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مذهال خصوصا بعد  ارتفاعاتعتبر الجزائر من بين دول العالم الثالث التي عرفت فيها النفقات العمومية        

للدولة من أجل تسيير دواليب الحكم من جهة و  األساسيةإنشاء الهياكل القاعدية و  إلىاالستقالل ، ويعود ذلك 

                                .الديموغرافي من جهة أخرىالنمو 

جل سد النفقات المتزايدة إلى اإلصدار النقدي الذي في الكثير من األحيان يكون بدون ألجأت الدولة من       

وفي . ″ بالتضخم ″مقابل األمر الذي ينجم عنه انعكاسات سلبية على االقتصاد المحلي تترجم إلى ما يسمى 

التبعية  ″أزمة جديدة هي مما يولد بدوره  أخرى االستدانة من دول إلىحالة عدم كفاية التمويل يؤدي 

المالي  أوتخضع للعديد من الشروط ال تتعلق بالجانب االقتصادي  )الدولة ( حيث يجعلها  ″ االقتصادية

            . المساس بسيادة الدولة و التدخل في شؤونها الخاصة  إلىفحسب ، بل تصل 

وجدت حيث على الثروة البترولية  اعتمدتثبت أن معظم الدول النامية ومن بينها الجزائر أن الواقع وأل       

عنه فقدان مبالغ ضخمة أوقع  انجرالبترول  ألسعارنفسها أمام عائق كبير تمثل في االنخفاض المتوالي 

فعالية توفر لها ما  أكثر أخرىالتفكير في إيجاد طرق  إلىالسلطات  فاضطرت .دائمميزانية الدولة في عجز 

         من أموال دون أن تهدد اقتصادها لذلك لم تجد أمامها من سبيل آخر غير الجباية  إليهتحتاج 

                                                             . ″الضرائب″

لضريبة في تمويل نفقاتها و تعتبرها وسيلة فعالة تمكنها من التدخل في أصبحت الدولة تعتمد على ا     

الحياة االقتصادية و االجتماعية، لذلك فان ديمومة اعتماد الدولة على الضريبة و استمرارها متوقف على 

،سواء منها، و هذا باالعتماد على كل األساليب المتاحة مدى استجابة و التزام المكلفين بالضريبة و التهرب 

             .″الغش الضريبي″بطريقة غير مشروعة  أو ″التهرب الضريبي  ″كان ذلك بطريقة مشروعة 

التهرب الضريبي قديمة إال أنها قد تفشت  و تعددت صورها عبر الزمن سواء   ةو بالرغم من كون ظاهر

رة أبعادا خطيرة ،فهي ال تقتصر على منطقة األخيمن حيث الوسائل أو األساليب المعتمدة لتشهد في اآلونة 

هذه  وجدت أينماظاهرة عالمية لصيقة بالضرائب  أصبحتجغرافية محددة و ال على فترة زمنية معينة ،بل 

و الجزائر كغيرها من البلدان شهدت فيها هذه الظاهرة انتشارا واسعا و كبيرا نتيجة . يوجد التهرب األخيرة

                                                                            .ساهمت في ذلك أسبابعدة 

التهرب الضريبي فمنهم  أسبابفي تحديد  اآلراءفقد اختلفت  أبعادهالموضوع و كثرة  ألهميةو نظرا       

خاص و ال وجود ثغرات في التشريعات االقتصادية التي يقوم المكلف باستغاللها لصالحه ال إلى أرجعهامن 

 الرأي أماالضريبية  و سوء التسيير فيها  اإلدارةضعف  إلى أرجعهايمكن بذلك فرض أي عقوبة ،ومنهم من 

            . الثالث فله نظرة سيكولوجية للتهرب الضريبي و هي متعلقة بسوء نية المكلف لذا يتهرب من الضريبة
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الحد على األقل من هذه  أولة لتحقيق سياستها المالية التدخل قي محاولة منها القضاء فكان من واجب الدو

                  .انتشارهاالظاهرة عن طريق تحليلها و محاولة اقتراح بعض الحلول لمحاربتها و الحد من آثارها و كبح 

  :  وء ما سبق يمكن صياغة إشكالية هذا الموضوع كمايليو على ض     

  ؟ ماذا يقصد بالتهرب الضريبي و ما اآلليات المتخذة من طرف الدولة ألجل مكافحته

   :و لإلجابة عن هذا السؤال تم وضع مجموعة من األسئلة الفرعية المتمثلة في 

   ؟ما هي الضريبة، وما دورها في تمويل االقتصاد الوطني  -  

  استفحال ظاهرة التهرب الضريبي؟  إلىما هي أهم العوامل التي تؤدي  -  

  ما هي الطرق التي يتم من خاللها التهرب الضريبي؟   -  

  التي تم وضعها لمكافحة التهرب الضريبي ؟  اإلجراءاتفيما تتمثل أهم  -  

   ه الظاهرة ؟ذما هو دور الرقابة الجبائية في مكافحة ه -  

  

  :بحثفرضيات ال

بعد طرح التساؤالت وإيضاح المشكلة رأينا من الضروري تقديم بعض الفرضيات التي ستكون منطلقا      

   :للدراسة، وهي كما يلي

توزيع الدخل، و كذا تحقيق السياسة المالية     إعادةالضريبة أداة أساسية لتمويل االقتصاد الوطني و  -

  .للدولة

المكلف  إليهاالتي يلجأ  األساليبو تعتبر من  و متشعبة الطرق األنواعالتهرب الضريبي ظاهرة متعددة  -

 . لتجنب التزاماته تجاه الدولة

                                      .االجراءات مجموعة من تضافريتم عن طريق  مكافحة التهرب الضريبي -

  . ظاهرة التهرب الضريبيالرقابة الجبائية من أهم الحلول التي تلجأ إليها الدولة لمكافحة  -

  :أسباب اختيار البحث

  : تتمثل أهم األسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع فيما يلي

  : األسباب الموضوعية –أ 

على الموارد الجبائية و  فأكثر أكثرالتحوالت التي يعرفها االقتصاد الوطني و التي تتطلب االعتماد  -

  .خاصة العادية منها

 . التهرب الضريبي مما أصبح يشكل مرض بالنسبة لالقتصاد الوطنيظاهرة  د ازديا -
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   ): الشخصية( األسباب الذاتية –ب 

  . الميول الطبيعي للبحث و االستطالع في هذا الموضوع -

 .حب التطلع و دراسة هذه الظاهرة من اجل إثراء معارفنا و قدراتنا -

  

  :أهمية البحث

آلثار السيئة لظاهرة التهرب الضريبي، والتي جعلت أمواال طائلة إن أهمية هذه الدراسة تنبع من تلك ا

تتداول بكل حرية من دون مراقبة أو اقتطاع، وبذلك حرمان الخزينة العمومية منها، في ظل البحث المتزايد 

من قبل السلطات المعنية للرفع من موارد الجباية العادية، وبالتالي ضرورة اتخاذ كل سبل العالج المتاحة 

 .مجابهة هذه الظاهرة الخطيرة ومن هنا تتجلى أهمية الرقابة الجبائية كونها من الوسائل الهامة للعالجل

  

  :البحث أهداف

  : تتجلى األهداف المرجوة من هذا البحث في

و التعرف على األسباب الحقيقية التي تجعل الفرد يتهـرب مـن   تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي،  -

 .دفع الضريبة

 .اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة الجبائية في معالجة ظاهرة التهرب الضريبيمدى كفاءة  -

 

  :الصعوبات التي اعترضتنا عند انجاز البحث

ال يخلو أي بحث علمي من صعوبات و مشاكل ،و خالل إعدادنا للبحث كان العائق الرئيسي، هو  -

ريبي وان وجدت فهي تتناوله عدم توفر القدر الكافي من المراجع، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الض

  . بصفة مختصرة، مما استدعى منا االستعانة في الكثير من األحيان على المذكرات 

 . ضيق الوقت الذي حال بيننا و بين جمع المعلومات -

 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة عامة
 

 ث 

  :المنهج المتبع

من أجل معالجة موضوع الدراسة بطريقة علمية اعتمدنا على المنهج الوصفي في الجانب النظري 

  .المنهج التحليلي في الجانب التطبيقيو

  : التقسيم المنهجي

بناء على المعطيات و المراجع المتوفرة لدينا قمنا بالتطرق إلى عرض عموميات حول الضريبة و 

التهرب الضريبي و أهم اإلجراءات المتخذة لمحاربته، أما الجانب التطبيقي فقد قمنا بإسقاط ما تطرقنا إليه في 

  .من خالل دراسة حالة تطبيقية الجانب النظري

  : فصول أربعة بحث إلىوقسمنا ال

  : الفصل األول

نظرا لكون الضريبة أساس النظام الضريبي رأينا من الضروري تقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث 

 أما في المبحث الثاني ،حيث نتناول من خالل المبحث األول مفهوم الضريبة و مقارنتها باالقتطاعات األخرى

  .نحاول فيه إبراز خصائص الضريبة و قواعدها ، أما في المبحث الثالث نبين فيه أهداف وأنواع الضريبة

  :الفصل الثاني

مفهوم التهرب  األولحيث تناولنا في المبحث  تبيان طبيعة التهرب الضريبي إلىنتطرق في هذا الفصل 

التي تجعل المكلف يتهرب من  األسبابتلف مخ إلىفي المبحث الثاني فنتطرق فيه  أماالضريبي و أنواعه، 

  .  أما المبحث الثالث فخصصناه لمختلف اآلثار التي تنجم عنه ،دفع الضريبة ، و الطرق المختلفة التي ينتهجها

  :الفصل الثالث

نتناول في هذا الفصل إجراءات محاربة التهرب الضريبي، فسنتطرق في المبحث األول إلى وسائل 

ريبي، أما في المبحث الثاني نبين فيه مفاهيم حول الرقابة الجبائية، بينما المبحث الثالث مكافحة التهرب الض

  . فكان حول مختلف التحقيقات الجباية

  : الفصل التطبيقي

  .بإسقاط ما تطرقنا في الجانب النظري من خالل دراسة حالة تطبيقيةقمنا في هذا الفصل 

لمتوصل إليها وقدمنا اقتراحات رأينا أنها من الممكن أن تكون فعالة و أخيرا الخاتمة لخصنا فيها أهم النتاج ا

  . للحد من ضخامة التهرب و الغش الضريبي
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: تمهيد  

الالزمة  األموالبدأت الدولة بفعل تطورها و زيادة أنشطتها و تدخلها في الحياة االقتصادية، في تدبير 

المجتمع بصفتها تتمتع بسلطة سيادية، و تقوم  أهدافعلى الخدمات العامة التي تؤديها لغرض تحقيق  لإلنفاق

النفقات العامة و مواجهتها، و هذا يضفي صفة ،بعد تقديرها، لتغطية الالزمة  اإليراداتالسلطة بتحصيل 

                                                                            . و نفقاتها الدولة إيراداتالعمومية على 

الهامة للخزينة العامة، و ال يرجع ذلك لكونها تعد مصدرا رئيسيا  مصادر التمويل أقدمحد أو تعتبر الضريبة 

                    .الدور الذي تلعبه لتحقيق أغراض السياسة المالية ألهميةالعامة فقط، و لكن  اإليراداتمن مصادر 

، و تعتبر  لإلنفاقمساهمة منهم في تدبير المال الالزم ) اعتباريين  أو طبيعيين( األشخاصو يتم تحصيلها من 

سائل اإلنتاج فإن الربح تواجه و أوكانت الدولة تمتلك  إذا أماالضريبة عنصرا هاما في حالة االقتصاد الحر، 

الذي يتحقق هو المصدر الرئيسي في تمويل الخزينة ، و رغم ذلك يبقى للضريبة دورا أساسيا كمصدر من 

                                                                                                     .مصادر التمويل
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.مفهوم الضريبة:المبحث األول  
لقد تطور مفهوم و طبيعة الضريبة عبر تطور الفكر المالي و بالتالي تعددت النظريات المفسرة 

  للضرائب و قد اختلفت االقتصاديون على مر التاريخ فيما يتعلق بتعريف الضريبة و تفسير مبرر لوجودها 

خر تعريفها عن طريق أو القانونية حاول البعض اآلض من حيث طبيعتها االقتصادية البع إليها، فبينما ينظر 

   .تحققها أنالتي يمكن  األهداف

.تعريف الضريبة :األولالمطلب   
: نذكر منها ما يلي ومتشابهة و متقاربة، تعددت تعريفات الضريبة من كاتب إلى آخر أنها جاءت كلها 

اع مالي في شكل مساهمة نقدية إجبارية من األفراد للمشاركة في تحمل كل اقتط«:يمكن تعريفها على أنها 

أعباء الخدمات العامة و اإلنفاق العام ، تبعا لمقدرتهم على الدفع و دون النظر إلى تحقيق نفع خاص يعود 

  ية عليهم من  هذه الخدمات أو هذه النفقات و تستخدم حصيلتها في تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية و مال

                                                                         .» (1)و غيرها، و تقوم الدولة بتحصيلها لذلك

بغض النظر عن المنافع التي  بأدائهايلزم المكلف  والدولة، فريضة إلزامية تحددها «:و عرفت أيضا بأنها

                                                                           .» (2)تعود عليه و ذلك تحقيقا ألداء المجتمع

فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة، أو إحدى الهيئات العامة المحلية، بصورة نهائية، «:و يعرفها آخر

                  .»(3)يبةيعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضر أنمساهمة منه في التكاليف و األعباء العامة دون 

الضريبة هي اقتطاع نقدي جبري نهائي يتحمله الممول ، يقوم بدفعه دون مقابل وفقا «:تعرف أيضا اكم

                        .»(4)لمقدرته التكلفية مساهمة في األعباء العامة أو لتدخل السلطة لتحقيق أهداف معينة

 أوالمعنويين  األشخاصمن ينوب عنها ، من  أوتقتطعها الدولة  إلزاميةفريضة « : و يعرفها آخر بأنها

و دون أن يقابلها نفع معين ، تفرض طبقا للقدرات التكليفية للممول، و تستخدم فيس ، و بصفة نهائية  فراداأل

  .»(5)تغطية النفقات العامة و الوفاء بمقتضات السياسة المالية العامة للدولة

ضريبة هي اقتطاع نقدي إجباري، بدون مقابل، و بصفة نهائية، تقوم به الدولة و كخالصة يمكن القول أن ال

وفقا لقواعد قانونية و هذا االقتطاع يكون من أموال األشخاص الطبيعيين و المعنويين حسب قدراتهم التكلفية 

 .بغرض استخدامه لتحقيق المنفعة العامة

  

                                                 
  .               239، ص 2005عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، (1)
  .                            9 ي السيد حجازي ، مبادئ االقتصاد العام، الكتاب الثاني ، الدار الجامعية للنشر، صالمرس (2)
  .                         120، ص2003سوزي عدلي ناشد ، المالية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، اإلسكندرية، (3)
.                                                102، ص1994ة العامة، الجامعة المفتوحة، طرابلس، منصور ميالد يونس، مبادئ المالي  (4)
                                                        .  17،ص1992غازي عناية ، الزكاة و الضريبة  ، دراسة مقارنة ، دار الكتاب ، الجزائر ،  (5)



.عموميات حول الضريبة           :                                                             الفصل األول                 
 

~ ‐ 4 - ~ 
 

.الضريبة و االقتطاعات األخرى :المطلب الثاني  

  .قارنة بين الضريبة و الرسم الم .1
                          .أوالالبد أن نتطرق إلى تعريف الرسم  الرسم،حتى نتمكن من المقارنة بين الضريبة و 

  .تعريف الرسم 
  اإلداريةإحدى تنظيماتها  أوالهيئات المحلية  أو الدولة، ةنقدي، بواسطاقتطاع « :انهيعرف الرسم على  

الدولة لخدماتها و تحقيقها للنفع  تأديةعليه من  خاص يحصلانتفاعه بنفع  برا مقابلجيدفعه الفرد  ،

                                                                                                  .»(1)الخاص

هيئات العامة جبرا ، مقابل ال مبلغ من النقود يدفعه الفرد إلى الدولة أو غيرها من«:كما يعرف على انه 

انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له ، تحقق في آن واحد نفعا خاصا لمن ينتفع بها، باإلضافة لمنافع أخرى تعود 

                                                                                        .»(2)على المجتمع من جراء أدائها

  .ن خالل هذين التعريفين يمكننا مالحظة الفرق بين الرسم و الضريبةو م

  . الفرق بين الضريبة و الرسم 
جبرا، و بشكل نهائي، كما يتشابهان في كونهما  عمبلغ نقدي، يدف: يتفق الرسم مع الضريبة في أن كالهما

قوم بشأنها، لكن هذا ال ينفي يخضعان لنظام قانوني، يحدد إنشائهما و المطالبة بهما، و المنازعات التي ت

                                                             :وجود أوجه خالف بينهما و التي تتمثل فيما يلي

الضريبة تدفع دون مقابل خاص و إنما مقابل خدمات عامة تحقق النفع العام ، عكس الرسم الذي يدفع في  -

ا الدولة لدافعه بطلب منه لكن هذا ال ينفي إمكانية أن تكون هذه الخدمة األساس مقابل خدمات خاصة تؤديه

يدفع الرسم مقابل تحقيق النفع ، الذي يعود على الفرد من جراء  «خاصة تحقق النفع العام للمجتمع ، حيث

به تقديم الدولة لخدمة إدارية خاصة لحصول الفرد على ترخيص بمزاولة مهنة معينة أو من نشاط عام يقوم 

  .   » )3(شخص عام بهدف تحقيق نفع عام بجانب نفع خاص يعود على الفرد كرسوم القضاء أو رسوم التعليم

يختلف الرسم عن الضريبة في عنصر االختيار حيث أن الجميع مجبر على دفع الضريبة بينما ال يدفع  -

  . (4)الرسم إال إذا طلب الخدمة

دمات التي ال تستطيع الفرد االستغناء عنها األمر الذي يظهر لكن في بعض األحيان نجد أن هناك بعض الخ

يحقق قيمة الرسم في ظل تكاليف «:الضرائب كذلك إلىفيها و بالتالي يقربها أكثر  اإللزامصفة اإلجبار و 

قيمة الضريبة فهي تحدد وفقا لمقدرة المكلف المالية، و دون النظر لما  أماالخدمة التي يحصل عليها الفرد، 

                                                 
.                                                           23ص عبد الكريم صادق بركات ، النظم الضريبية ، الدار الجامعية ، بيروت ، (1)
                                .                                                         71منصور ميالد يونس، مرجع سبق ذكره، ص  (2)

                                                                    ). 25-24 (ص عبد الكريم صادق بركات، مرجع سبق ذكره ، ص )4(-)3(
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الخدمة المقرر  إنتاجنفقة  إلىفان تحديد الدولة للرسم يكون بالنظر . » )1(ل عليه من الرسم،الخدماتيحص

