.712

45.249

100.430

125.175

نسبة الغرامة

%10

%10

%15

%15

الغرامة

4171

4524

15.064

18.776

جمموع احلقوق

45.883

49773

115494

143.951

املصدر :مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره.
 -3-1حتديد وعاء الضريبة ااخاضعة للضريبة على ربح الشركات
لتحديد وعاء الضريبة اخلاضع للضريبة على رأس الشركات ولقد ارأتت املصلحة أن تصحح أرابح الشركة
املصرح هبا وهذا إضافة رقم أعمال الغري املصرح به لـ  4سنوات احملقق فيها وفاتورات الشراء الغري مطابق
ملعايري حتليل الفاتورة ومصاريف خارج االستغالل ومصاريف اهلاتف ابسم الغري والفاتورات الغري مقدمة إىل
أرابح الشركة مصرح هبا مع ختفيض الرسم على النشاط املعين
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الفصل الثالث
-4-1تصفية الضريبة:
جدول رقم  :13تصفية الضريبة
2011

التعني

2010

الربح املصرح

2.800.000 1.500.000

1.600.000

رقم األعمال الغري املصرح هبا

2.262.480 2.085.625

5.021.500

6.258.750

416.700

229.400

-

-

فاتورة ابسم الغري

39.018

106.549

-

-

فاتورة الغري مقدمة

8400

23.900

20000

25000

مجيع الزايدات

4.386.210 7.178.966

5.458.200

6.513.150

-100.430

-125.175
1.802.000

167.289

فاتورة الشراء الغري مطابقة

806.050

مصاريف خارج االستغالل

1.825.992 4.239.873

1.802.000

ختفيض الرسم على النشاط املهين

-41.712

الربح املصرح به

2.800.000 1.500.000

1.600.000

الزايدات

1.540.916 5.637.254

3.757.770

4.585.975

نسبة الضريبة

%25

%25

%25

%25

حقوق الضريبة على أرابح الشركات

1409314

385229

939.442

1.146.493

نسبة الغرامة

%25

%25

%25

%25

جمموع الغرامات

352329

96307

234.860

286.623

جمموع احلقوق

1761643

481536

1.174.302

1.733.116

املصدر:

-45.249

2012

2013

مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره
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الفصل الثالث

-5-1تصفية الضريبة على الدخل ،املقتطعة من املصدر ()%10
جدول رقم  :14تصفية الضريبة على الدخل ،املقتطعة من املصدر ()%10
التعني

2010

2011

2012

2013

الضريبة املقتطعة من املصدر

5637254

1.540.916

3.757.770

4.585.975

حقوق الربح على أرابح الشركات

1409314

385229

939.442

1.146.493

وعاء الضريبة اخلاضع

4227940

1155687

2.818.328

3.439.482

نسبة الضريبة املقتطعة من الضريبة

%10

%10

%10

%10

حقوق املقتطعة من املصدر

422794

115568

422.749

515.922

نسبة الغرامة

%25

%25

%25

%25

جمموع الغرامة

105699

28892

105.687

128.980

اجملموع املدفوع

528493

14460

528.436

644.902

املصدر:

مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره

 -6-1حتديد وعاء الضريبة ااخاضع للرسم على القيمة املضافة
--1-6-1الرسم على املشرتايت :الرسم على القيمة املضافة على املشرتايت ختفيض غري مربر للرسم
على قدم على املشرتايت غري مربر (النقائص املذكورة سالفا)
اجلدول رقم16:
2012

2013

التعني

2010

6.147.713

5.058.710

الرسم على املبيعات املسرتجعة

3.863.120 4.670.498

الرسوم الغري مربرة

138.959

50.612

74.239

42.907

الرسم على قيمة املبيعات املربرة

4.513

3.812.508

6.073.474

5.015.803

رسم قيمة مبيعات الغري مربرة

138.959

50.612

74.239

42.907

املصدر:

2011
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طبقا للمواد  29و  30من قانون الرسوم على رقم األعمال املعدل ابملادة  07من قانون املالية .206
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-2-6-1مجيع احلقوق
جدول رقم :16جدول احلقوق
2011

التعني

2010

رقم األعمال املعرتف به

35.758.750 58.261.500 65.262.480 42.035.625

رقم األعمال املصرح به

29.500.000 53.240.000

62.000.00 39.950.000

2012

2013

الفرق

2.085.625

2.262.480

5.021.500

6.258.750

نسبة الرسم

%17

%17

%17

%17

احلقوق

354.556

348.621

853.655

1.063.987

الرسم ق م الغري مربرة

138.959

50.612

74.239

42.907

احلقوق

493.515

435.233

927.894

1.106.894

نسبة الغرامة

%25

%25

%25

%25

الغرامة

123.378

108.808

321.973

276.723

مجيع احلقوق

616.893

544.041

1.383.617 1.1159.867

املصدر:

مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره

 -2التقومي اجلبائي النهائي للوضعية اجلبائية
مبرور  40يوم يقوم املكلف إبرسال التربيرات والتوضيحات اىل مديرية الضرائب ،وبعد دراسة املالحظات
والتربيرات املقدمة تبني أهنا غري مطابقة ومقنعة هلذا ال يتم تسوية وضعيتهم من طرف املصلحة وهذا ابلتسديد قيمة
الضرائب املفروضة عليه.
املطلب الثاين :دراسة حالة خاصة ابلتحقيق املصوب يف احملاسبة VP
يتم دراسة هذه احلالة اليت ختتص بعملية التحقيق املصوب ابعتبارها وسيلة من وسائل الرقابة اجلبائية يف
مكافحة التهرب وقد مت الشروع يف التحقيق املصوب يف عني املكان تدعيما للتحقيق احملاسيب مبدى حتقيق مراقبة
أقل مشولة وأكثر سرعة ومردودية حىت جاء التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الذي سنتطرق إليه الحقا.
أوال :اإلجراءات األولية للتحقيق
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الفصل الثالث

تبعا للتحقيق املصوب يف احملاسبة للمارسة نشاط أكل سريع ونقل عمومي للبضائع ببلدية البويرة ابلنسبة
للرسم على النشاط املهين ) (TAPوالرسم على القيمة املضافة )(TVA
يف يوم  2014/03/27قامت الفرقة للتحقيقات اجلبائية بتحرير إشعار ابلتحقيق وتسليمه إىل مسري الشركة مع
إشعار االستالم وقد منحت له  10أايم حيث اتريخ استالم اإلشعار يوم 2014/04/09
بعد انقضاء مدته القانونية وهي  10أايم انتقل احملققون إىل مقر الشركة ملباشرة عملية التحقيق واليت من بينها
فحص احملاسبة من حيث:
 .1الفحص احملاسيب من حيث الشكل:
بفحص الدفاتر املقدمة من طرف مسري الشركة وقد اتضح لنا أهنا حماسبة مقبولة وفقا للمواد  11-10-9من
القانون التجاري.
 .2من حيث املضمون:
بعد التحقيق يف احملاسبة من حيث املضمون اتضحت النقائص التالية
 عدم التصريح الكلي برغم األعمال املقبوض. وبعد استغالل احلساب املايل للسنوات .2014-2013 -1-2إعادة أتسيس رقم األعمال

جدول رقم ( )17إعادة تقييم رقم األعمال
العنوان

2013

2014

حساب الزابئن 1(TTC)01/01N

2.458.184

46.248.106

رقم األعمال املفوتر )2(TTC

67.366.256

109.598.704

حساب الزابئن يف 3(TTC)N/12/31

46.248.106

66.534.272

رقم األعمال املقبوض املعرتف )4=2-3+4(TTC

23.576.334

89.312.538

رقم األعمال املعرتف TTC

23.229.941

89.176.265

الفرق TTC

346.393

136.273

رقم األعمال املقبوض الغري ملصرح HT

296.062

116.472

املصدر:

مقابلة مع انصر دريدي ،مرجع سبق ذكره ،يوم .2015-04-15

جدول :2013
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الفصل الثالث
رقم األعمال احملدد =20.150.712HT
رقم األعمال املصرح به =19.854.650HT
الفرق الغري املصرح به =296.062HT
جدول ر:2014
رقم األعمال احملدد =76.335.502HT
رقم األعمال املسرح به =76.219.029HT
الفرق الغري املصرح به =116.472HT

.2.2اسرتجاع الرسم على القيمة املضافة  TVAعلى املشرتايت الغري القانونية لسنة 2014
الرسم على القيمة املضافة املسرتجعة وما قيمتها  ،149.518ولكن فاتورات الشراء رقم - 02-01
 05-04-03غري مقدمة للمصلحة ،وبعد استخراج هذه النقائص الوضعية اجلبائية هلذه الشركة سوف نقوم
بتسويتها للسنوات اخلاضعة لتحقيق  ،2014 ،2013هبذه الطريقة.
 .1.2.2إعادة تقييم رقم األعمال CA
سنقوم إبعادة تقيم رقم األعمال إبضافة رقم األعمال املقبوض الغري املصرح به لرسم األعمال املصرح به.
جدول رقم ( )18لتقييم رقم األعمال CA
التعيني

2013

2014

رقم األعمال املقبوض املعرتف به HT

20.150.712

76.335.501

رقم األعمال املقبوض املصرح به HT

19.854.650

76.219.029

الفرق HT

296.026

116.472

املصدر:

مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره
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الفصل الثالث
.2.2.2وضعية الرسم لنشا املهي TAP

أنتم خاضعون للرسم على النشاط املهين  TAPعلى رقم األعمال املقبوض وفقا للمواد  217من قانون
الضرائب املباشرة يف كل سنة بنسبة  %2من 2013/01/01إىل  2014/12/31طبقا للمادة  222من
قانون الضرائب املباشرة.
اجلدول رقم ( )19الرسم على النشا املهي TAP
العنوان

2013

2014

رقم األعمال املقبوض

20.150.712

76.335.501

رقم األعمال املسرح به

19.854.650

76.219.029

حتصيالت

296.062

116.472
2.329

حقوق الرسم على النشاط املهين 5.921
TAP
جمموع الغرامات

%10

%10

الغرامات

592

232

اجملموع

6.513

2.561

املصدر:

مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره

 -3-2-2وضعية الرسم على القيمة املضافة TVA
جدول رقم ( )20وضعية الرسم على TVA
العنوان

2014

2013

الرسم على القيمة املضافة املسرتجعة
G50
الرسم على القيمة املضافة املسرتجعة
الفاتورات

/

9.168.398
9.317.916

الفرق

/

149.518

املصدر:

مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره
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-4-2-2حساب الرسم على القيمة املضافة TVA

أنتم خاضعون ملمارسة نشاط أكل سريع ونقل عمومي للبضائع أنتم ملزمون ابلدفع ابلنسبة للرسم على القيمة
املضافة  TVAعلى رقم األعمال احملسوب طبقا للمادة  2من قانون الرسم على رقم أعمال  CTCAبنسبة
.%17
جدول رقم ( )21حساب الرسم على القيمة املضافة
العنوان

2013

2014

رقم األعمال املعرتف به احملسوب

20.150.712

76.335.501

رقم األعمال املصرح به احملسوب

19.854.650

76.219.029

حتصيالت

296.062

116.472

حقوق الرسم على القيمة املضافة %17
رسم على القيمة املضافة للمشرتايت

50.330
/

19.800
149518

جمموع حقوق رسم على قيمة مضافة

50.330

169.318

نسبة جمموع الغرامة

15

15

جمموع الغرامات

7.549

25.397

جمموع احلقوق

57.879

194.714

املصدر:

مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره

اثلثا :نتائج التحقيق
بعد االنتهاء من عملية التحقيق يقوم أعوان القرابة بتحضري احملضر اخلاص بعملية املراقبة اليت متت وعلى
الشركة وذلك لتصحيح الوضعية اجلبائية.
 .1إرسال حمضر النقائض واألخطاء
يقوم فرع التحقيقات إبرسال حمضر النقائص للمكلف وتعطي له مهلة  30يوم حىت يتسىن للمكلف
تقدمي املالحظات اليت تكون مدعمة ابلتربيرات.
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 .2التقومي النهائي للوضعية اجلبائية