                                                              .إما الضريبة فتحدد في ضوء المقدرة التكلفية للممولعليها 

غى بقانون أما الرسوم العامة فإنها تفرض بقانون أو بناء على كما أن الضرائب تفرض و تعدل و تل -

قانون،أي إن المشرع قد يكتفي بوضع المبدأ العام في فرض الرسم و يترك تفاصيل دفعه و تحصيله بالجهات 

  .(2)التنفيذية

و  بل ومن بين االختالفات أيضا نجد، دور كل منهما في عملية التمويل، فجميع الخدمات بالنسبة للرسوم 

                              .(3)على تغطية جانب نفقاتها أحيانا فهو أداة تكميلية في تحصيل الدولة إلراداتها 

رغم هذا االختالف و التفاوت بين الرسم و الضريبة إال انه يبقى لكل منهما أهميته و مكانته في موارد 

  . الدولة

  .(4)الضريبة و شبه الجباية .2
  المحصلة لفائدة شخص معنوي غير الدولة األتاوىلجبائية هي كل الرسوم و الحقوق و الرسوم الشبه ا

                                                                                         . و الجماعات المحلية 

أي رسم شبه  تأسيسيجوز  و تحدد قائمة الرسوم شبه الجبائية في جدول ملحق بقانون المالية، ولذلك ال

                                                  .قانون المالية أحكامبموجب حكم من  إالضريبي و تحصيله 

: و من بين نقاط التشابه و االختالف بين الضريبة و شبه الجباية نجد مايلي  

  :  نقاط االختالف 
صادية و اجتماعية، بينما الضريبة يمكنها تمويل أي تحصل شبه الجباية بغرض تحقيق منفعة عامة اقت -

                                            .منفعة للصالح العام ألنها تنطلق من مبدأ عدم تخصيص اإليرادات

تحصل الضريبة لفائدة الدولة و الجماعات المحلية، بينما شبه الجباية تحصل لفائدة شخص معنوي من  -

جارية الت ،الخاص غير الدولة و الجماعات المحلية، أي موجهة لصالح المؤسسات الصناعية أوالقانون العام 

     .، الجمعيات و الهيئات التقنية أو المهنيةةأو االجتماعي

  

  

                                          

                                                 
   .)79-78 (ص صسبق ذكره،  عميالد يونس، مرج رمنصو  )2(-)1(

                                                                    . 26عبد الكريم صادق بركات ، مرجع سبق ذكره، ص (3)
                            ). 15-14(ص ، ص2007، حميد بوزيدة، جباية المؤسسات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية (4)

  
  .                                                                   26كريم صادق بركات ، مرجع سبق ذكره، صعبد ال (3)

                            ).14،15(، ص 2007حميد بوزيدة، جباية المؤسسات، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،   (4)
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  :نقاط التشابه 
باري مرخص به بموجب أحكام قانون تتشابه الضريبة و شبه الجباية في كون كل منهما اقتطاع نقدي إج

                                                                                                       .المالية

 .(1)الثمن العام .3
  . سلعي أوالحاجات الخاصة مقابل الخدمة معينة،و تتمثل الحاجة بمنتج معين خدمي  بإشباعتقوم الدولة 

   :مثال

  .الخ...، الماءزالبريد، الكهرباء، الغا: الخدمات         

       .الخ...إنتاج األحذية، الكراسي، االسمنت: السلع          

و عند قيام الدولة بإنتاج هذه األعمال التجارية و بيعها للقطاع الخاص بثمن يطلق عليه الثمن العام و هو  -

ها منتج معين، خدميا أو سلعيا و بيعه للقطاع الخاص بهدف إشباع بعض مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة مقابل إنتاج

                                      .الحاجات الخاصة التي ال يستطيع القطاع الخاص القيام بها

. خصائص و أسس الضريبة: المبحث الثاني  
كما أنها تتميز بعدة  ،اتها و هي أداة من أدو ،تمثل الضريبة مكانة خاصة في عالم المالية العامة

بل هناك مجموعة من المبادئ و القواعد التي يأخذها المشروع بعين  ،خصائص كونها ال تعمل في فراغ 

  .االعتبار عند فرضه للضريبة و هذا حتى يصبح النظام الضريبي سليما صالحا 

.خصائص الضريبة:المطلب األول  
 للضريبة يمكن استخالص الخصائص التي تتميز بها و هيالسابقة  اتخالل تعرضنا لمختلف التعريف من

   :كالتالي

  . الضريبة هي اقتطاع مالي  .1
بتسليم  األفرادكانت الضريبة في النظم االقتصادية القديمة تفرض و تجبى عينا ، و ذلك في شكل التزام 

أما في  أو لمشروعاتها ،أو بالعمل أليام معدودة لصالح الدولة جزء من المحاصيل الزراعية  أومعينة  أشياء

النقدية و انتشر استعمال النقود ،أصبحت القاعدة العامة هي أن  تالعصر الحديث وبعد أن سادت االقتصاديا

تفرض الضرائب و تجبى في شكل نفدي تماشيا مع مقتضيات النظام االقتصادي المعاصر،ومن ثم فإنها ال 

                                       . الحروب و األزماتتفرض في شكل عيني إال في الحاالت االستثنائية ك

 .الضريبة تفرض و تدفع جبرا .2
تفرض الدولة الضريبة على األفراد لما لها من سيادة على شعبها و إقليمها، أي ليس للمكلف الخيار في 

ه يقع تحت علي ةدفع الضريبة من عدمه ، بل هو مجبر على ذلك و بامتناعه عن دفع الضريبة المفروض

                                                 
              .          16ص  ،نفس المرجع السابق  (1)
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الحجز على أمواله إذا اقتضى استعمال وسائل التحصيل الجبري  إلىطائلة العقاب و تلجأ السلطات العمومية 

                                                                                                              .األمر ذلك

  . الضريبة بدون مقابل شخصي .3
أن دافع الضريبة ال يتحصل على مقابل شخصي خاص به جراء قيامه بواجباته الضريبية بل يستفيد  أي

        مما تقدمه الدولة من مختلف الخدمات العامة المنفقة من إيرادات الضرائب بصفته عضو من المجتمع 

ما يدفعه مساوي بالضرورة  بحيث ال تكون قيمة ، غيرهاوالتعليم  ،الصحة  ، األمنفي  ، و تتمثل الخدمات 

                                                                                                      .مع قيمة ما ينتفع به

 .الضريبة تدفع بصفة نهائية .4
ن القروض العامة أي أن المكلفون يدفعون الضريبة دون أن يحق لهم استعادتها وهذا ما يميز الضريبة ع

      كاملتا حيث تلتزم الدولة برد المبلغ المقترض مع الفوائد، لكن هذا ال يمنع من استرجاع قيمة الضريبة 

                                                            .جزء منها في حالة حدوث خطأ في فرضها أو في تقديرها أو

  . تحقيق النفع العامالضريبة تساهم في  .5
العامة للضريبة في العصر الحديث و أصبح من المبادئ الدستورية لعامة التي يتعين  ةاستقر مبدأ المنفع

النفقات العامة التقليدية ، أي حصروا الضريبة إتباعها ،و مع ذلك فقد قام خالف بين االقتصاديين على تغطية 

اد الضريبة أما المحدثين فقد أضافوا إلى ذلك انه يمكن على الغرض المالي وحده فوصلوا بذلك إلى حي

                                      .للضريبة  أن تستخدم ألغراض اقتصادية ،سياسية و اجتماعية

. قواعد الضريبة: المطلب الثاني  
  كلفين بهااستخالص نظريات و قواعد تحد من حساسية الم إلىبعلماء المالية  أدتالضريبة  إلزامية إن

   .منها الضريبة و كذلك األهداف المرجوةو التي ترتكز عليها 

هو أول من صاغ مجموعة من المبادئ و الزالت سارية  ″آدم سميث  ″و جدير بالذكر أن االقتصادي 

                       :المفعول إلى حد الساعة و هي ترتكز غالبا أربعة قواعد سنتناول كل قاعدة على حدى فيما يلي 

  . مبدأ العدالة و المساواة في المقدرة .1
كل أعضاء الجماعة في النفقات الحكومية كل حسب مقدرته التكلفية ، أي يجب أن يساهم  أنيقصد به 

          . توزع األعباء المالية للضريبة على جميع األفراد بحيث تكون مساهمة الفرد في نفقات الدولة وفقا لدخله

ون الماليون في الضريبة التصاعدية األداة المثلى لتحقيق مبدأ العدالة و الحد من التفاوت في د المفكرجوأو قد 

   . توزيع الدخول 
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  . مبدأ اليقين و الوضوح .2
الخاصة  اإلعفاءاتمن حيث الوعاء ، المعدل ، مواعيد تحصيلها و يقصد به تعريف و تحديد الضريبة 

بها حيث يكون المكلف بالضريبة على دراية تامة بالنصوص القانونية لها  يلتزم بها و من ثم يستطيع الدفاع 

                                           .عن حقوقه ضد أي تعسف و سوء استعمال السلطة من قبل هذه  اإلدارة 

  . مبدأ المالئمة في التحصيل  .3
تحصل  أنالمكلفين بحيث يجب  أحوالاقتضت الضرورة إلى تنظيم أحكام الضريبة على نحو يتالءم مع 

 األفضلأكثر تيسيرا له، فالوقت المناسب و  اإلدارةلتي تراها اكل ضريبة في الفترة و حسب النمط و بالكيفية 

وقت حصوله على مرتبه و أحسن  الموظفو  أجرهوقت حصوله على لتحصيل الضريبة من العامل مثال هو 

                  .مالئمة لفرض الضريبة على المداخيل التجارية هي نهاية السنة المالية و قس على ذلك  األوقات

يكون موعد دفع الضريبة  أنمفهوم المالئمة في جباية الضرائب أي  إلىيحاول كل نظام ضريبي الوصول 

    .مع موعد تحقق الوعاء الخاضع للضريبة كلف إلى الخزينة العمومية يتالءم من الم

  . في النفقات  دمبدأ االقتصا .4
يقصد بهذا المبدأ أن تعمد الدولة في جباية و تحصيل الضرائب على الطريقة التي تكلفها اقل ما يمكن 

       .يمكنيدخل منها إلى الخزينة اقل ما بحيث يكون الفرق بين ما يدفعه المكلفون من ضرائب و ما  النفقات،من 

هذا ما يقرض على الدولة االبتعاد عن أسباب اإلسراف في تكاليف الجباية و يقصد بها ما تنفقه الدولة على 

                                           .الموظفين من رواتب و أجور و ما تشتريه من أدواة الزمة إلدارة المالية

.أهداف و أنواع الضريبة :لثالثاالمبحث   
  تطور أغراض الضريبة  إلى أدىو تدخلها في الحياة االقتصادية  أنشطتهاالتطور الدولة ، و زيادة  إن

و عدم انحصارها على الغرض المالي فقط كما كان معمول به قديما، و هذا نتيجة لتطور الضريبة و اتساع 

                                                                                           .مطرحها و اختالف تصنيفاتها

. أهداف الضريبة:ولالمطلب األ  
من  والضريبة، تستخدم الدولة الضريبة كوسيلة لتحقيق أهداف معينة و تطورت هذه األخيرة بتطور       

                                                                     :داألهداف المرجوة من أي نظام ضريبي نج

  . المالي  الهدف .1
دائمة من مصادر داخلية  إيراداتضريبة فتامين  أليالهدف المالي من األهداف الرئيسية و الهامة      

اع أي اتس″وفرة حصيلة الضرائب ″قاعدة  نشأتلخزانة الدولة ،أحد غايات السلطات الحكومية ،ومن هنا 

في  اإلمكانمع االقتصاد قدر الطبيعيين و االعتباريين  األشخاصمطرح الضريبة بحيث يكون شامال لجميع 
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الضريبي مرتفعا ،وهذا ما نالحظه في البلدان المتطورة ،حيث ترتفع نسبة نفقات الجباية حيث يكون اإليراد 

  )1(  (1).الواقع بمستوى التطور االقتصادياإليرادات الضريبية إلى الناتج القومي اإلجمالي ،فاألمر مرتبط ب

   .السياسيالهدف  .2
يد  يالداخل تمثل الضريبة أداة ف ييتمثل الهدف السياسي فيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية، فف

القوى االجتماعية المسيطرة سياسيا في مواجهة الطبقات االجتماعية األخرى، وهي بذلك تحقق مصلحة القوى 

 (2).رة على حساب فئات الشعبالمسيط

و هذا بمنح إعفاءات و امتيازات ضريبية تختلف من دولة ألخرى ، باستخدام رسوم جمركية على  أما خارجيا

 .                                                    منتجات بعض الدول و تخفيضها على منتجات دول أخرى 

  . الهدف االقتصادي .3
للضريبة في تحقيق االستقرار عبر الدورة االقتصادية عن طريق تخفيض  ةداف االقتصاديتتمثل األه     

الضرائب أثناء فترة االنكماش لزيادة اإلنفاق، وزيادتها في فترة التضخم من أجل امتصاص القوة 

                                                                           .و ذلك بما يحقق لها سياستها المالية.(3)الشرائية

كما تستخدم لتشجيع بعض النشاطات اإلنتاجية بمنحها فترة إعفاء محددة و امتيازات ضريبية باعتبارها 

تحقق التنمية االقتصادية، كما يمكن أن  تستخدم الضريبة لتشجيع االستثمار و االدخار و ذلك عندما تعفي 

ضرائب لتشجيع شراء مثل هذه السندات، أو تخفيض ات التنمية التي تصدرها ، من أي الدولة عائدات سند

                                . (4)الضريبة على الودائع في صناديق االدخار أو أي استثمار مالي يدعم االقتصاد الوطني

  . الهدف االجتماعي .4
و بروز  االجتماعية،صا بعد ظهور مفهوم العدالة األهداف االجتماعية للضريبة كثيرة ومتنوعة و خصو

ظهور مفاهيم  إلىباإلضافة  العامة،االتجاهات الحديثة لتوزيع عادل للدخل و الحد من استغالل الطبقات 

                         .توزيع العبء الضريبي في المجتمع حسب مستوى الدخول 

به كل  ىنادو الثروات و الدور االجتماعي للضريبة الذي توزيع الدخول  إلعادةفالضريبة العصرية وسيلة 

وألح عليه األديب الفرنسي فولتير و المفكر االجتماعي " العقد االجتماعي " من جان جاك روسو في كتابه 

  .توزيع الدخل القومي بشكل عادل إلعادةأهمية استعمال الضرائب  إلى،أشار  بعيماركارل 

                                                 
                                           .            131ص سوزي عدلي ناشد،مرجع سبق ذكره، )3(-)1( 

  .      154ص  ،2005، 1،طلنشر ،األردنل وائل خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة ، دار  (2)
                                                                               .156، ص قالسابنفس المرجع   (4)

  
  .      154ص  ،2005، 1خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة ، دار وائل للنشر ،األردن،ط  (2)

  
                                                                               .156نفس المرجع أعاله، ص   (4)
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تطوير بعض النشاطات االجتماعية كإعفاء بعض الهيئات و الجمعيات التي كما تستخدم الضريبة أيضا في 

أو قد تساهم الضريبة في المحافظة على من الضرائب ، )...دينية أو أسرية(تقدم خدمات اجتماعية معينة 

الصحة العامة بفرض ضرائب منخفضة السعر على السلع االستهالك الضروري ،كالخبز ،و فرض ضرائب 

،في  (1)مثل المشروبات الكحولية و السجائرر على بعض السلع التي ينتج عنها أضرار صحية مرتفعة السع

                                                                        .بعض الظواهر االجتماعية السيئة محاولة لمعالجة

.أنواع الضرائب:المطلب الثاني  
تعددت أنواع و أشكال الضرائب حسب أسس وضوابط اقتصادية و اجتماعية و على هذا األساس 

                                        :هينستطيع تكوين عدة أنواع من الضرائب صنفت حسب عدة معايير و 

 .الخاضعةحسب المادة  .1
                        .القانون للضريبة و هو الشيء الذي تطرح عليه الضرائب ، و هو المال الذي يخضعه 

: إلىصنف الضرائب هذا المعيار توفق   

  :الضرائب على األشخاص و األموال 
سواء أن كانوا طبيعيين أو معنويين بحكم تواجدهم في إقليم  صكانت الضرائب تفرض على األشخا

اته لكن جل األنظمة الجبائية الحديثة الدولة ، األساس الذي تأخذه إدارة الضرائب بعين االعتبار هو الشخص ذ

بعد  األشخاصال على  األموالو مع تطور األسس العلمية للضريبة أصبحت تعتمد على نظام الضرائب على 

وعاءا لذلك و منه اتخذ المال صفة  األموالنظرا لعدم تحقيقها العدالة الضريبية لهذا اختيرت  األخيرفشل هذا 

                                                                                            . المادة الخاضعة للضريبة

  : الضرائب الوحيدة 
     تفرض على مادة واحدة كنتاج األرض أو الثروة يقوم النظام الضريبة الوحيدة على ضريبة واحدة 

حيث كانت األرض هي المصدر  17رن ، و أول من نادى بهذا النظام هم الطبيعيون الفزيوقراط في الق

     الوحيد للثروة ، فكان أرباب العمل يستغلونها ثم يبيعون محاصيلها فتفرض عليهم الضرائب دون سواهم 

                 .، وكان عبئها كبير غير أنهم ينقلونها إلى المستهلكين عند شرائهم للمنتجات في شكل ضريبة غير مباشرة

من مزايا الضرائب الوحيدة أنها تتسم بالوضوح و البساطة و قلة التكاليف حيث ال يستدعي تحصيلها  و

إدارات متعددة و عدد كبير من العمال،لكنها لم تنجوا من االنتقادات بحكم انه ال يمكنها تحقيق أكبر قدر ممكن 

                                 .عبء عليهم من العدالة ما يحمل المكلفين بها إلى التهرب منها ألنها ثقيلة ال

  : الضرائب المتعددة 
لم تعد دول العالم تعمل بنظام الضريبة الوحيدة نظرا لعيوبها و بالمقابل تبنت نظام الضرائب المتعددة 

هذه المصادر و هي أفضل و أحسن التي تعتمد على تنويع مصادر الموارد المالية ، فبتعدد الضرائب تتعدد 
                                                 

  .                                                                     132ص سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره، (1)
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و منه فالضرائب المتعددة تعتبر من النظم الضريبية  حاجياتها ي تستخدمها الدولة ألنها تساعدها على تغطيةالت

الحديثة و هي من اضمن الضرائب التي تحقق العدالة و هذا بتوزيع العبء الضريبي على األفراد و بالتالي 

                                                                                  . التخفيف من ظاهرة التهرب الضريبي 

  .(1)للضريبة حسب الواقعة المنشئة .2
   يقصد بالواقعة المنشئة للضريبة، إن االلتزام بالضريبة ينشأ بمجرد توافر تلك الظروف الموضوعية  