مبرور  30يوم يقوم املكلف إبرسال التوضيحات إىل مديرية الضرائب ،وبعد دراسة املالحظات والتربيرات
املقدمة تبني أهنا أدلة مقنعة وكافية وهلذا ستتم تسوية وضعيتكم من طرف املصلحة و يتم التخفيض من
قيمة الضرائب املفروضة عليكم.
املطلب الثالث :دراسة حالة خاصة ابملراقبة املعمقة للوضعية اجلبائية الشاملة VASFE
ختتلف املراقبة املعمقة عن مراقبة احملاسبة من حيث أهنا ختص فقط األشخاص الطبيعيني ،وابلتايل فإن
الضريبة الوحيدة حمل التحقيق الضريبة على الدخل اإلمجايل وقد مسحت لنا الزايرة امليدانية اليت قمنا هبا على
مستوى املديرية الفرعية اجلبائية ابلبويرة ابإلطالع على مهام هذه املصلحة من خالل عملية التحقيق احملقق وقد
تعرضنا من خالل املراقبة املعمقة لبعض املكلفني ،وابلتايل سنأخذ حالة واحدة كعينة.
متت برجمة املكلفني ابلضريبة حبيث خضع املكلف لعملية املراقبة للسنوات التالية،2011 ،2010 :
.2013 ،2012
أوال :اإلجراءات األولية للتحقيق
بعد برجمة املكلف للضريبة للمراقبة اجلبائية مت:
 .1إرسال اإلشعار للتحقيق
تبعا لإلشعار ابلتحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة للضريبة على الدخل اإلمجايل()IRG
والذي يشمل تصرحياتكم للمداخيل احملققة من طرفكم من الفرتة املمتدة من  2010/01/01حىت
 ،2013/12/31وهذا إبرسال إشعار ابلتحقيق رقم  206حمرر بتاريخ  ،2014/03/30وقد استلم من
طرفكم يوم  2014/04/07وهذا طبقا للمادة  61من قانون اإلجراءات اجلبائية مت تشكيل ميزانية اخلزينة.
 .2التبليغ األوىل:
مبا أنكم قد صرحت م مبمتالكامت املنقولة والغري منقولة على وثيقة التصريح ابملمتالكات ،وكذا املداخيل
الناجتة عن نشاطكم ،وكذا التقرير املمضي من طرفكم والذي يبني املصاريف اليومية والشهرية.
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اثنيا:سري التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية

وعلى هذا االساس إرأتت املصلحة أن تصحح الوضعية اجلبائية اخلاصة بكم وذلك بطريقة إعادة تشكيل
ميزانية إليرادات والنفقات.
 حتديد اإليرادات:إلعادة حتديد اإليرادات املكلفة ابلضريبة أخذ بعني االعتبار اإليرادات املالية التالية:
 املداخيل املصرح هلا. املداخيل العقارية. أرصدة احلساابت البنكية وفوائدها يف N/12/31 بيع العقارات تسبيقات على بيع عقار قروض من طرف أشخاصاجلدول رقم ( )22حتديد اإليرادات
التعيني

2010

2011

2012

2013

مداخيل عقارية

35.00

25.000

7.500

30.000

رصيد بنك بدر

31.705

6.000.266

1290

4.404

رصيد صندوق التوفري /
واالحتياط

50.000

5.914.129

4.406

رصيد بنك بدر إىل/ 1/1

1.019.746

/

/

/

3.000.000

54.619

132.451

/ 16.300.000

بيع شقة

3.500.0000

فوائد بنكية

10.3000

20.093

تسبيق بيع شقة

/

/

سلفة موثقة (دين)

/

10.000.00

/

جمموع املداخيل

3.577.005

21.615.105

3.171.261 22.277.538

املصدر:

مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره
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-2حتديد املصاريف أو النفقات
إلعادة حتديد النفقات أخذ بعني االعتبار
 مصاريف الكهرابء والغاز واملاء مصاريف اهلاتف -مصاريف أتمني السيارة

 مصاريف األكل (أخذ بعني االعتبار 700دج كمصاريف األكل يوميا) مصاريف أخرى ضريبة الدخل اإلمجايل املدفوعة مصاريف املتمدرس ابلنسبة لألبناء شراء عقارات أاتواة مدفوعة حقوق التسجيل املدفوعة أرصدة احلساابت البنكية ()12/31 .3تقومي املصاريف:
إذا اجلدول التايل يبني املصاريف املختلفة للضريبة
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جدول رقم ( :)23تقومي املصاريف
التعيني

2010

1011

2012

2013

مصاريف الغاز والكهرابء
مصاريف املاء
مصاريف اهلاتف
مصاريف السيارة

15.000
5.000
15.000
15.000

15.000
5.000
15.000
15.000

15.000
5.000
15.000
15.000

15.000
5.000
15.000
15.000

مصاريف األكل
مصاريف لباس
مصاريف العالج

255.500
30.000
10.000

225.500
30.000
10.000

255.500
30.000
10.000

225.500
30.000
10.000

جمموع مصاريف اليومية

295.500

295.50

295.500

295.500

3.750

1.125

4.500

حقوق الضريبة
اإلمجايلIRG
املصدر:

على

الدخل 5.250

مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره
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اجلدول رقم :24

2011

2012

2013

2010

التعيني

1.290

4.404

4.404

5.914.129

4.406

10.081.278

/

/

17.200.000

مصاريف خمتلفة

50.000

50.000

50.000

50.000

مصاريف يومية

295.500

295.500

295.500

295.500

3.750

1.125

4.500

مصاريف التمدرس

10.000

10.000

10.000

10.000

شراء فيال

/

12.000.000

/

/

مصاريف املوثق

30.000

630.000

/

40.000

حقوق التسجيل

87.500

1.907.500

/

100.00

20.812.169

365.435

27.785.62

رصيد بدر البنكي 6.000.266
31/12
رصيد
31/12

50.000 CNEP

حساب بدر إىل 1.019.746
BADR
31/12

حقوق ضمان دخل 5.250
اإلمجايل

جمموع املصاريف أو .7.548.262
النفقات
املصدر:

مقابلة مع انصر دريدي ،سبق ذكره
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اجلدول رقم ( )25التلخيص العام لألعمال
2011

2012

2013

2010

التعيني

21.615.105

22.227.538

3.171.261

615.105

23.080.474

25.886.300

20.812.169

365.435

27.785.682

رصيد()3-2=4

-3.971.257

802.936

22.715.039

-1.899.382

النسب ()1/4

%111

/

/

07.34%

مصدر
اجيايب ()1

ورصيد 3.577.005

جمموع املصادر()2

3.577.005

جمموع األعمال (7.548.262 )3

املصدر :مقابلة مع انصر ديريدي ،مرجع سبق ذكره.
اجلدول رقم ( :)26الضريبة على الدخل اإلمجايل
التعيني