                                   :ار نميز مايليو طبقا لهذا المعي  ،و الشخصية التي تؤدي إلى ظهور االلتزام بالضريبة

  :الضرائب على رأس المال 
و يقصد بواقعة تملك رأس المال من الناحية . هي الضرائب التي تنشا عن واقعة تملك رأس المال

 التي يمتلكها) المبنية، و الغير مبنية(، و العقارات...) األسهم، السندات(مجموع األموال المنقولة  ،الضريبية

حقوق التسجيل الشخص في لحظة معينة، و القابلة للتقدير بالنقود، سواء كانت تدر دخال أم ال ومن أمثلتها 

.                                                              غير مبني و بمقابل أوالمدفوعة بمناسبة تملك عقار مبني ، 

   :الضرائب على الدخل 

 السلعمقابل  إيرادو التي يتولد عن واقعة تحقق الدخل، و يفهم من الدخل كل ما يحصل عليه الشخص من 

  .                                                          ينتجها، أو الخدمة التي يقدمها التي

: و بذلك تكون مصادر الدخل األساسية هي  

.  العمل -                                             

.                                                   رأس المال -                                           

.  العمل و رأس المال معا -                                             

ما عائد رأس المال، الفوائد تفرض عليها و للعمل عائد األجر الذي تفرض عليه الضريبة على األجور بين

   .الخ...على األرباح الضريبة على الدخل، و يدر العمل و رأس المال معا ربحا تفرض عليه الضريبة

 :                                      الضرائب على االستهالك 

    لضريبة ينشأ بمجرد شراء السلعةااللتزام بدفع ا أنالتي مفادها  كاالستهالهذه الضرائب هي  نتاج واقعة 

يقصد بالضرائب على االستهالك، تلك الضرائب التي تفرض على الدخل عند استعماله في أوجه معينة ،و 

 بالحصول على السلع االستهالكية و ضرائب االستهالك قد تفرض على استهالك أنواع معينة من السلع تتمثل

  الداخلي على االستهالك و قد تفرض على جميع أنواع أي في صورة نوعية على االستهالك كالرسم

 .TVAضريبة عامة على االستهالك كالرسم على القيمة المضافةالسلع في صورة 

                                                 
  .                                        21- 20 :ص ص حميد بوزيدة ،مرجع سبق ذكره ، (1)
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هو أن ضريبة الدخل تكون مباشرة  االستهالكو نالحظ أن الفرق بين الضريبة على الدخل والضريبة عل 

الدخل في  استخدامأي عند  مباشرة،بطريقة غير تكون  االستهالكعند الحصول على الدخل بينما ضريبة 

 .                                             (1)و ذلك يرفع أسعار السلع و الخدمات التي ينفق عليهااالستهالك، 

 .الضريبيحسب معيار تحمل العبء  .3
: وفقا لهذا المعيار نميز بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة بمايلي     

  : الضرائب المباشرة.3.1
حال، فمثال  بأي آخرشخص  إلىهي الضرائب التي يتحملها المكلف مباشرة، و ال يستطيع نقل عبئها 

 أم) I.R.G( اإلجماليهو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل  األشخاص كماضريبة الدخل سواء كانت على 

يتحملونها مباشرة دون  )I.B.S(كات الشر أرباحعلى الشركات كما هو الحال بالنسبة للضريبة على 

    . (2)استطاعتهم نقل العبء إلى غيرهم

:تلخيصها كاألتي  نعدة مزايا و عيوب يمكالمباشرة و للضرائب   

 : المزايا 
. تتمتع حصيلتها بالثبات نسبيا و ال تتأثر بالدورات التجارية و التقلبات االقتصادية -  

. معروفة مسبقا لدى اإلدارة الضريبية سهلة التقدير ألنها تفرض على عناصر -  

.األعباء الضريبية للدولةفي مساهمتهم في تحمل  لألفراد إشعارا األكثر األداةتعتبر  -  

بالشرائح و تراعي  ةتعتبر أكثر تحقيقا للعدالة من الضرائب غير المباشرة ألنها تعتمد على التصاعدي -

   .الشخصية للممول االعتبارات و الظروف

 :بالعيو 
ال تصيب جميع المكلفين بسبب وجود عالقة مباشرة بين الممول و السلطة القائمة على التحصيل مما يفتح  - 

                                                                                     . بابا للتهرب من دفع الضريبة

. العامةيعاب عليها تأخر ورود حصيلتها إلى الخزانة  -   

. انعدام المرونة الكافية مما يؤدي إلى عدم إمكانية التحكم في حصيلتها -   

.انخفاض حصيلتها مقارنة مع حصيلة الضرائب غير المباشرة -   

 :الضرائب غير المباشرة. 2.3
  و هي كل ما يفرض أثناء تداول السلع و الخدمات في مراحل اإلنفاق المختلفة و من الممكن نقل عبئها

، و يتوقف النقل على درجة ) الضريبة الجمركية، ضرائب المبيعات (، و دافع الضريبة هو الذي يتحملها 

                                                 
،رسالة لنيل شهادة )حالة الجزائر(االقتصادية  تظل االصطالحا يثر التحفيزات الجبائية على االستثمار فأعال، رمضاني ل  (1)

  . 14ص ، 2002الجزائر، دفعة كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة ماجستير،
                  .                                     21ص حميد بوزيدة، مرجع سبق ذكره،  (2)
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    مرونة عرض و طلب السلعة محل الضريبة و نوع العنصر الخاضع لها،و مدى توافر أو انعدام المنافسة

               ).اول، النتاج و االستعمالكاالستهالك و التد(، و غالبا تفرض على وقائع خاصة أو أعمال عرضية متقطعة

و يتم تحصيل الضرائب غير المباشرة دون الحاجة إلى إصدار قوائم و دون البحث في حالة الممول 

                      .(1)كإنتاج سلعة، استيرادها أو بيعها للمستهلك ةحدوث وقائع معين دإنما يتم تحصيلها عن و، الشخصية

:الضرائب غير المباشرة نجدن بين مزايا و عيوب و م  

 :المزايا 
.   عدم شعور المكلف بعبئها لعدم الشعور بوطأتها -  

       تشكل إيرادا دوريا و مستمرا على مدار السنة للخزينة العامة، و تتميز بالمرونة في فترات الرخاء  -

  . أو الكساد

  .الغير إلىللمكلفين فرصة التهرب منها بنقلها ه يكون تجنب دفعها كليا أو الجزء منها عبئها ألن -

. يتم نقلها بطريقة منتظمة و يعلمها صانع السياسة المالية -  

  : العيوب 
لظروفهم الشخصية، فالجميع يقف أمام قدم المساواة في دفعها دون مراعاة لمرتفع  اال تميز بين الممولين تبع

       .(2)الدخل عن منخفضه

 .في انعدام مرونتها ال سيما في وقت الكساد حيث تقل حصيلتها يعاب عليها -

 إلىرقابة على االستهالك و تداول الثروة، مما يؤدي  إليجادو الشكليات  اإلجراءاتتستلزم العديد من  -

 .(3)السلع و تداولها إنتاجعرقلة حركة 

 .عر الضريبةحسب معدل و س .4

  : الضريبة النسبية .1.4
الخاضعة للضريبة  المادةيقوم المشرع بتحديد سعر الضريبة أي النسبة المئوية من وفقا لهذه الطريقة 

تتغير حصيلة الضريبة مع  أن إلىالواجب على المكلف التنازل عنها لخزانة الدولة، و تؤدي هذه الطريقة 

مثال وكان ٪10 كان سعر الضريبة إذاهذه الفكرة  إلى، و استنادا (4)للضريبة ةالخاضعالتغير في قيمة المادة 

كان دخله  إذادينار  2000دينار أو  1000دينار فإن ما يقتطع من هذا الدخل هو  10000الفرد دخل 

المعاملة ن يرتكز على فكرة المساواة في الرأي الذي ساد فترة طويلة، وان كاو هذا .دينار و هكذا 20000

على النقد فالضريبة النسبية تعد اشد وطأة بين الجميع دون تمييز أو تغيير في سعر الضريبة، ال يبرا من 

                                                 
  .261ص عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، (1)
   .24حميد بوزيدة، مرجع سبق ذكره، ص (2)
   .262ص عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، (3)
   .57ص ، 1995 ،مصريونس أحمد البطريق، المالية العامة، الدار الجامعية،  (4)
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 يضطرهاعليها مما  ااشد عبئ لألولىيكون االقتطاع بالنسبة  إذمحدودة الدخل من تلك مرتفعة الدخل، الطبقات 

لديها بعد خصم مبلغ  المتبقيالمبلغ  إلىبالنظر  الضروريةبعض حاجاتها  إشباعحرمان نفسها من  إلى

                                                                                                  . الضريبة

ال تحقق  أيضاو من ثم فان الضريبة النسبية عاجزة عن تحقيق العدالة المنشودة من فرض الضريبة، بل و 

لحديث إلى ترك فكرة ،فقد اتجه علماء المالية في العصر او نتيجة لذلك.بين المكلفين بعبء الضريبة المساواة

   . (1)الضريبة النسبية و االتجاه  إلى األخذ بفكرة الضريبة التصاعدية 

    :(2)الضريبة التصاعدية .2.4
في هذه الحالة يرتبط سعر الضريبة بحجم الوعاء ارتباطا طرديا ،فكلما زاد حجم الوعاء زاد معدل 

فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و األشخاص غالبية التشريعات الضريبية و خصوصا  تأخذالضريبة، و 

                                                                    . في تقدير الضريبة األسلوبالطبيعيين بهذا 

، أولهما أنها تمكن الخزانة من انتشرت الضرائب التصاعدية في كافة دول العالم تقريبا لسببين رئيسيين 

في ظل وجود تفاوت واضح في توزيع الدخل و ثبات (ضريبية أكبر مقارنة بالضريبة النسبية تحقيق حصيلة 

، و ثانيهما اعتقاد الكثيرين في ضرورة الحد من )حجم التهرب الضريبي و اإلعفاءات المرتبطة بالدخول 

                     . التفاوت الكبير في توزيع الدخول و الثروات في المجتمع لحماية األمن القومي الداخلي

  : (3)و تأخذ الضريبة التصاعدية شكلين أساسيين 

ترتب األخيرة  ووفق هذه الحالة يتم تقسيم دخول الممولين إلى عدة طبقات، : التصاعدية اإلجمالية 

            . كبرأتصاعديا ثم تفرض الضريبة بمعدل متزايد كلما انتقلنا إلى طبقة 
:الضريبة على الدخل على النحو التاليو كمثال على ذلك، أن تفرض   

  .السلم الضريبي المطبق على التصاعدية اإلجمالية: 1 جدول رقم

)وحدة نقدية(ن .الدخل و المعدل  

10٪  

20٪  

30٪  

40٪  

0               -             10000  

0               -             20000  

0                -             30000  

30000و أكثر من                   0  

             حميد بوزيدة، جباية المؤسسات، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر: المصدر 

  .28،ص2007، 
  

                                                 
   .126ره،صسوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذك (1)
   .55يونس أحمد البطريق، مرجع سبق ذكره، ص (2)
   .28حميد بوزيدة، مرجع سبق ذكره، ص (3)
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  . فيخضع لمعدل الطبقة الثالثةن .و 29000فإذا كان دخل قدره 

زيادة  يالضريبة يعرف قفزة فجائية قاسية بمجرد ازدياد مقدار الوعاء الضريبيعاب على هذا الشكل أن معدل 

  .ضعيفة، بحيث ينتج عنه تفاوت كبير بين وعاءين متقاربين، و بالتالي يجعل هذا األسلوب غير عادل

  : التصاعدية بالشرائح 
الحد  إعفاء ألسلوبا ا، وجد نمط التصاعدية الشرائح، و يتضمن هذاإلجماليةتجنبا لعيوب التصاعدية  

شرائح ثم تفرض  إلىأوضاع المكلف الشخصية، و يتم تقسيم الدخل  مراعاةالضروري للمعيشة، أي  األدنى

   :ليأخرى كما هو موضح في الجدول التا إلى شريحةمن  انتقلناكلما  دمختلفة تتزايالضريبة بنسبة 

  .بالشرائح ةللتصاعديالسلم الضريبي : 2 جدول رقم   

)وحدة نقدية( ن .الدخل و المعدل  

0 
10 ٪ 

20 ٪  

30 ٪  

40 ٪  

                    0                -           10000  

10001        -           20000  

20001        -           30000  

30001        -           40000  

40000كبر من أ  

  .29مرجع سبق ذكره،ص .دةحميد بوزي: المصدر 

  :)1(الضريبة التوزيعية. 3.4
 نو يقصد بالضريبة التوزيعية تلك التي تحدد السلطات المالية مقدارها الكلي على أن توزع على الممولي

  .                                                           تبع لمقدرتهم على الدفع دون تحديد سعر الضريبة

. زاياها معرفة السلطات المالية المقدمة لحصيلة الضريبةو من م  

. و من عيوبه أنها ال تتفق و مبادئ العدالة الضريبية و عدلت عنها جميع الدول  

  :  (2)الضريبة القياسية .4.4
و هي تلك التي تحدد السلطات المالية معدلها دون تحديد حصيلتها اإلجمالية و يتم تحديد الضريبة القياسية 

فرض معدل معين يتناسب مع القيمة الخاضعة للضريبة، لكن عدم تحديد المقدار الكلي للضريبة ال يمنع ب

  .                                          بطبيعة الحال من تقدير حصيلة الضرائب المنتظرة في موازنة الدولة

اسية و أن هناك إمكانية تقدير و يمكن القول أن جميع الضرائب في العصر الحديث أصبحت ضرائب قي

  .   الحصيلة المنتظرة

                                                 
.265ص عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، )1(   

  .267نفس المرجع السابق، ص (2)
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: خالصة الفصل  
يظهر  لنا من خالل تطرقنا للفصل األول أن الضريبة إجبارية متى توفرت شروط دفعها، كما تهدف 

النفقات العمومية و هي تستخدم أيضا لتحقيق أهداف اقتصادية، اجتماعية ،سياسية الضريبة أساسا إلى تمويل 

مالية و لكن إذا تعارض الهدف المالي للضريبة مع األهداف األخرى تعطى األولوية للهدف المالي الن 

القتصادية السياسة ا أدواتفيمكن استخدام  ىاألخر األهداف أماالضريبة تعتبر من الموارد األساسية للدولة، 

                                                                    . في سبيل تحقيقها األخرى

، كان و مازال يعاني من مشكل نقص المردودية، و قد  الجزائرفالنظام الضريبي في  و ككل نظام

أهم مورد مالي للجزائر بعد يصبح هذا المشكل يهدد و بشكل كبير خزينة الدولة كون الضريبة تعتبر ثاني 

   .البترول، و هذا المشكل يتمثل في ظاهرة التهرب الضريبي و التي سنتطرق لها بالتفصيل في الفصل القادم
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  : تمهيد

       نظرة بسيطة شاملة حول تعريف الضريبة و خصائصها إعطاء إلىلقد تطرقنا في الفصل السابق 

للضريبة واقع غير مرغوب فيه على نفوس الممولين، حيث ال  أنوجدنا  أننا إال وأهدافها أنواعها، أسسها، 

 األعباءظوا في المجتمع و مساهمة منه في يجد الممول لها مقابال مباشرا عند دفعها، إنما يدفعها باعتباره ع

                   . العامة

هو نظام تصريحي، يمنح المكلف حرية التصريح بمداخيله من تلقاء النظام الجبائي الجزائري  أنو بما 

نفسه، لكن هذه الحرية ساعدت بشكل غير مباشر إلى نمو و تزايد ظهور ظاهرة التهرب الضريبي التي 

.                                               سرب حجم كبير من أموال الخزينة العمومية انخفاض إيراداتهاتؤدي إلى ت

كان  .الماليةو نظرا الستفحال ظاهرة التهرب الضريبي التي تهدد المصالح االقتصادية، االجتماعية و 

نواعها و كذا  مختلف أسبابها و طرقها و انتهاءا لزاما علينا القيام بتحليل هذه الظاهرة من حيث مفهومها و أ

.                                                                                            باآلثار الوخيمة المترتبة عنها
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. مفهوم التهرب الضريبي وأنواعه: المبحث األول  
  باحثون في مجال الضرائب من إعطاء مفهوم دقيق لظاهرة التهرب الضريبي حاول االقتصاديون و ال

      كسبها نوعا من الغموض و اإلبهام فنجد أن هناك من يتكلم عن الغشأو اإلحاطة بجوانبها و مخلفاتها، 

و هناك من يتحدث عن التهرب، و في محاولة إلزالة هذا الغموض عمدنا على تسليط الضوء على الجوانب 

.                                                                  المحيطة بهاته الظاهرة و المتمثلة في التهرب الضريبي

  . مفهوم التهرب الضريبي: المطلب األول
هو محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة و عدم االلتزام  ":نهأيعرف على 

                                                                                                        ."لقانوني بأدائها ا

هو عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من خالل تقديم  ":كما عرف على أنه

من دفع  لإلفالتوسائل مشروعة أو غبر مشروعة  استخدام بيانات مظللة للدوائر المالية، أو من خالل

                           . "الضريبة، بعبارة أخرى أن المكلف يتخلص من دفع الضريبة إما بشكل كلي أو بشكل جزئي 

و ينجم عن التهرب الضريبي آثار سيئة للخزانة العامة، لكونه يقلل حصيلة الضرائب و آثار سيئة على 

حملون عبء الضريبة بينما يفلت منه آخرون، مما تالمكلفين الذين ال يستطيعون التهرب أو ال يقبلونه، في

                                                          .  (1)عدم تطبيق مبدأ العدالة في توزيع األعباء العامة إلىيؤدي 

    وسيلة غير مشروعة ال يقرها القانون القائم في دولة ما ":على أنه  اإلسالميةكما يعرف من الناحية 

 إلى، و التخلص من العبء الضريبي هو يساعد على إفساد عدالة التوزيع المقصود فحسب بل أنه يؤدي 

وحدهم العبء الضريبي مما دفع بعض الفقهاء إلى القول بأن الضريبة التزام ال يقع إال على تحصيل الشرفاء 

.                                                                                                        "(2)ءالشرفاكاهل 

.أنواع التهرب الضريبي: المطلب الثاني  
  : نوعين أساسيين إلىينقسم التهرب الضريبي 

  . التهرب الضريبي المشروع و التهرب الضريبي غير المشروع

 : (3)بي المشروعالتهرب الضري .1
:يوجد هذا التهرب في الجزائر خاصة من خالل الصور التقليدية التالية  

   

                                                 
.215ص مرجع سبق ذكره، أحمد زهير شامية،خالد شحادة الخطيب،  (1)  
     الجزائر جامعة ليسانس، كلية العلوم االقتصادية ، يل شهادةلن آيت قاسي ليندة، التهرب الضريبي و آلية مكافحته، مذكرة  (2)

   13ص ،2008 دفعة،
معهد العلوم رسالة لنيل شهادة ماجستير،  محمد فالح، الغش الضريبي و تأثيره على دور الجباية في التنمية االقتصادية،  (3)

   .51ص ،1998دفعةجامعة الجزائر، ،راالقتصادية و علوم التسيي
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  : الخطأ الناتج في التصريح الضريبي 
: شكال التاليةحيث يالحظ في األنواع و األ  

 .أخطاء في التصريح بالعمليات الخاضعة للضريبة   -

 .  أخطاء في التصريح عندما يتوقف عن النشاط الممارس  -

  .أخطاء في التصريح الشهري و الثالثي -

  ).عند بداية ممارسة النشاط( أخطاء في التصريح بالتصريح بالوجود -

  : التهرب المادي و المحاسبي 
و يتم ذلك بعدم االلتزام بقانون اإلدارة الجبائية، ذلك أن بعض المكلفين ال يقومون بتسجيل البعض من 

التي يقومون بها تكون غير مفوترة أو إدخال البعض من مصاريفهم  علبيأرقام أعمالهم حيث أن عمليات ا

الحساب الخاص بالمصاريف فيحملون اإلدارة و الخزينة العامة عبئا من مصروفهم الخاصة في خانة 

                                                                           : الشخصي و من التحايالت في هذا النوع نجد

من القانون  12الى 09أخطاء تخص عملية مسك الدفاتر اإلجبارية المنصوص عليها في المواد من  -

  .التجاري

 .عدم إمساك الدفاتر الثانوية المتعلقة بعمليات الشراء و البيع -

 .أخطاء في اإلقفال الشهري لعمليات الشراء و البيع -

العملية، ترقيم أو تعيين الزبون، الترقيم الجبائي و خطأ  ختاري: ر مثل أخطاء في التعيين على الفواتي - 

  .                       إيجاد التوازن المفروض أن يوجد بين دفتر اإليرادات و النفقات

   :(1)التهرب الضريبي غير المشروع 
ل مرتكبا بذلك جرائم عندما يقدم المكلف على مخالفة األحكام القانونية، يسلك طرائق الغش و االحتيا

  :مالية يعاقب عليها القانون، و من أمثلة التهرب غير المشروع

النشاط الخاضع للضريبة، معتمدا في ذلك على عدم وجود مقر  نعدم تقديم المكلف تصريحا ضريبيا ع -

عها لنشاطه، أو يعتمد إلى نقل نشاطه من جهة ألخرى، و يتحقق هذا األمر بسبب ضعف الوسائل التي تتب

 .الدوائر المالية في حق المكلفين، و في مثل هذه الحالة يكون التهرب شبه تام

، و بالتالي  عن أعين الدوائر المالية) سلع مهربة(عندما يخفي المكلف السلع المستوردة بطرق غير قانونية  -

لى الحصول على فان تقديم تصريح ضريبي ال يتضمن مبيعات و أرباح هذه السلع، أو أن يلجأ المستورد إ

 . ةدل من القيمة الحقيقية للبضاعة المستورقفواتير و مستندات من البلد المصدر بأ

                                                 
.216ص مرجع سبق ذكره، أحمد زهير شامية، حادة الخطيب،خالد ش  (1)  
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تبين له أن اإلدارة المالية بعد فحص هذا التصريح ستبالغ في  مأن يقدم الكلف تصريحه، بشكل صحيح، ث -

تحصيلها إلى التصرف في تقدير األرباح إلى درجة كبيرة مما يدفع بالمكلف عند تحقيق الضريبة و قبل 

  . ممتلكاته بإخفائها أو تهريبها إلى الخارج

أن يقوم المكلف بتقديم تصريح، غير صحيح، بحيث ال يتضمن جميع نشاطاته أو ال يرفق معه جميع   -

البيانات و الوثائق المؤيدة لما هو مسجل ضمن التصريح الضريبي،أو يقوم بإرفاق التصريحات ببيانات و 

ر صحيحة، و يهدف إلى التخلص من دفع الضريبة أو قد ال يدرج بعض إراداته معتدا تخفيض قيمة وثائق غي

                                                   .                                               الضريبة المترتبة عليه

  . ق التهرب الضريبيأسباب و طر: المبحث الثاني
الضريبي من اخطر المشاكل التي تعرقل النظام الجبائي في المحاوالت التي يقوم بها  بيعتبر التهر

لتحقيق التنمية االقتصادية المسطرة، فبالرغم من أهمية الضرائب في االقتصاد أي بلد، إال أننا نجد المكلف 

بئها، و العمل من أجل جعل تهربه مشروعا لذلك بدفعها يبحث عن جميع الوسائل من أجل التخلص من ع

وجب القيام بدراسات من طرف المفكرين و االقتصاديين في البحث عن األسباب التي تشجع و تؤدي إلى 

    .الضريبي  ارتفاع ظاهرة التهرب

  . أسباب التهرب الضريبي: المطلب األول
ولين و هناك عدة أسباب تجعل من المعروف أن للضريبة واقع غير مرغوب فيه على نفوس المم

                             :و من بين أهم األسباب التي تجعل المكلف يتهرب من الضريبة ما يلي،  الممول يتهرب منها

  : األسباب النفسية .1
   . ا هاما في عملية التهرب الضريبيتلعب العوامل النفسية دور    

حيث يعد ضعف الوعي الضريبي من األسباب الرئيسية للتهرب من الضريبة فكلما زاد الوعي الضريبي لدى 

                                       .                                        (1)التهرب ضعف الدافع على المكلفين

  : عتقدات النفسية التي كانت هي األخرى حافزا للتهرب من الضريبة و منهاضا المو نجد أي    

االعتقاد السائد لدى كثير من األفراد أن سرقة الخزانة العامة للدولة عن طريق التهرب الضريبي ال تعد  

تعد و تبريرهم في ذلك أن تهربهم هذا ال يشكل خسارة ألحد استنادا إلى الفكرة سرقة الدولة ال .(2)سرقة

 .سرقة ما دامت هذه األخيرة شخصا معنويا

الغتصاب و افتقار الشعوب، يرجع هذا التفكير إلى أسباب تاريخية  ةن الضريبة أداأاالعتقاد السائد ب 

ورثتها الشعوب عن االستعمار فكان االستعمار الفرنسي مثال في الجزائر يستعمل الضريبة كوسيلة 

ي شكل جماعي أو فردي، مما انعكس سلبا على المجتمع اتجاه لمصادرة و نهب أموال األفراد إما ف

                                                 
.217ص نفس المرجع السابق،  (1)  
  .212، ص2000عطية عبد الواحد، مبادئ و اقتصاديات المالية العامة،دار النهضة العربية،القاهرة، (2)
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     فرض الضريبة اقتطاع مالي دون مقابل، و هذا ما أدى إلى إحساسهم بان الضريبة تحد من حريتهم

                                                               .         و يذهب البعض إلى اعتقادهم في عدم عدالتها

عدم فهم الكثيرين للدور الذي تلعبه الدولة الحديثة و فقدان الثقة في مؤسساتها، فتح مجاال للشك في عدم أهمية 

            .(1)المكلفين على دفع الضريبة إقبالالسلبي على مدى  التأثيرهذه المساهمة و بالتالي 

 :األسباب السياسية .2
   الضريبيل الدولة، عادة ما يكون سببا لشيوع التهرب االستقرار السياسي و االقتصادي داخ مانعدا إن

  .                               (2)قدرتها على مطالبتهم بأداء التزاماتهم الضريبيةبعدم  األفرادلدى  اإلحساسيولد  ألنه، 

    ائب حيث تبين الدراسات أن التهرب الضريبي يرتفع كلما ساد المجتمع حالة من السخط العام على الضر

و زادت الشكوى من عدم إنفاق حصيلة الضرائب العامة أي عدم وجود عدالة في توزيع الدخل القومي أو في 

شاع بينهم أن حصيلة  إذاتوزيع الخدمات االجتماعية التي تقوم بتأديتها الحكومة و القطاع العام، خاصة 

المتهربين من دفع  أكثرتبرون من على قلة من صفوة المجتمع الذين يع لإلنفاقتذهب  إنماالضرائب 

  .                              (3)، و كذلك تذهب لإلنفاق على أغراض ال لزوم لهاالضرائب 

النفوذ السياسي عادة ما تستفيد من نفوذها في التهرب  تو مما يتصل بالناحية السياسية أيضا أن الطبقات ذا

   . (4)لفة، أما في الدول المتقدمة فان ذلك يقل بصورة كبيرةالضريبي، و يشيع ذلك بكثرة في الدول المتخ

  :األسباب االقتصادية .3
تؤثر كل من الظروف الخاصة بالممول، والظروف االقتصادية العامة على التهرب و نطاقه، فإذا ما 

وكلما وضعنا االعتبارات الخلقية جانبا نجد أن ميل الممول نحو التهرب يزيد كلما زاد عبء الضريبة عليه 

  .للممول تعكس أداء واجبه الضريبيحيث أن الوضعية االقتصادية . ساء مركزه المالي، و العكس بالعكس

في البلدان المتقدمة مقارنة بالدول النامية نظرا للقدرة على  منخفضةو المالحظ أن ظاهرة التهرب الضريبي 

 الوفاء و هذا ما يتعسر عليهم  الدخول الضعيفة خاصة، تمس أصحاب نرى بأن الضريبةحيث  التسديد،

  . بالتزاماتهم و في هذه الحالة فإن ميلهم للتهرب عن الدفع يكون أقوى

      على ظاهرة التهرب الضريبي تأثيرإضافة إلى أن التقلبات التي يتعرض لها االقتصاد الوطني لها 

و مقدراتهم  األفرادتزداد مداخيل  واج االقتصاديزدهار و الرن أفراد المجتمع، ففي فترات االو انتشارها بي

، الشيء الذي يمكن المكلف من تحميل العبء األسعارالشرائية، مما يقلل من درجة حساسيتهم الرتفاع 

                                                 
ماجستير، قسم العلوم االقتصادية ، فرع  لنيل شهادة ،رسالة في النظام الضريبي الجزائري طالبي محمد، الرقابة الجبائية (1)

  .62ص ،2002تحليل اقتصادي ، دفعة
   . 809عطية عبد الواحد، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، دفعة ماجستير لنيل شهادة رسالة ،في الجزائر نجاة، فعالية الرقابة الجبائية ينو (3)

  . 05ص. 2004
.                                                                                            213ص الواحد، مرجع سبق ذكره،عطية عبد  (4)
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، ففي حالة الكساد الذي يقابله انخفاض (1)و العكس صحيحيقلل من حاالت التهرب لدى المكلف  االضريبي مم

.                    عرضا لدفع الضريبة فهو يحاول التهرب دوما و بشتى الطرقنفسه م دلمستوى اإلنتاج فإن الممول يج

قد ساهم تواجد الدخل البترولي في التهرب الضريبي، إذ أن الكل يعتبر أن و باإلضافة إلى كل هذا نجد أنه 

ما الممول الضريبي الفردي فيعتقد المداخيل البترولية هي المداخيل األساسية وأن نفقات الدولة تعتمد عليها، أ

     في قرارة نفسه أنه عندما يتهرب من دفع الضريبة ال يمس بالمصلحة الوطنية أو اليمس بمداخيل الدولة 

، بمعنى أن نشاط وعمل هذه األخيرة ال يعتمد أو ليس مرتبط بما يدفعه هو، كما أن تواجد الريع البترولي 

وية وبالتالي تكون نتيجة حتمية، لذلك أن ال تسطر الوسائل الكفيلة لمحاربة جعل الدولة تعتبر الضريبة  ثان

التهرب الضريبي ومراقبته بالدرجة األولى ولم تستخدم الوسائل الكفيلة لضبط ومكافحة هذا الشبح في متناول 

  . (2)اإلدارات الضريبية، كما أن أسعار البترول هي أساس التنبؤات في ميزانية الدولة

عوامل أدت إلى ظهور السوق الموازية والتي بقيت بعيدة عن كل عملية مراقبة ضريبية ، والصفقات هذه ال

  . ات أخرى بعيدة عن دفع الضريبة التي كانت تتم وتزيد في حجم أرباحها يتم توظيفها في قنو

 :األسباب التشريعية .4
لتهرب الضريبي، و يرجع هذا التعقيد لقد زاد تعقد و تنوع القواعد التشريعية للنظام الجبائي من احتمال ا 

                .  إلى حجم النصوص القانونية التي تحكم مختلف أنواع الضرائب و الرسوم
فهناك خمسة قوانين منفصلة عن بعضها البعض و التي منها ما له الدور المباشر و المشاريع العمومية  

                                                                                                      : (3)للدولة

 .قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -

 . )T V Aالرسم على القيمة المضافة (قانون الرسوم على أرقام األعمال  -

 .   قانون التسجيل -

   . قانون الضرائب غير المباشرة -

  .قانون الطبع -

          ه الصعوبات التي تواجهها أعوان مصلحة الضرائب في حساب أنواع الضرائبضافة إلى هذإ

      و الرسوم، كذلك نجد الصعوبة في أساليب العمل التي تعتمدها إدارة الضرائب و التي تجاوزها الزمن 

  . ثو األحدا

مما خلق صعوبة على عدم ثبات و استقرار التشريعات ، الراجع إلى التغيرات المتوالية و المستمرة  

فمن ناحية . المكلف و على أعوان إدارة الضرائب على حد سواء من استيعاب كل مضمون النظام الجبائي

                                                 
                                                              .        6نجاة، مرجع سبق ذكره، ص ينو (1)

.                                                                                                  67محمد، مرجع سبق ذكره، ص طالبي (2)
                          .           166ص ،2009أساسيات في اقتصاد المالية العامة،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية، خبابة عبد اهللا، (3)
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المكلف تؤدي إلى خلق حالة حساسية من الضريبة تدفع به إلى رفض كل مشروع لإلصالح الضريبي و  

ة في مسايرة تطبيق المنشورات و القوانين بالتالي زيادة ميله للتهرب، أما من ناحية األعوان فيجدون صعوب 

  .                                          التي يتلقونها كل سنة تقريبا

أحدث  1997قانون المالية : صورة أوضح عن التغيرات في القانون الضريبي نأخذ على سبيل المثال ألخذو 

ة و الرسوم المماثلة مثل الرسم على التسجيالت نص من الرسوم المباشر 31التعديالت التالية من إلغاء ل 

  :أحدث التغييرات اآلتية 2000على الطابع على القيمة المضافة أما قانون

    .(1)تعديل خاص بالرقم التطهيري على حقوق التسجيل 

   :(2)فهي كما يلي 2005و  2004التغيرات التي أدرجت في قانون المالية لسنة  أما

:   2004قانون المالية لسنة   

 .تعديالت فيما يخص قانون الضرائب المباشرة 6 •

 .تعديالت و إلغاءين يخص قانون التسجيل 4 •

  .تعديل واحد فيما يخص قانون الطابع •

:  2005قانون المالية لسنة   

 . تعديال و إلغاء واحد فيما يخص قانون الضرائب المباشرة 13 •

 .تعديالت و تأسيس واحد فيما يخص قانون التسجيل 3 •

 .تعديالت و تأسيسين فيما يخص الرسوم على رقم األعمال 7 •

  .تعديالت و إتمام واحد فيما يخص الضرائب المباشرة 3 •

.فالحكمة ليست تغيير المعدالت و إنما في فهم المكلف و األعوان اإلداريين للتغييرات    

 ALAIN ارتفاع نسبة الضريبة وزيادة عبئها، يؤدي إلى حدوث ضغط جبائي والذي يعرفه إن 

Barrère ذلك التأثير الذي يحدثه فرض الضرائب المختلفة، والذي يختلف تبًعا لحجم االقتطاعات : "بأنه

الضريبية من جهة، وصورة التركيب الفني للهيكل الضريبي من جهة أخرى، ويعبر الضغط الضريبي 

   (3)"على العبء الذي يحدثه االقتطاع الضريبي على االقتصاد الوطن

كل زيادة في حجم  ث أنب الضريبي، حيغط الجبائي يؤدي إلى ظاهرة التهراالرتفاع في الضن أ ويالحظ

االقتطاعات الضريبية، ستؤدي إلى التقليل من حجم الدخل الذي يتحصل عليه المكلف ومنه محاولة هذا 

  .  (4)ريبة في نمو، وبالتالي فإن قانون المقاومة للضوعائهاالتخفيض من و األخير التملص من دفع الضريبة

                                                 
.                                                                                               166خبابة عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص (1)
قسم علوم  مذكرة لنيل شهادة ليسانس،التهرب الضريبي،دحماني جميلة، الرقابة الجبائية و دورها في محاربة ظاهرة  (2)

  . 19ص ،2006بومرداس، دفعة جوان جامعة التسيير، 
  .135 ص، 2003 الجزائر، مة،وفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، دار ه ،ناصر مراد (3)
  .7كره، ص، مرجع سبق ذGilbert Tixier et Jean Marie Robertطالبي محمد نقال عن  (4)
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  : يويمكن قياس الضغط الجبائي كما يل

  مجموع الضرائب                                                    

                                  100×                                    = الضغط الجبائي الخاص*        

  مجموع المداخيل                 ) بالنسبة لكل فرد(            

  ) مباشرة وغير مباشرة(مجموع الضرائب                                    

  100×                                                 =الضغط الجبائي العام*        

  )le PIB(الناتج الداخلي الخام                                        

والذي يستعمل  Le PNBإلضافة إلى ما سبق يوجد مجمع آخر يعرف بالناتج القومي المحلي با 

 االعتباربكثرة لقياس الضغط الضريبي، ويختلف هذا المجمع عن الناتج الداخلي الخام كونه يأخذ بعين 

  : (1)التالية العالقةمعيار الجنسية بدال من معيار اإلقامة ويتحدد وفق 
Le PNB = le PIB + (PRO. AG. Nat. NR) – (PRO. Ag. Etr. R)  

حيث أن :  

       *(PRO. AG. Nat. NR) إنتاج األعوان الوطنيين غير المقيمين  

      * (PRO. Ag. Etr. R) إنتاج األعوان األجانب المقيمين.  