2010

اإليردات

35.77.005

ملداخيل املصرح هبا

400.000

الضريبة على الدخل اإلمجايل

105.9952

العقوابت

26.4988

جمموع احلقوق

13.24940

املصدر :مقابلة مع انصر ديريدي ،مرجع سبق ذكره.
اثلثا :نتائج التحقيق
بعد حتديد إرادات والنفقات تبني لنا أن ميزانية اخلزينة ابلنسبة للسنوات احملققة فيها بينت لنا فارق غري
مربر ابلنسبة لسنة  2010و  2013وهلذا ارأتت املصلحة أن تصحح مبداخيل املصرح هبا مع حساب الضريبة
على الدخل اإلمجايل لسنة  2010أما ابلنسبة لسنة  ،2013فإن الفارق الغري مصرح به ال يتجاوز  %25من
املداخل املصرح هبا فإذا هي معفاة.
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الفصل الثالث
املبحث الرابع :أثر الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب

يتم دراسة أثر الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب من خالل حتليل وتقييم أثر األشكال املختلفة،
للرقابة اجلبائية املستعملة ،حيث يتم الرتكيز ابلدرجة األوىل على كل من التحقيق يف احملاسبة والتحقيق املصوب يف
احملاسبة وكذا التحقيق على جممل الوضعية اجلبائية ابعتبار هذه التحقيقات األكثر فعالية يف اكتشاف حماوالت
الغش والتهرب الضريبيني.
املطلب األول :أثر التحقيق يف احملاسبة  VCيف اكتشاف التهرب الضرييب
يعد التحقيق يف احملاسبة من أهم الطرق اليت يتم استعماهلا يف مكافحة التهرب الضرييب ،حيث يتم
الكشف عنه من خالل املراقبة احملاسبية من حيث الشكل واملضمون مث تقوم اإلدارة اجلبائية بعد ذلك ابختاذ
اإلجراءات العملية اليت من شأهنا إعادة تشكيل رقم األعمال ،من أجل التمكن من الوصل إىل املبالغ املتهرب من
دفع الضريبة عليها ،السرتجاع مبالغ احلقوق والغرامات املرتتب عنها ،وإلزام املكلف إبعادة دفعها إىل مصاحل
اإلدارة اجلبائية وابلتايل سنقوم بعرض اإلحصائيات اخلاصة بنتائج التحقيق احملاسيب وحتليل النتائج املتحصل عليها.
أوال:على مستوى مصلحة املراقبة اجلبائية
ختتص مصلحة املراقبة اجلبائية ابملهمة اليت أسندت هلا من طرف املديرية الوالئية بتجميع املعلومات
واإلحصائيات على املستوى الوالئي ،وقد كانت النتائج املتحصل عليها من خالل التحقيق احملاسيب هلذه
املصلحة كما يف اجلدول التايل:

جدول رقم ( )27نتائج التحقيق احملاسيب  CVاملصلحة املراقبة اجلبائية
144

دج الوحدة

دراسة حالة للتهرب الضرييب لوالية البويرة

الفصل الثالث

التحصيل

السنوات

املعاينات
constations

التحصيالت
recouvrement

ابقي التحصيالت

نسبة
الضرييب

2010
2011
2012
2013
2014

211.350.257
192.614.739
353.831712
192.706.428
237.205.321

113.667.083
51.223.320
47.175.073
108.418.391
129.765.980

97.683.174
141.391.419
306.656.639
842.288.037
107.739.341

%53.78
%26.59
%13.33
%56.86
%54.70

اجملموع

450.249.847 1.187.708.457

%204.66 737.458.610

املصدر :مقابلة مع انصر عوبريي رئيس مكتب املراجعات اجلبائية ،مديرية الضرائب ،البويرة يوم-05-11 ،
.2015
من خالل اجلدول يتم إنشاء املنحىن البياين التايل:
الشكل رقم ()5نتائج التحقيق احملاسيبV C
54,7

تحصيل ناقص
56,86

تحصيل جيد

تحصيل متوسط

53,78

26,59
13,33

2014

2013

2011

2012

املصدر :من إعداد الطالبة انطالقا من معطيات اجلدول أعاله
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الفصل الثالث

من خالل اجلدول واملنحىن البياين اخلاص بتطور نتائج التحقيق احملاسيب ملصلحة املراقبة اجلبائية ابملديرية
الوالئية نالحظ أن نسبة التحصيل لكل السنوات ال تتعدد  %60وان نسبة االخنفاض يف املبالغ واحلقوق
املسرتجعة بني سنيت  2010و  2011ب  %26.5ما يقارب 51.223.320دج إال أن هذا االخنفاض ال
يعرب عن تراجع دور التحقيق احملاسيب يف مكافحة التهرب الضرييب ويف سنة  2012نالحظ اخنفاض ملموس يف
تراجع اسرتجاع املبالغ واحلقوق وهذا راجع رمبا لعدم نية املكلفني بدفع الضريبة ويف سنة  2013نالحظ حتسن
ملحوظ حيث بلغت نسبة التحصيل  %56.86وهذا دليل على نية السلطات يف إعادة النظر يف حتسني العالقة
بينها وبني املكلف ابلضريبة اب إلضافة إىل تطوير آليات الرقابة اجلبائية وحتسني إمكانياهتا البشرية واملادية.
وكذا توفري مناخ اقتصادي مالئم أما يف سنة  2014فقد اخنفض املبلغ للحقوق والغرامات %54.70
املطلب الثاين أثر التحقيق املصوب VPيف مكافحة التهرب الضرييب:
لقد جاء التحقيق املصوب تدعيما للتحقيق يف احملاسبة ألنه أقل مشولية أكثر سرعةذو نطاق من التحقيق
احملاسيب هذا التحقيق يعين فحص الواثئق احملاسبة واليت ختص فرتة حمدودة قد تقل عن سنة حماسبية وهو خيضع
لنفس قواعد التحقيق احملاسيب اال انه ال ميكن أن تستغرق مدة التحقيق يف الدفاتر والواثئق أكثر من شهرين وقد
كانت نتائج التحقيق املصوب يف احملاسبة كالتايل:
جدول رقم (  )28نتائج التحقيق املصوب للمحاسبةVP

الوحدة دج.

السنوات

املعاينات constation

التحصيالت

2010
2011
2012

102.372.133
13.1.68.562
9.36.2.683

41.483.321
7.716.471
5.285.911

60.888.812
5.452.091
4.076.772

2013
2014

36.252.866
3.8.45.1.739

12.275.071
9.873.851

23.977.617
28.577.888

%33.85
%25.67

اجملموع

199.607.983

67.748.625

122.973.18

%206.53

املصدر:

recouvrement

مقابلة مع انصر عو بريي ،سبق ذكره

ومن خالل اجلدول يتم إنشاء املنحىن التايل:
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ابقي التحصيل

نسبة

%40
%50.56
%45.45

الضرييب

التحصيل

دراسة حالة للتهرب الضرييب لوالية البويرة

الفصل الثالث
الشكل رقم ( :)6نتائج التحقيق املصوب للمحاسبةVP
تحصيل ناقص

تحصيل متوسط

تحصيل جيد

50,56
45,45
40
33,85
25,67

2014

2013

2012

2011

2010

املصدر :من إعداد الطالبة انطالقا من معطيات اجلدول أعاله.
من خالل اجلدول واملنحىن البياين اخلاص بتطوير نتائج التحقيق املصوب يف احملاسبة ملصلحة املراقبة اجلبائية
نالحظ أن نسبة التحصيل كذلك ال تتعدد  %60وأن نسبة التحصيل لسنة  2010قدرت ب  %20مقارنة
ابلتحقيق احملاسيب الذي بلغت  %53.78رمبا لكوهنا أقل من سنة حماسبة وهي فرتة حمدود اذ نالحظ تطور جد
ملحوظ يف سنة 2011بنسبة  %50.56وسنة  2012بنسبة  %45.45وهي نسب متقاربة نتيجة سعي
احلكومة ملكافحة التهرب الضرييب من خالل تصميم هذا النوع ابعتباره أكثر سرعة ولكن سنة  2013و 2014
الحظنا تناقص يف اسرتجاع األموال بنسبة ترتاوح بني  %33.85و  %26.67وذلك نتيجة الصعوابت اليت
جيدها املراقبون ابإلضافة إىل نقص الوعي الضرييب لدى املكلفني ابلضريبة وكذلك سوء نية الدفع للضريبة.

املطلب الثالث :أثر التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائيةVASFE:
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الفصل الثالث

مت الشروع فيه سنة  2001وذلك بسبب الظروف األمنية الغري املستقرة اليت عاشتها اجلزائر خالل هذه الفرتة
وخاصة أن هذا التحقيق يتعلق ابلذمة املالية للمكلف وخمتلف ممتلكاته الشخصية ومظاهر ثروته ويتعدى ذلك
ليشمل أفراد عائلته وهذا ما جعل هذا النوع من الرقابة جد صعب التطبيق يف وقتنا هذا وقد كانت نتائج التحقيق
يف جممل الوضعية اجلبائية كما يلي:
اجلدول رقم ( )29نتائج التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية VASFE
الوحدة :دج
السنوات

املعاينات constation

التحصيالت

ابقي التحصبالت

نسبة التحصيل الضرييب

recouvrement
2010
2011
2013

13849919
22715039
22904050

3.150.000
4.510.000
9.459.016

10.699.919
182050.39
13445034

%22.74
%19.85
%4.12

اجملموع

59.469.008

17.119.016

42.349.992

%46.37

املصدر:

مقابلة مع انصر عوبريي ،سبق ذكره

ومن خالل اجلدول يتم إنشاء املنحىن التايل:
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الفصل الثالث

الشكل رقم  :07نتائج التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية VASFE
تحصيل ناقص

تحصيل متوسط

تحصيل جيد
22,75
19,85

4,12

2013

2011

2010

من خالل معطيات اجلدول واملنحىن البياين اخلاص بتطور نتائج التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية
VASFEيتضح لنا أن يف سنة  2010بلغت نسبة التحصيل الضرييب  %22.74وهي نسبة متواضعة نوعا ما،
والسبب راجع رمبا حلداثة هذا النوع وصعوبة اكتشافه نظرا لتعلقه ابلذمة املالية للمكلفني وما تنتج عنها من تدخل
يف احلياة الشخصية للمكلف وأفراد عائلة ،وهذا ما جعل تطبيقه يقتصر على بعض الوالايت اليت تتوفر فيها
الكفاءة الالزمة لذلك إذا أن نسبة التحصيل تراجعت بنسبة  %19.85ونالحظ أن يف سنة  2012و2014
مل تكن هناك أية مبالغ مسرتجعة وهذا راجع إىل قلة ونقص عدد امللفات اخلاضعة للرقابة مقارنة ابلتحقيق
احملاسيب.
ومن خالل هذه اجلداول واملنتجات اخلاصة بنتائج التحقيقات اجلبائية نالحظ أن نسبة التحصيل لكل السنوات
 2014 2010ال تعد  %60وهذا ما يدل على نقض التحصيل ابلنسبة إىل املبالغ الكبرية للضرائب املفروضة

املطلب الرابع :مردودية نظام الرقابة اجلبائية يف مكافحة ظاهرة التهرب الضرييب
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الفصل الثالث

ويتم تقييم أثر التحقيقات اجلبائية بتقييم وحتليل النتائج املتوصل إليها وهذا من خالل املبالغ والغرامات املسرتجعة
يف إطار الرقابة اجلبائية.
جدول رقم  :30تقييم نتائج التحقيقات من خالل التحصيالت اجلبائية 2014-2010
السنوات

املعاينات constation

التحصيالت

نسبة التحصيل الضرييب

ابقي التحصبالت

recomrement
2010
2011
2012
2013
2014

327.572.309
228.498.340
363.194.395
251.863.844
275.657.060

158.300.404
63.449.791
52.460.984
130.152478
139.639.831

169.271.905
165.048.649
310.733.411
879.710.688
136.017.229

%48.32
%27.76
%14.44
%51.67
%50.65

اجملموع

1.446.785.448

544.003.488

37.60

%46.37

املصدر :مقابلة مع انصر عوبريي ،سبق ذكره.
الشكل رقم  :8مردودية الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب .2014 -2010
تحصيل ناقص
50,65

تحصيل متوسط

تحصيل جيد

51,67

48,32

27,76
14,44

2014

2013

2011

2012

2010

املصدر :من إعداد الطالبة انطالقا من معطيات اجلدول أعاله
انطالقا من معطيات اجلدول أعاله وبعد الدراسة التحليلية للمعانيات اإلمجالية ل5سنوات األخرية ،2010
 ،2014 ،2013 ،2012 ،2011نالحظ أن سياسة الدولة مبنية ابألساس على الرقابة احملاسبية
 VCاليت متثل نسبة  %56.86وهذا له أثر على ميزانية الدولة بينما أييت التحقيق املصوب  vpاملصدر الثاين من
حيث املردودية اجلبائية وذلك راجع لكون املكلفني ابلضريبة اخلاضعني هلذا النوع من التحقيق أقل أمهية من
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الفصل الثالث