  :الضريبي عن طريق العالقة التالية الضغط ومنه يتم قياس

  جموع االقتطاعات العامة            م                              

  100×                                =        الضريبي   الضغط         

  ي الخام قومالناتج ال                                          

  : األسباب اإلدارية .5
فرض ضرائب جديدة، أو رفع إن تحقيق السياسة يتطلب النظر إلى إمكانيات التطبيق فقد ال يكون مجديا 

 تعقيدا، فاألمر هنا يتعلق بكفاءةمعدالت الضرائب إذا كانت تفتقر إلى وسائل تنفيذها، ألن هذا سيزيد األمر 

  اإلدارة الضريبية إذ أن النقائص الموجودة فيها هي التي تحد من كفاءتها، و منه تدفع بالمكلف إلى

                                                                          .(2)التهرب الضريبي

: و يرجع أهم هذه النقائص في  

) أعوان الرقابة(سواء من الجانب الكمي والمتمثل في نقص عدد المستخدمين ضعف اإلمكانيات البشرية  

لى ضعف مقارنة مع ارتفاع عدد المكلفين والملفات المعروضة للدراسة، أو الجانب النوعي الذي يرجع إ

                                                 
دكتوراه، معهد العلوم االقتصادية  لنيل شهادة عبد المجيد قدي، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية، أطروحة (1)

 .215 ص ،1995دفعة وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ، 
                                  .                                                8نجاة، مرجع سبق ذكره، ص ينو (2)
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و كذا ، التأهيل والكفاءة بسبب نقص المدارس المختصة في تكوين إطارات في التحقيق والرقابة الجبائية

انخفاض المستوى األخالقي و افتقارهم للنزاهة و األمانة مما يتسبب في تواطؤهم مع المكلفين كاللجوء إلى 

 .   قوق الخزينة العامةالرشوة التي تظهر أساسا الجانب السلبي له و بالتالي إهدار ح

أما بالنسبة لإلمكانيات المادية فاإلدارة الجبائية الجزائرية تعاني من نقص كبير فيها، حيث نالحظ أنه  

  .تقريبا كل المقرات قديمة، و معظمها تفتقر ألدنى الشروط المساعدة على أداء العمل بفعالية و راحة

. طرق التهرب الضريبي: المطلب الثاني  
التهرب الضريبي وإيجاد ثغرات أرقى و أدهى  أساليبتطوير  إلىلف بالضريبة سعى دوما إن المك

المراقبة، لذا فقد تعددت وتنوعت طرق و أساليب  أنظارليفلت من االقتطاع الضريبي، و ليبقى بعيدا عن 

                               .                                   التهرب الضريبي  بتعدد الضرائب المراد التملص منها

  :  و فيما يلي نبرز أهم هاته الطرق    

 : المحاسبي لالتحاي .1
الربح الضريبي  بإقراراتيتطلب موافاة مصلحة الضرائب في مواعيد محددة  يالضريبما دام القانون 

الزمة لهذه اإلقرارات يوفرها انات الالذي حققه المشروع خالل السنة المالية، فإنه من الطبيعي أن معظم البي

النظام المحاسبي الذي نظام قياس يعمل على تسجيل العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة أو إعطاء بيان 

و بحكم افتراض جزء من تضامن الممول اتجاه اإلدارة الجبائية يتجسد . دوري للجهات المهنية بنتائج نشاطها

  .          (1)عى دوما إلدخال بعض التغيرات على ملفه خاصة من جانبه المحاسبييقدمها فانه يس في تصاريح

كأن يقوم الممول بتقديم اإلقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجالت أو حسابات أو  

ة التي مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجالت أو المستندات الحقيقي

          . (2)أخفاها عن مصلحة الضرائب

  : ن التحايل المحاسبي بطريقتين هماوو يك

  : التخفيض من قيمة اإليرادات .1.1
تعد هذه الطريقة األحسن و األكثر استعماال التي من خاللها يعتمد المكلف على تخفيض الوعاء 

يرادات التي تدخل في حساب الربح الخاضع الضريبي، بتفادي التصريح أو اإلقرار على جزء كبير من اإل

و الذي من المفروض أن تسجل في سجالت  .محاسبيالالقتطاع الضريبي و ذلك عن طريق عدم تقييدها 

الذي يفرض عليه الدخول في حيز نظام  أعمالهبموجب رقم  إجبارياخاصة أوجبها القانون سواء كان ذلك 

                                                 
  . 26دحماني جميلة،مرجع سبق ذكره، ص ) (1)
                            .                    211عطية عبد الواحد،مرجع سبق ذكره، ص (2)
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ه، فاإليرادات التي لم تسجل في الدفاتر المحاسبية قد تكون ثمن إرادتالتصريح الحقيقي، أو اختياريا بمحض 

  . (1)صفقات بيع سلع أو حتى مبالغ ناتجة عن رقم األعمال من قبل الموردين

  :كما نجد العديد من الحيل التي يلجئون إليها الخاضعون للضريبة من أجل تخفيض إيراداتهم نذكر منها    

 : البيع بدون فاتورة 
نقدا أو بدون استعمال فواتير أو شيكات  عهذه الطريقة في لجوء بعض المكلفين بالضريبة إلى البيو تتمثل  -

و بذلك ال يكون هناك أي أثر لعملية البيع فيحصل ثمن البيع و ال تسجل أو تظهر العملية المحاسبية للمبيعات 

  .(2)و ال محاسبة الخزينة كذلك هو الحال بالنسبة لإليرادات
مبلغ السلع التي اشتراها و  األخير، حيث يقوم هذا أعمالهجزء كبير من رقم  إخفاءيقة تمكنه من و هذه الطر

، أما اقتنائهاو كذلك مصاريف  بقيمتهاضمن مصاريف االستغالل بدءا  إخفاءالتي سيكون ناتج بيعها محل 

الخاص للمكلف دون  الحساب إلىأثناء بيع هذه السلع فجزء كبير من قيمة هذه المبيعات تذهب مباشرة 

لتلك التي لم تسجل في محاسبة بقيمة مساوية  األعمالتقييدها في الدفاتر المحاسبية و بذلك يتم تخفيض رقم 

   .المؤسسة

التخفيض من مبالغ بعض المبيعات عن طريق البيع بالفرق أو الفوترة الجزئية فالمكلف بالضريبة هنا يبيع  -

مقارنة بذلك المطبق في السوق ، إما بالبيع لألشخاص المقربين أو بضائعه أو إنتاجه بسعر جد منخفض 

بالتواطؤ من الزبون و في كلتى الحالتين نحصل على نفس النتيجة و هي تخفيض األرباح الخاضعة للضريبة 

  .األمر الذي يؤدي إلى خسارة مضاعفة لخزينة الدولة. (3)و بذلك تخفيض الضريبة التي يجب أن تدفع

  : تضخيم التكاليف .2.1
قد أوجب ، لذا إن المكلف بالضريبة يسمح له القانون بخصم المصاريف من الربح الخاضع للضريبة 

   :(4)هي شروط معينة األعباءالقانون أن تستوفي هذه 

 . أن تكون لها عالقة بنشاط المؤسسة -

  .أن تكون موظفة في صالح نشاط المؤسسة وأن تتعلق بالسير العادي لها -

 .  أن تتصل بأعباء فعلية، مرفقة بمبررات و وثائق رسمية -

 .  أن تعمل على تخفيض األصول الصافية للمؤسسة -

بالنشاط الرئيسي  ليست لها عالقة ولون انتهاز الفرصة في خصم بعض التكاليف التيابعض يحال أن إال

   .المحققة األرباحعلى المبالغة في تقديرها للتخفيض قدر المستطاع من الضريبة  أولمؤسسة ل
                                                 

 رير،جامعة الجزائرضا بوعزيزي، التهرب في الجزائر،رسالة لنيل شهادة ماجستير، معهد العلوم االقتصادية و علوم التسي (1)

  .23، ص 1999دفعة ،
  . 58محمد فالح، مرجع سبق ذكره، ص (2)
  .171خبابة عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص (3)
  .                                                                                 29دحماني جميلة، مرجع سبق ذكره، ص (4)
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ذلك  إلىو هي تكمن أساسا في تسجيل مناصب شغل وهمية، تسجيل أعباء عامة غير مبررة، إضافة 

  .  االستعمال الخاطئ لقاعدة االهتالك

 : (1)مستخدمون و وظائف وهمية 

ود تخص عماال و مستخدمين وهميين ال وجو مرتبات  ألجورفي التسجيل المحاسبي  اإلجراءيتمثل هذا 

، لتخفض         لهم على أرض الواقع، و لكنهم يمتلكون وثائق محاسبية و إدارية رسمية بعيدة عن كل شك

  . في النهاية مبالغ هذه األجور من ربح المؤسسة الخاضع لالقتطاع الضريبي

و قد يتعدى األمر في بعض األحيان أن يتم تسجيل أجور و مكفآت بأرقام مفرطة لبعض األشخاص 

هؤالء األشخاص يفترض و أنهم يباشرون مهام و وظائف هامة في المؤسسة ،لكن في . ودون فعالالموج

   . لصالح هذه أو قد يؤدون أعماال ثانوية ال غير  دونهعمل يؤ الواقع ال وجود ألي

 : النفقات و المصاريف العامة غير المبررة  

المؤسسة و لكن المكلف يستغل في بعض  لقد سمح المشرع للمكلف بخصم األعباء التي لها عالقة بنشاط

األحيان هذه الفرصة لتسجيل أعباء أخرى خارج نشاط المؤسسة أي نفقات و مصاريف متعلقة بمالكي أو 

   . (2)مسيري المؤسسة، و ذلك بهدف تخفيض األعباء المتعلقة باالستغالل

الضرائب المباشرة و الرسوم من قانون  1فقرة  169و في هذا الصدد قام المشرع الجزائري في المادة 

  : (3)المماثلة بتحديد بعض التكاليف و القابلة للخصم في تحديد الربح الصافي و التي تتمثل فيما يلي

 . االستغالل  و أجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة في  ءمختلف التكاليف و األعبا -

دج لكل  150 بع إشهاري إذا كانت قيمتها الوحدوية ال تتجاوزالهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طا -

 .مستفيد

          المؤسسات للقرى االشتراكية وتلك الممنوحة نقدا أو عينا  باستثناءاإلعانات، التبرعات و الهدايا  -

 .   دج 5000مبلغا سنويا قدره  عندما ال تتجاوزالطابع اإلنساني  و الجمعيات  ذات

يتجاوز مبلغهما الحد المحدد  التياإلطعام، الفندقة، و العروض  مصاريف بما فيها حتفاالتاالمصاريف  -

       من الربح الجبائي للسنة الماضية، التي يسمح فيه التحقيق بواسطة السجل، من اإلخضاع الضريبي 1٪

من هذه القانون للدفع  هقرأ دج إال أنه يستغل هذا الحق الذي 250000، و السقف المحدد لكل سنة مالية بمبلغ

في التي يقوم المكلفون بإدماجها  األعباء المصاريف إلى حد المبالغة في العديد من المرات، و من بين

    :               مصاريف و أعباء االستغالل دون أن تكون كذلك مايلي

                                                 
                                                                                                                   .          29نفس المرجع السابق، ص (1)

                                                                                                                        .  46حميد بوزيدة، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
      -126(، ص ص 1992من الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،طبعة  169الجزائرية، وزارة االقتصاد،المادة  الجمهورية(3)

125.(               
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ة كأن تسجيل مصاريف شخصية لمسيري و إطارات المؤسسة ليست لها أي صلة بنشاط المؤسس -

 .تدرج نفقات الصيانة لسيارات باسم المؤسسة مستقلة معظم األوقات ألغراض شخصية

تكاليف هذه الترميمات في  إدماجقيام المسيرون و مالكي المؤسسات بتميم مبانيهم الخاصة و   -

 .نفقات المؤسسة

قيد محاسبيا على أساس المسؤولين إال أنها ت منهافبالرغم من أن كل هذه المصاريف تعتبر شخصية و يستفيد 

  ة و مرتبطة باستغالل المؤسسةأنها تكاليف و مصاريف عام

 : (1)تقنية االهتالك 

     لقد قام المشرع الجبائي الجزائري بوضع سلم خاص بمعدالت االهتالك و بذلك حسب نوع األصول

   .و الجدول يوضح ذلك

    . بعض معدالت االهتالك: 03جدول رقم  

  معدل االهتالك  الستخدام بالسنواتمدة ا االستثمارات

  مباني صناعية

  مباني إدارية

  وأدواتمعدات 

  معدات نقل

  تجهيزات أخرى

  100ــــــ  50

  50ــــــ 25

  20ــــــ 10

  05ــــــ 04

  سنوات 10

  %2ــــــ 1%

  %5ــــــ  2%

  % 20ـــــ 10%

  %25ـــــ   20%

10%  

  .47مرجع سبق ذكره، ص ،حميد بوزيدة: المصدر

فيها بوسائل  ببالرغم من هذه المعدالت التي قام المشرع بوضعها إال أن المكلف يحاول دوما التالعو 

  يلجا إلى التالعب في قيمة األصل متعددة، إما بتطبيق معدالت ال تتعلق باألصل المهتلك أو برفع قيمتها، كما

  :  المكلف بتطبيق العالقة التالية و ذلك بحساب ثمن الشراء مضافا إليه الرسم لحساب قيمة االهتالك يقوم

  .  معدل االهتالك ×)  TVA+ ثمن الشراء = (قسط االهتالك    

  .معدل االهتالك ×ثمن الشراء خارج الرسم :   رغم أن الصيغة الصحيحة للعالقة هي

   % TVA =17،   % 20=، معدل االهتالك  2000000= ثمن الشراء : مثال

   2340000) =  0.17× 2000000+ (  2000000= تكلفة الشراء 

    468000=  % 20 × 2340000= قسط االهتالك

  معدل االهتالك  ×ثمن الشراء = لكن الطريقة لحساب االهتالك 

                                                 
   ). 48 -47(صحميد بوزيدة، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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و بذلك فإن المكلف قام بتقليص مبلغ الضريبة بمقدار  400000=  0.2 × 2000000= قسط االهتالك 

على ثمن الشراء المتضمن ط االهتالك المحسوب و بالتالي فإن قس. دج  68000=  400000 – 468000

  . للرسم إلى تضخيم حصة االهتالك

 خصم لف إلى تخفيض أعبائه باستمرار فيو من أجل نفس الهدف و هو تخفيض نسبة الضريبة يسعى المك

  .اهتالك معدات و أدوات ثم بيعها أو إضافة قيمة اهتالكات أخرى ألصول غير موجودة أي وهمية

 : قانونياإلخفاء ال .2
اإلخفاء عن طريق العمليات القانونية يتمثل فيما يسمى بالتصنع أو التظاهر أي خلق وضعية قانونية 

تتالءم مع ما يسمو إليه الممول في تخفيض أو تفادي الضريبة و هو يأخذ شكلين أساسيين ، الغش عن طريق 

  . (1)-(3)يات وهميةالتكييف الخاطئ للوضعية القانونية الحقيقية و عن طريق تركيب عمل

  :  التهرب عن طريق تركيب عمليات وهمية 

 إعداداستعماال من طرف المكلفين المتهربين حيث يتمثل عمل مؤسسة تجارية مثال في  األكثرو هو 

 األخيرةفواتير وهمية ال تطابق أي توريد حقيقي للسلع لحساب زبائن مؤسسات أخرى، و بذلك تتمكن هذه 

م على القيمة المضافة الوهمي المذكور على الفواتير المزورة التي سلمتها المؤسسة من خصم من مبلغ الرس

وهكذا عندما يكون الرسم على القيمة المضافة الذي يخصم أكبر من مبلغ الرسم على القيمة المضافة  التجارية

  . (2)-(4)الذي يدفع فيكون من حق هذه المؤسسات الحصول على تعويض يساوي مبلغ الفرق 

الضرائب يتم  إدارةاختفاء الحقيقة المالية أمام  إلى باإلضافة ألنهيعتبر هذا الصنف خطير جدا من الغش  و

بعض الوثائق لتبرير ما تم تزييفه و هي طريقة شائعة بكثرة لدى المتسللين من التحصيل  أيضا تزوير

  .  (3)ي في دراسة الملفاتالضريبي نظرا لنجاعتها و نجاحها بسبب عدم وجود التناسق اإلداري الضريب

  : (4)التكييف الخاطئ لعمليات قانونية 
وهذا ما  امتيازاويتمثل في تغيير عملية قانونية حقيقية بمظهر عملية أخرى خاضعة لنظام جبائي أكثر 

يسمح بعدم أداء الضريبة أو أدائها بنسبة أقل من تلك الناتجة عن الوضعية القانونية األولى وهذا ما يكون له 

أثر في تغيير المعنى الحقيقي لعملية ما وتزييف حالة أو فعل خاضع للضريبة بحالة أو فعل آخر غير خاضع 

للضرائب أو خاضع لمعاملة جبائية خاصة أكثر اعتداال ، ومن األمثلة الواقعية الشائعة حالة إخفاء عملية 

ر بإفراط للشركاء وهذا لكي ال تؤدى توزيع األرباح الخاضعة للضريبة واستبدالها بشكل آخر وهو دفع األجو

  .الضريبة بمناسبة توزيع األرباح

                                                 
  .169خبابة عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص  (1)-(3)
   .57طالبي محمد، مرجع سبق ذكره، ص (2)-(4)
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أو حالة مقاول يقوم بشراء آالت ومعدات بغرض مزاولة نشاطه فهو يحاول إعطاء العملية طابع المصاريف 

    العامة لكي يتمكن من الخصم الكلي لثمن الشراء في السنة األولى باعتبارها مصاريف عامة  قابلة للخصم

  .والتي تدوم عدة سنوات  ، في حين كان من األجدر إهتالك هذه التجهيزات على أساس مدة اإلستعمال

  : التهرب عن طريق عمليات مادية.3
المكلف بطريقة غير قانونية واقعة مادية، بحيث هذا التحايل في عدم يعتبر التحايل ماديا عندما يغير 

التي تدخل في احتساب االقتطاع  األرباحجات و البضائع أو التصريح القانوني بجزء من المواد و المنت

كلي و كالهما يساهمان بطريقة غير  إخفاءجزئي أو  إخفاءعبارة عن  اإلخفاءالضريبي، سواء كان هذا 

  . (1)اقتصاد غير شرعي إنشاءقانونية في 

يتم فيها تبادل المواد و السلع فاإلخفاء المادي هو العمل الذي يتم بسرية في السوق السوداء، وهي السوق التي 

     بعيدا عن كل مراقبة من اإلدارة، حيث تتلقى صعوبات نتيجة ضعف إمكانياتها البشرية و وسائلها المادية

  : (2)، و يمكن تقسيم هذا النوع من التهرب إلى نوعين 

 :الجزئي اإلخفاء 

      األوليةقسما من مخزون المواد  تتمثل هذه التقنية في إخفاء المكلف بالضريبة لجزء من أمالكه أو

    أو البضاعة تهربا من الضريبة التي تفرض عليها، ثم يعيد بيعها في السوق السوداء أي بطريفة غير شرعية

  . اإلنتاجتكلفتها ضمن تكلفة  بإدماج، في حين يقوم الخاضع للضريبة 

 : الكلي اإلخفاء 

، و بالتالي  ائيةبالج اإلدارةللدوائر المالية و  معلوماتو هو كتمان النشاط كليا بحيث ال يصل عنه أي 

، وهذا أكثر أشكال التهرب أمانا، و هي تشمل عدد كبير من المصانع اإلطالقال يدفع أي ضريبة على 