اخلاضعني للرقابة احملاسبية بينما تعترب الرقابة املعمقة على جممل الوضعية اجلبائية  VASFEرقابة هامشية معىن هبا
بعض املوطنني الذين تظهر عليهم أثر الثروة الغري مربرة.
ومن خالل تقيم مردودية الرقابة اجلبائية ل  5سنوات األخرية  2015 -2010نالحظ أن نسبة التحصيل
اجلبائي ال تتعدد  %46.37وهذا ما يدل على نقص التحصيل للمبالغ الكبرية للضرائب املفروضة وهذا يدفعنا
إىل استخالص النتائج املالية.
 يعترب التهرب الضرييب كنتيجة لعدم فعالية النظام الضرييب. نقص الكفاءة يف اإلدارة اجلبائية تؤدي اىل ضعف أداء اإلدارة اجلبائية ،وابلتايل ضعف التحصيل الضرييب ،ممايؤدي حتما إىل زايدة التهرب الضرييب.
 نقص الوعي الضرييب لدى املكلف ابلضريبة وهذا ما جيعله يتهرب من دفع املستحقات الضريبة أي أن أقلمن  %46.37من املكلفني ابلضريبة يسعون إىل عدم دفع املستحقات.
 الضغط الضرييب املرتفع واملناخ االقتصادي الغري مالئم يدفع املكلف ابلضريبة إىل عدم تسديد املستحقاتاملرتفعة وهذا ما يدفع السلطات إىل إعادة النظر يف السياسة الضريبية وختفيض الضغط إىل املقدار الذي جيعل
املؤسسات الوطنية أكثر تنافسية وال تعاين من مشكل الضرائب ،كما قال ابن خلدون "كثرة الضرائب تقتل
الضريبة".

خالصة:
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الفصل الثالث

بعد دراستنا للجانب التطبيقي الذي ميثل يف نشاط مديرية الضرائب لوالية البويرة تعرفنا على موقع املدرية
وخمتلف هياكلها واملهام اليت تقوم هبا املديرايت الفرعية التابعة هلا ،وال حظ مدى الدور الذي تلعبه املديرية
مبختلف املفتشيات التابعة هلا السهر على التسيري للملفات اجلبائية ومراقبة التصرحيات ،ابكتشاف األخطاء
واإلغفاالت وأي حماولة للتدليس أو الغش اجلبائي من طرف املكلفني من خالل املقارنة مبا هو مصرح به وما هو
موجود يف امليزانية ،كما تقوم مبتابعة وإجبار األفراد على التصريح ابألنشطة اليت يقومون هبا من أجل إعداد امللفات
اجلبائية اخلاصة هبم وتسوية وضعيتهم اجلبائية حتقيقا ملبدأ العدالة واملساواة أما فرض الضريبة ،وهذا برجمة امللفات
اجلبائية اليت ستكون حمل التحقيق احملاسيب والتحقيق املصوب والتحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية وابلتايل
متكنا من االطالع على ملفات جبائية ختضع لتحقيقات اجلبائية ومن بني هذه اإلجراءات اليت مرت هبا
التحقيقات اجلبائية.
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خاتمة عامة

خامتة
من خالل دراستنا للموضوع يتضح لنا الدور الفعال الذي تلعبه الضرائب يف دفع عجلة االقتصاد حنو
التقدم والرقي كوهنا من املصادر املالية فهي تلعب دورا رايداي يف تنفيذ السياسة املالية اليت متكنها من التدخل
لتوجيه النشاط االقتصادي إبعادة توزيع الدخول والثروات على خمتلف فئات اجملتمع هبدف احلد من الفروقات
االجتماعية وإرساء مبادئ العدالة ابعتبار النظام الضرييب أحد املقومات األساسية املالية ،مت إنشاء ضرائب جديدة
أكثر استجابة ملتطلبات التنمية االقتصادية وحتقيقا ألهدافها األخرى.
إن إلزامية فرض الضريبة وتعددها يؤدي ببعض املكلفني إىل انتهاج أحد املسلكني التهرب املشروع
بتجنب املكلف اخلضوع للضريبة دون ارتكاب أية خمالفة لألحكام واألنظمة الضريبية وكذا التهرب غري املشروع
الذي يتمثل بنجاح املكلف يف اإلفالت من أتدية الضريبة املستحقة عليه عرب ممارسة الغش والتزوير وخمالفة
القوانني الضريبية املعتمدة ،ولقد انتشرت هذه الظاهرة بصورة كبرية لتعدد األسباب فمنها ما هو متعلق ابلنظام
الضرييب الذي يتسم بغموضه وعدم استقراره ،ومنها ما هو متعلق ابإلدارة اجلبائية لتعقد إجراءاهتا ابإلضافة إىل
الظروف االقتصادية واالجتماعية احمليطة ابملكلف ،وابلتايل حماولة القضاء عليه ليس ابألمر اهلني لذلك تسعى
احلكومة جاهدة بكل الطرق املمكنة ابلتخفيف من حدة هذه الظاهرة نظرا لألمهية اليت تكتسبها الرقابة اجلبائية
من خالل السعي ملكافحة هذه الظاهرة فقد منح هلا املشرع إطارا قانونيا يتجسد يف احلقوق املمنوحة هلا إضافة إىل
األشكال واألجهزة املخولة هلا وبذلك يعترب التحقيق يف احملاسبة والتحقيق املصوب وكذا التحقيق املعمق يف جممل
الوضعية اجلبائية من أهم الطرق اليت تعتمد عليها الرقابة اجلبائية ،ومن خالل اإلحصائيات اخلاصة بنتائج الرقابة
اجلبائية مبختلف أشكاهلا يتم تقييم فعالية الرقابة اجلبائية.
 -1اختبار الفرضيات
على ضوء ما قدمناه يف الفرضيات السابقة يتضح لنا:
 أنه يف الفرضية األوىل واليت يتضمن حمتواها ( أن الضريبة من أهم اثين مورد جبائي لتمويل اخلزينة وهي أداة منأدوات السياسة املالية) فتعترب صحيحة وذلك ألن الضريبة أتيت يف املركز الثاين بعد اجلباية البرتولية.
 ومن خالل ما جاء يف الفرضية الثالثة اليت تتضمن ( تعتمد الرقابة اجلبائية يف مكافحة نزيف التهرب الضرييبعلى التحقيق يف احملاسبة والتحقيق املصوب يف احملاسبة وكذا التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية فصحيح أن
الرقابة اجلبائية تعتمد ابلدرجة األوىل على ما جاء يف الفرضية أعاله ،لكن هناك أنواع أخرى ،تعتمد عليها كالرقابة
على الواثئق والرقابة عن طريق الفرق املختلطة وكذا الرقابة على املعامالت العقارية).
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 إضافة إىل ما جاء يف الفرضية الرابعة واملتضمنة ما يلي ( :رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة يف جمال الرقابةاجلبائية إال أهنا ال تزال غري قادرة على القضاء لظاهرة التهرب الضرييب ،فذلك نظرا للصعوابت واملشاكل اليت حتقق
عائقا دون حتقيق األهداف املرجوة منها ،ولذلك جيب على الدولة إجياد التدابري واإلجراءات لكفيلة بتحسني
فعالية الرقابة اجلبائية واليت هي مرهونة بتدعيم آلياهتا وأجهزهتا) فيمكن القول أهنا صحيحة ألن الرقابة اجلبائية
لوحدها غري كافية للقضاء على ظاهرة التهرب الضرييب بصورة هنائية لكن اإلمكان التقليل منه بشكل كبري.
 -2نتائج الدراسة
ومن خالل دراستنا للموضوع وتعمقنا يف جوانبه توصلنا إىل جمموعة من النتائج اليت متثلة أغلبها فيما يلي:
 للضريبة أمهية كربى ليست لكوهنا مورد مايل ميول نفقات الدولة فحسب بل تعدد هذا لكوهنا أداة تؤثر يفاألوضاع االقتصادية حتقيق االستقرار االقتصادي.
 يعاين النظام الضرييب من الغموض وعدم االستقرار إضافة إىل ضعف كفاءة اإلدارة اجلبائية ورغم اإلصالحاتاليت مت إدخاهلا إال أنه مازال ب عيد كل البعد عن الطموحات واألهداف املسطرة واليت كان حمورها األساسي
حماربة الغش والتهرب الضرييب.
 إن ظاهرة الغش والتهرب الضرييب تعد من أهم األخطار اليت تتسبب يف تسرب أموال الدولة فقد تكون بطريقةقانونية عن طريق اخرتاق الثغرات القانونية واليت تسمح ابلتهرب الضرييب وإما بطريقة تدليسية وغري قانونية
وتسمى الغش الضرييب.
 خيلف التهرب الضرييب آاثر سلبية على املستوى املايل واالقتصادي واالجتماعي حيث يؤدي إىل اإلضرارابخلزينة العمومية نتيجة حرماهنا من جزء هام من مواردها املالية مما يؤدي كذلك إىل إخالل املنافسة
االقتصادية وانتشار التفاوت بني الطبقات االجتماعية وملواجهة ظاهرة التهرب الضرييب عادة ما تلجأ اإلدارة
الضريبية إىل الرقابة اجلبائية للتقليل من هذه اآلفة اخلطرية.
 من الصعب قياس حجم ظاهرة التهرب الضرييب وذلك لطبيعته السرية من جهة ،ومن جهة أخرى للتطور طرقهوتعدد أنواعه.
 مت تطوير اهلياكل التنظيمية للرقابة اجلبائية واستحداث األجهزة اجلديدة ،ولذلك من أجل التقرب أكثر مناملكلف ابلضريبة ،كما مت إنشاء ،مصلحة حترايت اجلبائية على املستوي املركزي ،تدعيما للهياكل املركزية
واجلهوية يف مكافحة التهرب الضرييب.
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 خيتص التحقيق املعمق بدخول أشخاص املعنويني اخلاضعني للضريبة دخل إمجايل ،ويتم من خالل مقارنةالدخول املصرح هبا مع املداخل واملمتلكات املوجودة فعل لدى املكلف ،كما تتم مراقبة مسار حياته وممتلكاته
الشخصية ومتتد إىل أفراد عائلته..
 تنخفض مبالغ احلقوق والغرامات املسرتجعة من خالل التحقيق املعمق وذلك ألهنا حتتاج للمزيد مناإلجراءات القانونية والعمالية اليت توضح مسار هذا التحقيق إضافة إىل زايدة إمكانية البشرية لرفع عدد
امللفات اخلاضعة للضريبة.
 تعتمد اإلدارة الضريبية يف الرقابة اجلبائية ميدانيا ابلدرجة األوىل على التحقيق يف احملاسبة والتحقيق املصوبوكذا التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية الذي ظهر بعد اإلصالح الضرييب إىل أن تنتهي ابلغرامات والعقوابت
ومتر التحقيقات اجلبائية يف امليدان التطبيقي ابملراحل التالية:
اإلجراءات األولية للتحقيق
 برجمة الشركة ضمن الربانمج السنوي. إرسال األشعار ابلتحقيق املعاينة امليدانية إىل مركز النشاط من أجل التحقيق من بينها فحص احملاسبة من حيث الشكل ومن حيثاملضمون.
 إعادة أتسيس األوعية املختلفة الضرائب والرسوم اليت ختضع هلا املؤسسة املعنية ابألمر. إبالغ نتائج التحقيق من خالل التبليغ األويل والنهائي.ويف األخري نستخلص أنه من الصعب أن جند حال يقضي على ظاهرة التهرب الضرييب بصورة هنائية ،لكن
ابإلمكان التقليل منه بشكل كبري.
 -3التوصيات واالقرتاحات
من خالل النتائج وابستغاللنا املعلومات اليت تلقيناها من خالل دراستنا للحالة التطبيقية ابملديرية الوالئية للبويرة
سنحاول اقرتاح بعض التوصيات اليت نوجزها فيما يلي:
 إدخال املزيد من اإلصالحات على النظام الضرييب من خالل تبسيط مكوانته وتوضيحه جبعله أكثر استقرارإضافة إىل ختفيض معدل الضغط الضرييب وحماولة إرساء قواعد العدالة الضريبية.
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 تبسيط مكوانت اجلباية العادية من خالل دمج جمموعة من الضرائب يف ضريبة واحدة مبعدالت منخفضةللرفع من حصيلتها وابلتايل ميكن جعلها بديال للجباية البرتولية هبدف محاية االقتصاد الوطين من خماطر االعتماد
الكلي على املداخيل البرتولية.
 إعادة النظر يف الثغرات اليت يتيحها النظام الضرييب وحماولة إجياد إطار قانوين ينظمها وضرورة إجياد صيغ قانونيةجديدة لكل الطرق واألساليب املستحدثة اليت يتم استخدامها يف جمال التهرب الضرييب.
 االهتمام مبوظفي اإلدارة اجلبائية من خالل رفع مستواهم العلمي واملهين عن طريق التكون والتدريب املستمرابإلطالع على كافة املستجدات والتعديالت تطرأ من حني آلخر.
 إعادة النظر يف أجور مراقيب اإلدا رة اجلبائية ألبعادهم عن إغراءات املكلفني ابلضريبة والقضاء على الرشوةواحملاابة اليت تنتشر لدى أصحاب النفوس الضعيفة وعدميي الضمري املهين.
 إنشاء مقرات عمل جديدة وتقريبها من املكلف وتزويدها مبختلف التجهيزات اإلدارية. تطوير العمل ابإلدارة اجلبائية من خالل تعميم استعمال اإلعالم اآليل يف كافة التعامالت اإلدارية اجلبائية معاملكلف ابلضريبة وربطها بشبكة معلوماتية مع كافة اإلدارات ذات صلة ال سيما إدارة السجل التجاري ومديرية
التجارة وكذا إدارة اجلمارك ،ابإلضافة إىل إنشاء هياكل تنظيمية وقانونية للرقابة التجارية واجلمركية لتدعيم الرقابة
اجلبائية يف مكافحة هذه اآلفة.
 حتسني أساليب التعامل مع املكلفني وذلك من خالل تدعيم اإلدارات اجلبائية مبكاتب العالقات العامة وتعزيزاللقاءات وامللتقيات مع اجلمعيات واالحتادات املهنية لكسب ثقة املكلفني ابلضريبة ،وملا ال الوصول إىل احلالة
املثلى للمكلف اليت اختصرها القاضي األمريكي  holmsيف قوله" :أحب دفع ضرائيب ألهنا مثن احلياة
املتحضرة".
 اللجوء إىل التعاون الدويل يف إطار تبادل املعلومات اليت تفيد يف الكشف عن الوضعية املالية للمكلف ويتمذلك من خالل عقد اتفاقيات دولية وهذا ما جيعل التعاون الدويل ضرورة حتمية.
 -إعداد نظام عقوابت صارم على من ثبت عليه خمالفة القانون سواء املكلف ابلضريبة أو احملققني
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 -4آفاق البحث
من خالل تعرضنا يف حبثنا هذا لكل من التهرب الضرييب والرقابة اجلبائية ،نقوم بفسح وترك آفاق تكون منطلقا
لبحوث أخرى يف املستقبل.
جباية الضرائب وإشكالية التهرب الضرييب.تقييم األموال املسرتجعة من التهرب الضرييب يف ميزانية الدولة. ما مدى مسامهة الرقابة اجلبائية يف الوقاية من التهرب الضرييب.ويف هناية ال يسعنا إال أن نقول" :احلمد هلل الذي وفقنا يف أتدية عملنا هذا وبنعمته تتم الصاحلات".
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املاجستري ،علوم اقتصادية ،ختصص نقود مالية وبنوك.2010 -2009 ،
 .3لياس قالب ذبيح ،مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،علوم
التسيري ،ختصص حماسبة ،بسكرة.2011-2010 ،
 .4زهرة حممد حبو ،دور الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،علوم جتارية ،ختصص
مالية.2004-2003 ،
 .5حممد طاليب  ،الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب اجلزائري ،رسالة لنيل شهادة ماجستري ،يف العلوم االقتصادية،
جامعة اجلزائر.2002 ،2001،
.2010 .6
 .7وسيلة طالب ،الضغط الضرييب والفعالية الضريبية ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري ،نقود مالية وبنوك ،جامعة
البليدة.2004 ،
 .8نوي جن اة ،فعالية الرقابة اجلبائية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري غي علوم التسيري ،فرع مالية ونقود ،جامعة
اجلزائر.2004 ،2003 ،
 .9بوخلوخ عيسى ،الرقابة اجلبائية كأداة ملكافحة التهرب والغش الضرييب،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،كلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،فرع اقتصاد التنمية ،جامعة ابتنة.2004 ،
 .10واندي رشيد ،دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة الغش اجلبائي ،رسالة لنيل شهادة ماجستري ،يف العلوم
االقتصادية ،فرع التخطيط ،جامعة اجلزائر.2002 ،
 .11وهلي بوعالم ،أثر مردودية املراجعة اجلبائية يف مكافحة التهرب اجلبائي ،رسالة لنيل شهادة املاجستري يف
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر.2004 ،
 .12رضا بوعزيزي ،التهرب الضرييب يف اجلزائر ،رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اقتصادية والتسيري ،فرع
نقود ومالية ،جامعة اجلزائر.1998 ،