صناعية، ومكاتب تجارية و خدمات مختلفة التي تعمل بدون ترخيص و التي تتواجد  ورشات و الصغيرة

، و يقدر البعض أن حجم الصناعة غير اآلالفدة عن العين و هي تبلغ عشرات معظمها في الدهاليز، بعي

الذين يقومون بإعطاء دروس المرخصة في القطاع الخاص يعادل حجم المرخصة منها، و كذلك المدرسون 

   .تعد في البيوت وأعدادهم ال تحصى و الة خصوصي

  

  

  
 

 

                                                 
  4) . 45-44(حميد بوزيدة، مرجع سبق ذكره،ص ص (1)
   ).37-36(دحماني جميلة، مرجع سبق ذكره، ص ص (2)
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. آثار التهرب الضريبي: المبحث الثالث  
التهرب الضريبي يمكن اعتباره حائال دون تحقيق أحد األهداف القاعدية أو األساسية يتضح لنا أن 

للضريبة،  المتمثل في تغذية الخزينة بإرادات كافية لتغطية النفقات كما هو متفق عليه عند أغلب االقتصاديين 

  . و المشرعين للضريبة

   االسترتيجية للضريبة األهدافأحد أهم و من هنا يمكن اعتبار التهرب الضريبي عقبة ال تسمح بتحقيق 

  . و المالية ةالمجاالت االقتصادية، االجتماعي، مما ينتج عنه آثار وخيمة على 

. اآلثار االقتصادية: المطلب األول  
للتهرب الضريبي عدة تأثيرات في المجال االقتصادي وذلك من خالل كبح أهم محفز اقتصادي وهو 

وجيه الوهمي لالقتصاد و كذا الخسائر و األضرار الناتجة عن ضياع األموال من المنافسة باإلضافة إلى الت

  . خزينة الدولة و هذا ما يفسر ندرة رؤوس األموال

  :  (1)يكما أن هذه الظاهرة تحدث اعوجاجا بالنسبة لالقتصاد الوطني و تتمثل فيما يل

   . المنافسة االقتصادية إعاقة -  1        

  . ه الوهمي للنشاط االقتصاديالتوجي  -  2    

  . ارتفاع معدالت الضرائب و أسعارها -  3    

  .إعاقة التقدم االقتصادي -  4    

  .أزمة رؤوس األموال رظهو -  5    

 : المنافسة االقتصادية إعاقة .1
على النشاط  إسقاطهاو هو تشوه اقتصادي يحدثه التهرب الضريبي  فالضريبة المرتفعة التي يتم 

معتبرا للمؤسسة التي تغش بالمقارنة مع المؤسسة التي ال تغش  امتيازاتعطي  أنعية و التجارية يمكنها الصنا

و يبطل شروط اختيار المؤسسات، فهناك من المؤسسات من تلجا إلى التسيير المحكم مما يفشل روح المنافسة 

بي للحصول على وسائل تمويل و و الزيادة في اإلنتاج لرفع أرباحها و هناك من تلجا إلى التهرب الضري

بذلك تبيع منتوجاتها بأسعار منخفضة مقارنة مع األسعار التي تطبقها المؤسسات األخرى، كما أن المؤسسات 

   .(2)المتهربة تستطيع أن تحتكر السوق بتخفيض أسعار مبيعاتها

خاصة يفضلون المؤسسات ال أصحاب أنو كمثال على ذلك القطاع العام و الخاص في الجزائر فنجد 

 في تساعدهم على التوسع   جديدة أموال ، لتكون في حوزتهم رؤوس ألنفسهماالحتفاظ بحصيلة التهرب 

      .نشاطاتهم

  

                                                 
  . 50حميد بوزيدة، مرجع سبق ذكره، ص (1)
  . 58محمد فالح، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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 : التوجيه الوهمي للنشاط االقتصادي .2
الضريبي و ال  حساسية للتهرب األكثراقتصادية في القطاعات  أنشطة إلىاالقتصاديون  األعوانقد يلجا 

االعتبار األنشطة التي تساعد في التنمية االقتصادية و تزيد القيمة المضافة و الدخل الوطني،أي يأخذون بعين 

، و بهذا فالتهرب الضريبي يصبح سببا إضافيةاالقتصادية التي تخلق ثروات  األنشطة إلىال يتوجهون  أنهم

  . (1)في الركود االقتصادي و التخلف

وجهة غير طبيعية ال تخدم الصالح العام و ذلك بإسهامها  داالقتصاأي أن التهرب الضريبي يساهم في توجيه 

في إرساء اقتصاد يقوم على أساس السوق السوداء و الذي يخلق مشاكل جمة تحول دون السير الحسن 

   . (2)لالقتصاد الوطني

  : ارتفاع معدالت الضرائب و أسعارها .3
رفع معدالت  إلىالدولة بذلك  أية، فتلجتؤدي ظاهرة التهرب الضريبي إلى إنقاص اإليرادات الضريب

فإن التهرب و رفع معدالتها،  بالضرائو الزيادة في عدد  اإليراداتالضرائب لتغطية ذلك النقص في 

  الضريبي سوف يتسبب في تحويل الضغط الضريبي و وقوعه على المكلفين الذين يؤدون واجباتهم الضريبية

   . دالة االجتماعية، و بذلك تغيب العدالة الضريبية و الع

  :  إعاقة التقدم االقتصادي .4
إن األثر المتمثل في إعاقة المنافسة و الذي يترتب عليها التهرب الضريبي، يؤدي بدوره إلى تأخير 

  .التطور االقتصادي و إعاقة التقدم االقتصادي

  : ظهور أزمة رؤوس األموال .5
فاء أرباحه دون أن ينفقها خوفا من أن يضطر إلخ و يظهر ذلك في كون الخاضع المتهرب من الضريبة

تكتشفه إدارة الضرائب، فيلجأ إلى االكتناز، حصيلة التهرب أو الغش حيث يلجأ إلى التوظيف المغفل على  

    و هذا ما ينقص من موجودات االقتصاد من رؤوس األموال) ذهب(شكل أوراق نقدية أو على شكل معدن 

ى المستوى الخارجي فيتوجه الخاضع نحو فتح حسابات بنكية في الخارج ، هذا على المستوى الداخلي، أما عل

و التحويل التدليسي لألرباح التي يتم إخفاؤها، و بذلك تهريب رؤوس األموال وهذا ما يحدث نزيف لالقتصاد 

  .  الوطني أيضا

  . اآلثار االجتماعية: المطلب الثاني
بتخفيض قدرة المواطنين في تحقيق كافة رغباتهم  إالم التهرب الضريبي في الميدان االجتماعي ال يقو إن

  . في الوقت الذي يكون فيه انخفاض على المستوى االجتماعيو ذلك 

                                                 
  .51ص حميد بوزيدة، مرجع سبق ذكره، (1)
    .58فالح،مرجع سبق ذكره،ص محمد (2)
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    كما أن التهرب الضريبي يزيد من اإلخالل بمبدأ الضريبة و قاعدة المساواة بين المكلفين غير المتهربين 

االجتماعي حيث أن السلطة العمومية تدرك مستوى  و المتهربين، و يؤدي أبضا إلى إضعاف روح التضامن

الخسارة الضريبية التي ينتجها التهرب الضريبي إن اثر التهرب الضريبي يتجلى بوضوح في تدهور عامل 

الدولة لميزانيتها تأخذ بعين االعتبار  إعدادالصدق في المعامالت و تثبيت و تعميق الفوارق االجتماعية، فعند 

الناتجة عن التهرب الضريبي، و لالحتفاظ بهامش األمان تقوم بزيادة طلباتها مقارنة  الخسائر الجبائية

باحتياجاتها المالية و ذلك عن طريق زيادة نسبة االقتطاع الجبائي، هذا يجعل الخاضعين الواعين يتحملون 

  . مساهمة هامة في األعباء العامة مقارنة بتلك التي يؤدونها بصفة عادية

الحريصون على  أوالخاضعون الذين ال يستطيعون التهرب،  أوعبء األكبر منها دائما المكلفون إذن يتحمل ال

  . (1)أداء واجبهم االجتماعي و الوطني في دفع الضريبة

سلوك نفس الطريقة تجنبا للعبء الضريبي، و بالتالي  إلىمد الخاضع النزيه عو في ظل هذه الظروف قد ي

  .وح الالوطنية و يحفز الخاضعين النزهاء للضريبة و يحرضهم على التهربالتهرب ينمي ر أنيمكن القول 

. اآلثار المالية: المطلب الثالث  
إن التمويل من أعقد األمور التي أصبحت تشكل تقنية قائمة بذاتها تطرح في سياق البحث عن االنطالقة 

تنموية  إستراتيجيةد التي تقف في وجه كل القيو أهميعتبر القيد المالي  إذاالقتصادي،  أو عن اإلنعاشالتنموية 

  . و االنجازات األهدافبدون تمويل ال معنى للحديث عن  إذاقتصادي  إنعاشبرنامج  أو

التهرب ليحد بشكل واضح و كبير من  يأتيمالية هامة  أداةالمتوخات من الضريبة التي تعتبر  األهمية فأمام

، و يفوت عليها تنفيذ سياستها المالية إليهاهامة بحاجة ماسة دورها، و يحرم بذلك خزينة الدولة من موارد 

   .(2)التنموية ألهدافها

فهذه الظاهرة تؤدي إلى اإلضرار بالخزينة العامة للدولة مما يترتب عليه عدم قيام الدولة باإلنفاق العام على 

  . (3)المجتمعالوجه األكمل الذي يستفيد منه 

   على المرافق العامة حيث تسير سيرا منتظما ة الدولة مواصلة اإلنفاقهرب عدم استطاعحيث يترتب عن الت

بين كافة المواطنين القادرين على العامة  األعباءعدم مراعاة العدالة في توزيع  إلى، منفردا و قد يدفعه ذلك 

عن طريق دفع الضريبة و ذلك بتحمل األفراد الذين ال يستطيعون التهرب أو ال يريدون مزيدا من الضرائب 

رفع سعر الضريبة أو فرض ضرائب جديدة كي تعوض النقص في الحصيلة الناجمة عن التهرب البعض من 

  . تحمل عبء الضريبة، يضاف إلى ذلك أن الدولة قد تتحمل في سبيل مكافحته الكثير من النفقات العامة

  
                                                 

   .46زينب حسين عوض اهللا، مرجع سبق ذكره، ص (1)
   .183، ص1998، طبعة 1عمان، ج دار الينارق، السياسة المالية و التشريع الضريبي، غازي عناية، (2)
صادية و علوم التسيير، ماجستير، معهد العلوم االقت لنيل شهادة يحياوي نصيرة، التهرب الضريبي و الغش الجبائي، رسالة (3)

   .27ص الجزائر
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  : خالصة الفصل
لكثير من العوائق التي تحول دون تحقيق في هذا الفصل يظهر لنا وجود ا إليهمن خالل ما تطرقنا  

عقد أمن  أنههذه العوائق في التهرب الضريبي، الذي اتضح لنا  أولى لتتمثالمرجوة، و  لألهدافالضريبة 

واجباته الجبائية بشتى الطرق وهذا ما يؤثر سلبا على مهام المنظومة  أداءالمشاكل بسبب تحايل المكلف عن 

  . الجبائية

 فإنهاالمكلف نفسه،  إلىالعائدة  أواالقتصاد  إلىبابها سواء تلك التي تعود سهما كانت أو هذه الظاهرة م

بالدولة و بالمكلف أيضا، و هذا ما يستدعي مكافحتها و بالتالي يستلزم نتائج سلبية تلحق  إلىتؤدي مجتمعة 

.             ةسياسة رشيدة للحد من تفاقم الوضع و لو بنسبة معين نتهاجاعلى السلطات المعنية 

و ذلك من خالل العالج الردعي و المتمثل في الرقابة الجبائية و هذا ما سنتطرق إليه من خالل الفصل 

  .الثالث
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  :تمهيد الفصل 
في البلدان التي تمثل  الجبائية في العالم، و تشتد خطورته األنظمةن التهرب الضريبي هو داء جميع إ

 بتوظيفالدواء لهذا الداء  إيجاد إلىلذلك يسعى القانون الجبائي . فيها الجباية أهم مورد للخزينة العامة للدولة 

 اإلدارةنجد تحسين أداء النظام الضريبي، توطيد العالقة بين جميع الوسائل المتاحة لمحاربته، ومن بينها 

و في  األخرىاالقتصادية  اإلداراتالجبائية و مختلف  اإلدارةالجبائية و المكلفين، توسيع دائرة التعاون بين 

 المتخذة لمكافحة التهربالضرورية  اإلجراءاتمن أهم  األخيرةتعتبر هذه  إذلرقابة الجباية، األخير نجد ا

  .الضريبي 

و سعيا من طرف القانون لتنظيم عملية الرقابة الجبائية، و ممارستها بكفاءة أكثر، وضع لها المشرع 

الجزائري أدوات قانونية، و تتمثل في مجموعة من اإلجراءات و الوسائل يعتمد عليها األعوان المراقبون في 

  . تنفيذ مهامهم الرقابية

طرق إلى وسائل مكافحة الغش و التهرب الضريبي بالتركيز و الدراسة لذا سنحاول من خالل هذا الفصل ال

  .المفصلة للرقابة الجبائية
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  .وسائل مكافحة التهرب و الغش الضريبي: المبحث األول

الدور الجبائية ن و هذا  لإلدارةيرجع  األساسيمحاربة التهرب و الغش الضريبي، فإن الدور  إطارفي 

تأكيد حضور اإلدارة في الميدان بتدخالت مستمرة لعمليات اإلحصاء المتكررة للكشف عن يركز على 

النشاطات غير المصرح بها و الكشف عن المداخيل المخفية ، وكذا التطوير بدون هوادة للمادة الخاضعة 

بإدخال إصالحات . (1)بالمصالح التي بحوزتها المعلومات ذات الفائدة الجبائية ةللضريبة، بالتدخل أو باالستعان

عميقة للنظام الجبائي ، فالسلطات العمومية شرعت في عملية إعادة بناء الجهاز الجبائي،هذه الخيرة ركزت 

على جعل فعالية أكبر لإلدارة الجبائية، بتحسين أدائها، و ضمان تحقيق األهداف الحقيقية لإلصالح الذي شرع 

  .فيه و الخاص بالمادة الخاضعة للضريبة

  .تحسين أداء النظام الضريبي:  األولطلب الم

  :تعود فعالية النظام الضريبي في تكوينه باألساس إلى ثالثة عوامل

 :التوافق مع البيئة .1
التي يطبق  (2)وهذا يقتضي بأن يكون النظام الضريبي متالئما في أسسه وأدواته وغايته مع طبيعة البيئة 

أن تحقق ذلك يجعل المجتمع  إذ جتماعيةاوتراكيب اقتصادية ونفسية من  هوما تحتويفيها من قيم وأنماط ثقافية 

ولو كان  العبءيقبل مضمون النظام الضريبي ويعمل على تحقيقه ومن ثم تزداد القدرة الكامنة على تحمل 

  .مرتفعا وعلى استثمار المال بصفة منتجة

وثائق  مكتوبة، تصريحات اتير،فو(فالنظام الضريبي الجزائري يعتمد كثيرا على الرسمية في المعاملة

فالعمل المنزلي ورغم  عن الواقع المعاش لدى كثير من فئات المجتمع، وهي عناصر بعيدة ...)محاسبية

 االجتماعيوكل هذا العدد ليس مصرحا به لدى الضمان  1989عامل سنة 140600 إلىأهميته فقد وصل 

يجعل النظام بعيدا عن مكامن القدرات الضريبية  ومثل هذه الرسمية الشديدة ،وال لدى اإلدارة الجبائية

  .الحقيقية للمجتمع

نسبة  الرتفاعكما نجد أن النظام الضريبي الجزائري ال يتالءم والمستوى الثقافي والتكويني للفرد الجزائري 

على  األمية فهنا المجتمع ال يميل كثيرا نحو التعامل بالرسميات بل تشكل في حد ذاتها أعباء نفسية كبيرة

 إلىهذا تسجل ضعف وهشاشة العالقة بين المجتمع والسلطات الحاكمة وكل هذا يؤدي  إلى إضافةالمكلفين ،

 .  (3)األفراد بأن الضريبة هي مجرد عقوبة تفرض عليهم من قبل السلطات العامة عتقادا

  

                                                 
  .115ص مرجع سبق ذكره، يحياوي نصيرة،  (1)
  .243ه، ص قدي عبد المجيد، فعالية التمويل بالضريبة، مرجع سبق ذكر  (2)
  ).69-68(مرجع سبق ذكره،ص ص محمد، يطالب  (3)
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 :القدرة على تعبئة الموارد .2
المتاحة متى تيسرت  االقتصاديةمعظم الفوائض تيان بكل أو وهذا يعني قدرة النظام الضريبي على اإل 

عوامل كثيرة تجعل من  وهناك ضريبية عالية التكوين واليات عمل متطورة، إدارة،وهذا يتطلب في الواقع 

  .ضعف التعامل مع البنوك :النظام الضريبي الجزائري عاجز عن تتبع مثل هذه الفوائض ومن أهمها

 :الموارد توظيفالقدرة على  .3
استعماالت انفاقيـة   إلىخالل قدرة النظام الضريبي على الوقوف أمام تسرب الفوائض المالية  وهذا من

كانت غير مقنعة تقف حائال أمام استعداد األفراد للتعامل بشكل ايجـابي   إذاغير رشيدة ذلك أن طبيعة النفقات 

   .(1)مع النظام

  :(2)لفينتوطيد العالقة بين اإلدارة الجبائية والمك :المطلب الثاني
حيث تعتمد الدولة سياسة اقتصادية مالية واضحة تكون أساسا سياسة ضريبية مستوحات من حاجات 

دراسة التشريعات الضريبية بوجه عام،والسعي لوضعها  إعادةفالبد من  ،الوطني االقتصادالبالد،ومتجاوبة مع 

رات تترك مجاال للتهرب وبخالف ال يتضمن ثغ ماواإلبهفي نظام ضريبي منسجم ومترابط خال من التعقيد 

في المصالح الضريبية غير قادرين عن  الموظفينذلك فان تعدد وعدم وضوح النصوص الضريبية يجعل 

،لهذا ال يجب أن  (3)من طرف اإلدارة المركزية إليهاالمتابعة اليومية لإلجراءات التشريعية والقانونية المسندة 

دون مقابل ولكن كمصروف شخصي مثل ذلك المخصص للباس ب كعبءتظهر الضريبة بالنسبة للمواطن 

  .واألكل

وفي األخير يمكن القول أن تحسين الصورة السلبية للضريبة يتم حتما بمجهود الحوار النزيه والجاد إلقناع 

للضريبة من جهة وبالسلوك النزيه والعادل لإلدارة اتجاه مختلف فئات  واالجتماعي االقتصاديالمواطن بالنفع 

  .مكلفينال

كما يجب تحسين العالقات ما بين اإلدارة والمكلفين ألنهم يعملون في جو غير متبادل من الثقة بالنسبة 

إلدارة الجبائية تظهر له على أنها وحش بدون وجه سيئ التعامل ويهدده فهو يرى أن تسديد اف للمكلف،

ة والمكلف تكون بدون شك ألجل تحسين لذا فان تحسين العالقة بين اإلدار ،الضريبة هي تضحية ألجل السلب

األجواء النفسية للطرفين،كما أن تحسين سلوك عون اإلدارة الجبائية يكون له األثر البالغ في رفع معنويات 

المكلف،ومن هذا فان وضيفة أعوان اإلدارة الضريبية تمتاز بالحساسية ولهذا يجب أن يقدم لهم تكوين في علم 

من مهام أعوان اإلدارة الجبائية األساسية هو تعريف المكلفين بالنصوص الضريبية ،كما أنه االجتماعيالنفس 

                                                 
  .69ص ،نفس المرجع السابق  (1)
      نة، التهرب الضريبي و آلية مكافحته، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، المركز الجامعي البويرةيربومكواز ليلى وباديس صب (2)

  .44،ص 2009دفعة  ،
  .70محمد، مرجع سبق ذكره، ص يطالب (3)
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وألجل تصحيح سلوك المكلف اتجاه واجبه الضريبي يجب أن يتم مساعدته وتنويره من طرف  وكيفية تطبيقها،

 .والمعاملة االستقبالاإلدارة الجبائية وأن يحضى بحسن 

  :بين مختلف اإلدارات االقتصاديةتوسيع دائرة التعاون  :المطلب الثالث
صة مع النقص الملحوظ جبائية أثناء القيام بمهامها وخاموازاة للمشاكل والعراقيل التي تواجهها اإلدارة ال

للمعلومات الخاصة ببعض المكلفين من أجل تشديد اإلدارة لعمليات الرقابة فقد تم نهلك التنسيق بينها وبين 

ا من أجل إضفاء عمل مشترك القتناء وتبادل المعلومات وتقديمها أو وضعها مختلف الهيئات واإلدارات وهذ

تحت تصرف المصالح الجبائية،وهذا لمحاربة التهرب وخاصة أنها تمتلك معلومات جد هامة في هذا المجال 

تقها الملقاة على عا) إن هذه الهيئات واإلدارات البد من تعاونها مع المصالح الجبائية(بالنظر للمسؤوليات 

  .والصالحيات المخولة لها ،وهذا التعاون البد أن يظل قائما حتى استعمال اإلدارة الجبائية لحقها في اإلطالع

  :مثل هذا التنسيق وبصفة عامة يتجلى في النقاط التالية إن

 ،جباية    :تنسيق برامج التدخل في الميدان كلما أتيحت الفرصة لذلك وخاصة في مجال الفرق المشتركة -

  .مصالح األمن، جمارك ، تجارة 

مثل هذه العملية وخاصة فيما يتعلق بالتدخالت المنتظمة المشتركة للبحث عن المهن الخفية أو السرية  إن

وهذا  واألشخاص الممارسين لها ،يمكن أن تأتي بنتائج ايجابية بالنظر إلى دور هذه المعلومات المستقاة،

لتي تلعب دورا هاما في الميدان التعرف على المكلفين العاجزين الذين بالمساعدة الفعالة للقوة العمومية ا

  . (1)يقطنون في المناطق أو األحياء الصعبة الدخول

  :تدعيم التنسيق مع مختلف الهيئات واإلدارات .1

 :التنسيق المشترك 

  :ر األمثلة التاليةحيث أنه دائما في ميدان التعاون بين اإلدارة الجبائية ومختلف الهيئات واإلدارات يمكن ذك

هذا التنسيق يتعلق خاصـة بمديريـة األسـعار     :التنسيق بين اإلدارة الجبائية والمصالح التجارية -

والمنافسة ومديرية اإلحصاء وعلى هذه المصالح أن ترسل كافة المعلومات التي بحوزتها والمتعلقة بمختلـف  

من طرف بعض المكلفين في مجال تشكيل أسعار  المخالفات التي تمت بصلة للنظام االقتصادي والتي ترتكب

  .(2)المبيعات والخدمات بالدراسة التحليلية لملف األسعار واإلحصائيات المتعلقة بنوع الخدمات المقدمة

البد على هذه األخيرة أن تفرض على كل مستورد :التنسيق بين اإلدارة الجبائية ومصالح الجمارك -

اإلستيراد هذه البطاقة يتم جلبها من لدى مفتشيه الضرائب وهذا فـي انتظـار   تقديم شهادة مهنية أثناء عملية 

تعميم البطاقات الترقيمية الجبائية وعلى مصالح الجمارك أن ترسل تلقائيا وبدون أي طلب مسبق من طـرف  

  ).أي قيمة االستيراد(مصلحة الجباية معلومات مفصلة تخص عملية اإلستيراد

                                                 
  .71، صالسابقنفس المرجع   (1)

(2)  Note n  102 de la DGI relatif au rapport interministeriel sur la lutte centre la fraude fiscal .  
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العمل  إطارين تحصيل الضرائب فقد ذكر المدير العام للضرائب أنه في وفي خضم اليوم الوطني لتحس

قامت المديرية العامة  لإلحصائياتالمشترك في المؤسسات العمومية واإلدارات وعلى رأسها المكتب الوطني 

وهذا من أجل تسجيل جميع من عليه دفع "من عليه الضرائب "بتحديد ما يسمى 1991للضرائب سنة 

قد تم تسجيل الضرائب وسلمت للمعنيين 1995ديسمبر31يث األنشطة الممارسة،وهكذا وحتى الضرائب من ح

  .            ومنها ماهي بصدد التوزيع عليهم

  :عمليات 3بانطالق  1995فقد بدأت سنة " من عليه الضرائب"أما االنطالقة الفعلية لطريقة 

والمديرية  لإلحصائياتللمكتب الوطني  إبالغهوإنشاء المنظومة الخاصة بمن عليهم دفع الضرائب  -     

 .العامة للجمارك

 .الفردية لمن عليه دفع الضرائب اتإنشاء البطاق -     

 1995- 07- 01 اتخاذ قرار مشترك بين إدارة الضرائب وإدارة الجمارك يتم بموجبه اعتبارا من -     

 .(1)لع المستوردةالمطالبة ببطاقة التسجيل عن الضرائب عند عمليات جمركية الس

  : التنسيق مع الجهات القضائية 

على السلطات القضائية تحويل كافة المعلومات التي بحوزتها فيما يخص المخالفات الجبائية إلدارة الضرائب 

وعليها أيضا أن تتعامل بكل تشدد مع المكلفين الذين يرتكبون مخالفات جبائية تلحق أضرارا بالخزينة العامة 

  .للدولة

ا فالجهات القضائية عليها إبالغ اإلدارة الجبائية لكي تتدخل كطرف مدني في إجراءات المحاكمة ،وعليها ولهذ

أيضا أن تطبق العقوبات المناسبة للمبالغ التي يتم نهبها من طرف المكلفين من أجل ردع المتهرب على أن ال 

  .ل هذه األعماليعود لمثل هذا الفعل،خاصة أن اإلدارة الجبائية ال تتغاضى على مث

ومن أجل فعالية أكبر وتنسيق أكبر البد من استعمال ما يسمى بمؤشر الهوية الجبائي هذه الفكرة مـن إبـداع   

المتفشية العامة للضرائب ألن هذا المؤشر يجمع كافة المعلومات المتعلقة بشخص ما وهذه األخيـرة يمكـن   

لمحاكم ،البنوك ،مراكز الصكوك البريديـة وصـناديق   اقتناؤها بواسطة اإلعالم اآللي في كل من الواليات ،ا

  .بحيث يمكن أن تكون جد فعالة في ميدان المكافحة ضد التهرب الضريبي ،...التوفير 

جاعة ثر الوسائل نوباإلضافة إلى الوسائل السالفة الذكر نجد ما يعرف بالرقابة الجبائية والتي تعتبر من أك

  .لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي

ـ تمث       وم لحقوقـه ل الضوابط لكل تصرف يتعدى أثره للغير، نتيجة لتجاوز المسؤول لسلطته أو تجاوز المحك

  .ةد، ويترتب عن ذلك آثار ع

  

 

                                                 
  .1996أفريل  09-08المدير العام للضرائب، مداخلة في اليوم الوطني لتحسين تحصيل الضرائب يومي السيد   (1)
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  : : ماهية الرقابة الجبائيةماهية الرقابة الجبائية: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
   الرقابة بشكل أو بآخر أمر طبيعي في أي مجتمع، ألنها تمثل الضوابط لكل تصرف يتعدى أثره للغير

  .دةوم لحقوقه، ويترتب عن ذلك آثار عتيجة لتجاوز المسؤول لسلطته أو تجاوز المحك، ن
فأي نظام مالي أو إداري ال تتوفر فيه رقابة صحيحة، فعالة، ومنظمة يعتبر نظاما ناقصا، وال تختلف الرقابة 

والمستعملة للكشف ية في هذين النظامين عنها في النظام الجبائي، ففي هذا األخير تعد من بين الوسائل المجد

  .ب الضريبيعن مواطن التهر

  .مفهوم الرقابة الجبائية وأهدافها: األولالمطلب 
للوقوف على مفهوم الرقابة الجبائية، رأينا من الضروري تحديد مفهوم الرقابة بشكل عام ثم تحديد 

  :حيث عرف فايول الرقابة بأنها.مفهوم الرقابة الجبائية كصورة من صور الرقابة

التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة والتعليمات الصادرة والقواعد المقررة، أما " 

   (1)".موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها ومنع تكرارها

ن اإلدارة ومنه فهي األداة القانونية التي تعين السلطة المختصة على الوقوف على األخطاء وتقويمها وبما أ

وسيلة التي تمكنها من تمثل ال Claude Laurentالجبائية إحدى هذه السلطات المختصة فإن رقابتها حسب 

  . (2)المكلفين ملتزمين في أداء واجباتهم الجبائية وتصحيح األخطاء المالحظة التحقق بأن

جبائية قصد التحقق من صحة ومصداقية فبالتالي الرقابة الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها اإلدارة ال

ب سية التي ترمي إلى التملص والتهرالتصريحات المكتتبة من طرف المكلفين، لغرض اكتشاف العمليات التدلي

  .من دفع الضريبة وتقويمها

  : ومن خالل تعريفنا للرقابة الجبائية يمكننا استخالص بعض األهداف التي تسعى إلى تحقيقها والمتمثلة في

 القوانين مختلف التصرفات المالية للمكلفينويتمثل في التأكد من مدى مطابقة ومسايرة  :دف القانونياله 

واألنظمة، لذا وحرصا على سالمة هذه األخيرة تركز الرقابة الجبائية على مبدأ المسؤولية والمحاسبة لمعاقبة 

  .  (3)من دفع مستحقاتهم الجبائية بافات أو مخالفات يمارسونها للتهرالمكلفين بالضريبة عن أية انحر

ا هاما لإلدارة الضريبية من خالل الخدمات والمعلومات إذ تؤدي الرقابة الجبائية دور:الهدف اإلداري 

  :التي تقدمها والتي تساهم بشكل حيوي وكبير في زيادة الفعالية واألداء ويمكن تحديدها في النقاط التالية

لتنبيه إلى أوجه النقص والخلل في التشريعات المعمول بها مما يساعد اإلدارة تساعد الرقابة الجبائية على ا -

                                                 
، مكتبة دار -دراسة تحليلية وتطبيقية-الحكومية،  األجهزةالرقابة اإلدارية والمالية على  ،قبيالتسحيمات ال و حمدي سليمان  (1)

  . 13 ص، 1998الثقافة، األردن، 
(2) Claude Laurent, contrôle fiscale, -la vérification personnelle-, Bayausaine, France, 1995, Page13.   

، 2000أحمد غالم، المالية العامة و النظام المالي في اإلسالم، دار المسيرة للنشر، عمان محمود حسين الوادي، زكريا  (3)

  .166ص
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  .الجبائية على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

       تحديد االنحرافات وكشف األخطاء يساعد اإلدارة الجبائية في المعرفة واإللمام بأسـبابها وتقيـيم آثارهـا    -

 .هة المشكالت التي تنجم عن ذلك، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمواج

 .التهرب الضريبينسب تسمح عملية الرقابة الجبائية بإعداد اإلحصائيات مثل  -

 :الهدف المالي واالقتصادي 

حيث تهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على األموال العامة من التالعب والسرقة، أي حمايتها من كل 

ان دخول إيرادات أكبر للخزينة العمومية، وبالتالي زيادة األموال ألشكال، وهذا لضماضياع بأي شكل من 

األهداف االقتصادية  ة للمجتمع، إذ أنالمتاحة لإلنفاق العام مما يؤدي إلى زيادة مستوى الرفاهية االقتصادي

  . (1) للرقابة الجبائية موجودة ضمن العالقة المركبة بين االقتصاد والجباية

  : ثل فيويتم :الهدف االجتماعي 

منع ومحاربة انحرافات الممول بمختلف صورها مثل السرقة واإلهمال أو تقصيره في أداء وتحمل واجباته  -

  . تجاه المجتمع

تحقيق العدالة الجبائية بين المكلفين بالضريبة وهذا بإرساء مبدأ أساسي لالقتطاعات والمتمثل فـي وقـوف    -

 .يبةجميع المكلفين على قدم المساواة أمام الضر

  .برنامج الرقابة الهياكل المتدخلة في إعداد:المطلب الثاني
تعتبر الهياكل القانونية والمحلية والجهوية والهياكل المركزية هي المتدخلة في إعداد برنـامج الرقابـة   

بحيث يقوم رؤساء المفتشيات خالل السنة بتوجيه اقتراحات من الملفات التي تستوجب الرقابة إلى المديريـة  

فرعية المكلفة بالرقابة التابعة للمديرية الوالئية المختصة إقليميا ثم يعد البرنامج النهائي على مستوى المكتب ال

      الوالئي ويوجه إلى المديرية المركزية للمصادقة التي تقوم بدورها بتوجيه  لعرض التنفيـذ لمـدير البحـث    

يوم  20عاد توجيهه إلى المدير الوالئي للتنفيذ و ذلك قبل جانفي من سنة التنفيذ ثم ي 1و التحقيقات و ذلك قبل 

  .من تاريخ وصوله

إلتمام عملية الرقابة الجبائية تستلزم هياكل ووسائل هيكلية منشاة من طرف المدير الوالئي للضرائب والتـي  

عامة ،نيابة المديرية والتكوين والوسائل ال فنيابة مديرية التو ضي(تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لنيابات المديرية

  .للعمليات الجبائية،مديرية التحصيل ونيابة مديرية المنازعات

  
 
 

                                                 
  .36ص مرجع سبق ذكره، نجاة ، ينو (1)
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 :(1)تحضير برامج التحقيقات .1

  .يتشكل البرنامج من قائمة المكلفين بالضريبة والذي ستقوم المصلحة بالتحقيق في المحاسبة معهم

ف مكتب البحـث والتحقيقـات علـى    يتم إعداد كل المعلومات والمعطيات التي تدخل ضمن النشاط من طر

  :مستوى نيابة مديرية الرقابة الجبائية وذلك بمراعاة بعض المعايير في اختيار ملفات التحقيق التي تتمثل في

من يتجاوز رقم أعماله عتبة معينة فإنه يكـون ضـمن برنـامج     المصرح به حيث كل األعمالأهمية رقم  -

 .الرقابة

 . طبيعة النشاط -

 . لمحققة منذ سنواتالخسارة ا -

 . الدراسة المنهجية للمكلفين بالضريبة -

 .Lettre anonymes.  الرسائل المبلغة للمصلحة بطرق مغلفة -

 .متابعة تنفيذ البرنامج .2

فـي األخيـر   . يتم متبعة تنفيذ البرنامج بواسطة طريقة بيان الخصوم ونهاية األعمال التي تسهل المتابعة

وكـل  .تقديم العمل المحقق ومالحظة ما إذا كان العون قد أكمل عمله أو مازال بعـد يرسل بيان المتابعة حالة 

 .قرارات التحقيق يجب وضعها لدى نيابة المديرية الفرعية لدى الرقابة المعنية

  .في حاالت استثنائية وألسباب استعجاليه يمكن أن يحدث التحقيق خارج البرنامج المحضر

 . الرحيل خارج الوطن إلىيقها في طر األجنبيةحالة الشركات  -

 .مؤسسات في حالة التصفية -

كما انه ال يمكن إلغاء في أي حال من األحوال قضية قامت برمجتها إال بتسريح من طرف المديرية المركزية 

 .عن طريق تقرير يبرز سبب اإللغاء

  : (2)تنظيم و مهام فرق التحقيق الجبائي .3

المؤرخ فـي  09الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1991-2-23ي المؤرخ ف60-91المرسوم التنفيذي رقم 

30-04-1991.  
    الذي يتضمن إنشاء مصالح البحث والتحقيق ،المقاييس األساسية للتنظيم1991- 04-30القرار الصادر في

      ، إنشاء وسير المصلحة التي تتطلب قدرة وكفاءة من نيابة مديرية الرقابة الجبائية فيما يخص التسهيالت

على مجمل  التنسيق، التقريرات ،التحسين في إجراء الرقابة، التقريرات مع المكلفين بالضريبة و التقييمات، 

  . النشاطات المفروضة عليهم، حددوا مهام و تنظيم فرق التحقيق الجبائي

                                                 
، 2003دفعةخرون، الرقابة الجبائية لمحاسبة المؤسسة، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، جامعة بومرداس، اآلرابح اهللا حميدة و  (1)

  . 19ص
  .20لمرجع السابق، ص نفس ا  (2)
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  :المهام 
بة و في إطار زيادة على البحث عن المادة الخاضعة للضريالمطلوب من فرقة التحقيق  األولالهدف إن 

 . التحقيقات المحاسبية هو الحصول على مجموعة من المعلومات التي تدخل في تسوية الوضعية الجبائية

 :منكل مصلحة بحث و تحقيقات  تتشكل: التنظيم 
  . تشكيل فرقة التحقيق - 
 . رئيس فرقة التحقيق الجبائي - 

 .دور المحققين -

 . دور نائب المدير -

 :حقيقتشكيل فرقة الت -
 إعادة أوتتكون فرقة التحقيق من محققين اثنين األول مكلف بقسم الرسم على القيمة المضافة ، الرقابة 

فرقة  ،االستغالل  أساسالرقابة على  أساسبقسم الضرائب،  األخرىو  األعمالمن جديد لرقم  تأسيس

ت مسؤولية سلطة رئيس الفرقة مهام في السنة وهي موضوعة تح أربع إلىالتحقيق مكلفة بالقيام بمهمتين 

  .ذوي الخبرة األعوانالمعين من طرف 

 : دور رئيس فرقة التحقيق الجبائي -

يتم اختياره من بين المفتشين الرئيسيين و المركزيين تستثني الواليات التي يتواجد فيها مترشحين ذوي 