 .13إهلام حممد الصحايب عبد العقار ،املعاجلة الضريبية للصفقات اليت تتم من خالل التجارة االلكرتونية،
رسالة ماجستري كلية التجارة ،جامعة عني الشمس ،مصر.2004،
 .14بوقليعة حمي الدين ،الرقابة اجلبائية ودورها يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية ،شهادة لنيل شهادة
املاسرت ،علوم جتارية ،ختصص دراسات حماسبية ،جبائية معمقة ،ورقلة.2014-2013 ،
امللتييات واجملاالت
 .1فرحات عباس ،تطبيق ابلتعاون مع املخرب للشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء
األورو مغاريب.
 .2البنك الدويل تقرير احلكم اجليد ألجل التنمية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،حتسني التفتيشية واملشاركة،
.2003
 .3عبد العزيز السيد مصطفى -أساسيات الرقابة على نظم التبادل اإللكرتوين للبياانت وانعكاساهتا على
أساليب الفحص الضرييب لصفقات التجارة االلكرتونية -ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات مؤمتر حول
التجارة االلكرتونية -اآلفاق والتحدايت -اجمللد الثاين -جامعة اإلسكندرية كلية التجارة اإلسكندرية-
 27 -25يوليو .2002
 .4رتشارد جود ،حدود الضريبة ،جملة التمويل والتنمية ،العدد  1 ،5مارس .1990
 .5انصر عبد القادر ،محيدة مجيلة ،أخالقيات املهنة ركيزة أساسية البناء إدارة جباية عصرية وحديثة ،يف جملة
املالية املدرسية الوطنية للضرائب ،رقم  2أفريل .2002
 .6كمال رزقي ،مسري بن عمور ،تقييم عملية احالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية يف اجلزائر ،جملة
اقتصادايت مشال إفريقيا ،العدد  ، 5جامعة ورقلة ،اجلزائر.
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حتديد مهام مديرية الضرائب،1997 ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،5املادة .263
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 .13اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ،واملتضمن قانون املالية،اجلريدة الرمسية رقم  ،10املادة  ،35من قانون
 1-21املؤرخ يف  22سبتمرب  ،2001لسنة .2002
 .14اجلمهورية الدميقراطية الشعبية ،مديرية الضرائب ،املتضمن تدابري وإجراءات جديدة مرتقبة من طرف
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