ة له رتبة المفتش و خبرة ال تقل عن الرتبة السابقة الذكر، إال أن القانون استوجب على أن يكون رئيس الفرق

  . سنوات كمحقق جبائي 6

و هو المسؤول مع المحققين على القضايا لصالح فرقتهم كما أنه يستطيع أن يقوم بالتحقيق مع أحد المحققين 

  .اكتماال بمهامهم

 : دور المحققين  -
قبة النتائج و إرسال التقويمات تسند إليهم مهامهم و حدهم مكلفين بأعمال التحقيق و مرا ذينالمحققين ال

التحقيق تحت إدارة رئيس فرقة التحقيقات و تقام أعمال التحقيق  إقفالالمكلف بالضريبة المحقق معه و  إلى

تحت طلب ) نائب المدير( حاالت خاصة و مرخصة من طرف مسؤول المصلحة  باستثناءإلزاميا في المكان 

اء القيام بالتحقيق باستطاعة المحققين طلب كل االستفسارات من طرف المكلف بالضريبة في أسرع وقت أثن

و عندما تكون هذه النقائص أو غياب سندات المحاسبة الضرورية أو تأخير  اإلثباتالناقصة في كل مراحل 

المكلف بالضريبة في تقديم الشروحات و الدالئل اليتطلب وضع كل طلبات االستفسارات كتابيا في ملف 

 .   التحقيق

 : ور نائب المديرد -
لبرنامج التحقيقات الممنوحة للمصلحة في أحسن الشروط الممكنة  اإلعدادنائب المدير هو المسؤول على 

و قرارات التحقيق  إلشعار اإلجبارية التأشيرةفي هذا المجال يراقب أعمال طرق التحقيق الجبائي عن طريق 

 .أمامهم  اإلدارةالمحتمل للمجلس بصفة ممثل  هملحضوركما يستقبل في حاالت ممكنة المكلفين بالضريبة 
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  .أشكال الرقابة الجبائية: المطلب الثالث
  : للرقابة الجبائية ثالث أشكال متتابعة ومتكاملة وتتمثل في

  : الرقابة الشكلية .1
تعتبر الرقابة الشكلية أول عملية رقابية تخضع لها التصريحات المقدمة من طرف المكلفين، فهي تخص 

لتدخالت التي لها عالقة بتصحيح األخطاء المادية الظاهرة في التصريحات والمالحظة من طرف مجمل ا

المراقبين الجبائيين، كما أنَّ لها مهمة مراقبة هوية وعنوان المكلفين بالضريبة والعناصر المتاحة في تحديد 

   .  الوعاء الضريبي

كتبت بطريقة صحيحة من الناحية الشكلية دون  فالغرض من هذه الرقابة هو ضمان أن التصريحات المقدمة

  .التعمق فيها بإجراء مقارنة بما تحتويه من معلومات وتلك التي تتوفر لدى اإلدارة الجبائية

  : ومما سبق نستخلص خاصيتين لهذه الرقابة

  .تعتبر أول عملية رقابية للتصريحات -

  .صحة هذه األخيرة تهدف إلى مراقبة شكل وكيفية التصريحات دون التأكد من -

  : الرقابة على الوثائق .2
على غرار الرقابة الشكلية التي تهتم بالفحص السطحي لتصريحات المكلفين، فإنَّ الرقابة على الوثائق 

تهتم بإجراء فحص نقدي وشامل للتصريحات الجبائية المكتتبة من قبل المكلفين، بمقارنتها مع مختلف 

، وكذا مجمل (1)الملف الجبائي للمكلف الذي هو بحوزة اإلدارة الجبائيةالمعلومات والوثائق المتوفرة في 

المعلومات التي يتم الحصول عليها من بعض اإلدارات والمتعلقة بالمعامالت والصفقات التي أبرمت بينها 

 . وبين المكلف

ودراسة مدى ترابط  وبالتالي فالمراقب الجبائي يقوم بتحليل وتدقيق تام، لكل النقاط المتضمنة في التصريح،

  .وتجانس األرقام المقدمة في سنة التصريح مقارنة مع السنوات السابقة، بهدف اكتشاف األخطاء المرتكبة

وفي حالة بقاء بعض النقاط الغامضة بالنسبة للمحقق يستطيع أن يطلب بعض المعلومات أو التوضيحات من 

  .طرف المكلف

  :طلب المعلومات 
من المكلف إمداده أن يطلب  ات المخولة من قبل القانون الجبائي للمحقق، يمكنهبموجب المهام واالمتياز

ببعض المعلومات حول نقاط وأمور احتوتها التصريحات المقدمة، وقد يتخذ هذا الطلب الصيغة الشفوية أو 

  .يساهم في إرساء نوع من الحوار بين الطرفين ، ومثل هذا اإلجراء من شأنه أن(2)ةالكتابي

                                                 
(1) Anonyme, contrôle fiscale, http׃ ⁄⁄ www.lesechos. Fr / patrimoine/ guide/ fis.htm , samedi 28 avril 
2011        
(2) P. Colin ET L′ autre ,fiscalité pratique, Libirarie  Vuibert , september1994, Paris, p 28.  
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عقوبة، وما على اإلدارة سوى إعادة إرسال طلب  المكلف للطلب، فإنه ال يلزم بأي استجابةعدم لة وفي حا

  .كتابي آخر تطلب فيه التوضيحات

  :طلب التبريرات والتوضيحات 
عبارة  تقديمهعندما يرفض المكلف بالضريبة اإلجابة على الطلب الشفوي، أو لما يكون الجواب الذي تم 

كل أو جزء من النقاط المطلوب توضيحها، يتعين على المحقق أن يعيد طلبا كتابيا عن رفض لإلجابة عن 

ن هذا الطلب الكتابي بشكل صريح النقاط التي يراها المحقق في طابع اإللزامية أكثر، ويجب أن يبيألنه يض

ريبية المكلف مطالب بتقديم الشروحات لإلدارة الض ل على التبريرات والتوضيحات، ألنضرورية للحصو

التناسق المكتشف بين ما هو موجود في التصريحات وبين ما تحصلت عليه اإلدارة الضريبية من عدم حول 

مصرح به من أرقام صحيحة أن ما هو خالل ممارسة حقها في االتصال، كما يجب تقديم الدليل الكافي على 

  . (1) ودقيقة

ا لتقديم الرد يوم 30ة يجب أن تتعدى مدن طرف المكلف بالضريبة ال وطلب التوضيحات والتبريرات م

    . .عليها

رجية، ومنه نستخلص في وقد تكون هذه اإلجراءات غير كافية بالنسبة للمحقق، لذلك يلجأ إلى الرقابة الخا

الهدف من الرقابة على الوثائق هو اكتشاف المكلفين غير األمناء وتصحيح األخطاء المرتكبة في  األخير أن

  .تساعد أيضا في اختبار الملفات التي تشكل موضوعا للرقابة المعمقةالتصريحات، كما 

   :الرقابة في عين المكان .3
بخالف الرقابة على الوثائق، تتمثل الرقابة الخارجية في التدخالت المباشرة لألعوان المحققين لألمكنة 

كد من صحة ونزاهة اإلقرارات هذه التدخالت إلى التأإذ تهدف التي يزاول فيها المكلفون بالضريبة نشاطاتهم، 

المصرح بها، من خالل الفحص الميداني للدفاتر والوثائق المحاسبية، وكذا جميع الوثائق الملحقة، وتبريراتها 

مع  والمعطيات المصرح بها العناصر رنةالالزمة في محاولة الكشف عن احتماالت التهرب، وهذا بهدف مقا

  . تلك الموجودة على أرضية الواقع

    :ذا الشكل من التحقيق يتضمن وسيلتين هماوه

  .التحقيق المحاسبي -

 .التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية -
  :إجراءات الرقابة الجبائية :المبحث الثالث

من خالل هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة و تحليل إجراءات الرقابة الجبائية من خالل عمليتي التحقيق 

  .مق في مجمل الوضعية الجبائيةالمحاسبي و التحقيق المع

  

                                                 
(1) Bernard Plagnet, Droit fiscale, édition DALLOZ , Sirey , Paris , 1992 ,p236.  
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  :التحقيق المحاسبي ومساره:المطلب األول
التحقيق المحاسبي أحد وسائل الرقابة الجبائية، ويكون بفحص مختلف الدفاتر والوثائق المحاسبية  يعد

 DANIEL RICHERللمكلف الخاضع للتحقيق، بغية التأكد من مصداقية التصريحات المقدمة، وقد عرفه 

مجموع العمليات التي لها غرض الفحص في عين المكان لمحاسبة مؤسسة ما أو فحص شخص معين، : "بأنه

وعند ، ومقارنة النتائج مع بعض المعطيات المادية يهدف مراقبة مدى سالمة ودقة التصريحات المكتتبة

  .(1)"اقتضاء الحال يمكن اللجوء إلى اإلجراءات الضرورية لوضع التعديالت الالزمة

  : فالتحقيق المحاسبي يهدف إلى التأكد منومنه 

  .صحة اإلقرارات الضريبية المقدمة -

 . صدق المحاسبة بمقارنتها مع مختلف المعطيات المتاحة والوثائق الثبوتية  -

  :التحضير للتحقيق .1
إن أول خطوة تخص كل تحقيق في المحاسبة تتم بقيام األعوان المحققون ببعض األعمال التمهيدية في 

حضيرا للرقابة بعين المكان ،هذه األعمال كفيلة بجعلهم يلمون بصورة جيدة على كل حيثيات المكتب ت

من خالل مسك الملف الكامل للمعني بالمراقبة ،المكون من  الوضعية الحقيقية للمكلف أو المؤسسة المراقبة ،

التي سبق وأن تم  تصريحاته الخاصة بكل نوع من الضرائب الخاضع لها ،وطلبات التوضيحات والتبريرات

  .الرقابة على الوثائق،مع جلب كل ما يخصه من معلومات من المصالح األخرى إجراءالحصول عليها أثناء 

أكثر بالموضوع تقتضي الضرورة اإلطالع على تقارير ونتائج التحقيقات السابقة التي تضاف  ولإللمام

الخاصة بمحاسبة المؤسسة لحسن سير العملية إلى الملف الذي يكتمل بمسك المحقق لبعض الوثائق الملحقة و

  : (2)منها 

  : n°16بيان مقارنة الحسابات الختامية  

يبين هذا البيان عناصر الميزانية أصول وخصوم ألربع سنوات غير محددة ،تضاف إليها سنة قبل السنة 

س تستمد منها المعلومات وال تدخل هذه السنة ضمن برنامج التحقيق بل تعتبر كسنة أسا األولى لمدة التحقيق،

مدة للسنة األولى  آخرحسابات  إلىالمحاسبية وأرصدة الحسابات في أخر السنة ومطابقتها مع ما هو مرحل 

 إعطاءمن سنوات التحقيق ،يسمح البيان بمراقبة ومتابعة التطور السنوي للحسابات المختلفة المتعلقة بالميزانية،

      .حالة التي يجب أن تكون عليهانظرة حول وضعية المؤسسة والتنبؤ بال

  :n°17كشف المحاسبة  

  :يضم هذا الكشف كل لوائح حساب النتائج ويظهر حسب كل دورة محاسبية كما يلي

                                                 
(1) Daniel RICHER, Les procédures fiscales, PUF, France, 1990, p 25.  
(2) 

ministre des finances, direction générale des impôts, guide de vérificateur de comptabilité, Edition 

2001  , p (  30-31). 
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القيمة المضافة ونسبتها،نتيجة االستغالل والنتيجة  الهامش اإلجمالي ونسبته، رقم األعمال المصرح به،

  .حنتيجة هامش الرب الصافية للسنة المالية،

فحص حسابات النتائج المعدة انطالقا من الكشوفات المحاسبية تسمح للمراقب بتقدير تطور رقم  إن

هذين .ًاألعمال واألعباء ونسبة الهامش اإلجمالي والقيمة المضافة وكذا الربح الصافي لكل دورة محاسبية

   .ً(1)لحسابات من سنة ألخرىالكشفين هامين بالنسبة لكل تحقيق لسماحهم بإجراء مقارنة هامة تخص تطور ا

  :إبالغ المكلف بالضريبة -
بالتحقيق للمكلف ،يعلمه فيه بعملية خضوعه للرقابة مع منحه  إشعار بإرسالحيث يقوم العون المحقق 

يحتوي على عنوان واسم المكلف الخاضع  إذأيام للتحضير ،ويجب أن يكون هذا اإلشعار مفصال 10مدة 

 إمكانية،الفترة المعنية بالتحقيق ،الضرائب التي سوف تراقب ومن جهة أخرى للتحقيق ،النشاط الممارس 

  . (2)بمستشار من اختياره،كما يجب أن يرفق هذا اإلشعار بميثاق المكلفين  االستعانة

  :سير عملية التحقيق .2
يبدأ التحقيق في عين المكان بأول اتصال مع مسيري المؤسسة ليتبع بفحص معمق شكال ومضمونا 

المعاينة الميدانية لمحالت وأماكن العمل  إلىلمحاسبة ،وذلك بعد القيام ببعض األعمال األولية تهدف ل

المؤسسة ،لتساهم بدرجة كبيرة في مرحلة واستقصاء بعض المعطيات عن طبيعة النشاط الممارس من طرف  

 :إحاطة العلم بها والوثائق المحاسبية ،ومن بين المعلومات الواجب جمعها و التحقيق في الدفاتر

من حيث العدد والتوزيع الجغرافي  االستغاللالرئيسية والثانوية لنشاط المؤسسة ،شروط  الوظائفتحديد 

  .تحديد سعر التكلفة المطبق فعال وأسعار البيع إلى باإلضافةللزبائن والموردين وطرق التسديد 

  .وسائل اإلنتاج المستعملة في الخدمة -

  .العدد ورتبهم في المؤسسة  المستخدمين من حيث -

  :الرقابة الشكلية.1.2
أن الرقابة الشكلية للمحاسبة تتمثل في المعاينة المادية للوثائق الموضوعية للرقابة، أي التأكد منت وجود 

ال تكون  فإنها،وبما أن المحاسبة هي الترجمة الصادقة لوضعية المؤسسة اإلجباريةوصحة الدفاتر القانونية 

  :(3)كانت تحترم المعايير التالية إذا إلى منتظمة شكال

المنصوص  واإلجراءاتكانت ممسوكة حسب القواعد  إذاتعتبر المحاسبة منتظمة  :محاسبة منتظمة 

دفتر  - 12 إلى 9عليها قانونيا،أي توفر كل الدفاتر المنصوص عليها في القانون التجاري في مواده من 
                                                 

  .144ص    ،1992طبعة  المادة  من الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، الجمهورية الجزائرية، وزارة االقتصاد،   (1)
(2) legi France, droit et fiscalité des entreprises; http: //www,anarsaille.prevence,cci,FR/ test 1/ droit / 
verif/asp.28/02/2004, P 03. 
 
(3) bulletin des services fiscaux ,n°19,p( 44_45). 
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يجب أن تكون المحاسبة  :مثل)PCN(  دئ المخطط الوطني المحاسبيوكذا احترام مبا ،دفتر الجرد ،اليومية

  .مفصلة بشكل يسمح برقابة وتسجيل العمليات المنجزة من قبل المؤسسة 
  .كل كتابة للمحاسبة ترفق بوثائق اثباتية مؤرخة وممضى عليها من طرف المسؤول عن العملية  -

  .يجب مسك الدفاتر بعناية وبدون تحريف -

  .مع احترام مبدأ المحاسبة المزدوجة )دج(تمسك بالعملة الوطنية يجب أن   -

 :محاسبة صادقة 

ويقصد بهذا المفهوم أن القيم المحاسبية المسجلة في مختلف الوثائق المحاسبية قد تم تقييمها بطريقة 

كانت مجاميع األرصدة وعمليات الترحيل صحيحة ،وكذا من صحة  إذافالعون المراقب يتحقق .صحيحة

الدفتر العام ـ دفتر اليومية بالمقارنة مع ميزان الجرد،الدفاتر المساعدةـ :معلومات الملخصة والمكتوبة في ال

 ...اليوميات المساعدة كيومية المشتريات المبيعات،الميزانية العامة

 ):مقنعة(محاسبة مثبتة 

الدفاتر بواسطة تقديم  وتكون كذلك إذا استطاعة المؤسسة تبرير واثبات صحة كل العمليات المسجلة في

  .المستندات والوثائق التبريرية

 :(1)فحص المحاسبة من حيث المضمون .2.2
وحسابات التسيير  والمقصود بها هو قيام المحقق بدراسة معمقة ودقيقة للحسابات الرئيسية للميزانية،

  .والنتائج

 : فحص حسابات الميزانية العامة 
بالوضع المالي للوحدة االقتصادية في فترة زمنية معينة وهذا الميزانية هي عبارة عن كشف أو بيان 

  .األول يسمى األصول والثاني يسمى الخصوم البيان يضم جانبين،

 :أصول الميزانية -

وهي مجموع الممتلكات أو االستخدامات التي تعتبر ملكا دائما أو مؤقتا للمؤسسة،ففي هذا الجانب من 

ت التي استعملت فيها المؤسسة أموالها وتتمثل في االستثمارات الميزانية تبين لنا مختلف المجاال

  .،المحزونات،الحقوق

القيم المعنوية  المصاريف اإلعدادية،:مثل )2(وهي تتجسد في حسابات الصنف :االستثمارات .أ

  ... اإلهالك ،االستثمارات قيد التنفيذ،

  :  وعلى العون المحقق التأكد من 

  .لالستثمارات عن طريق فحص بطاقات تقييم هذه االستثماراتالوجود المادي والفعلي  -

                                                 
  ).70،71(نجاة، مرجع سبق ذكره، ص ص  ينو  (1)
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التأكد من أن هذه االستثمارات ملك للمؤسسة عن طريق فحص الوثائق االثباتية الكتتاب أو إنشاء  -

  .العقارات

مراقبة معدالت االمتالك ومدى قانونيتها ،أي مدى تطابقها مع المعدالت المحددة من طرف القانون  -

  .الجبائي

  ...مشتريات البضائع مواد ولوازم، البضائع، :مثل) 3(تتمثل في حسابات الصنف  :المخزونات .ب

  :ومن بين العمليات التي يقوم بها المراقب لمراجعة عناصر المخزون هي

  .بق مع المبالغ المسجلة في الفواتيراالتأكد من أن المبالغ المسجلة في الدفاتر المحاسبية تتط -

  .ت التسجيالت المحاسبية الموجودة في دفاتر الموردين والزبائن تتطابق مع دفتر المؤسسةما كان إذافحص  -

ومطابقتها مع  مبيعات،+ مخزون أخر مدة = مشتريات + مخزون أول مدة :التأكد من تحقق المعادلة -

  .(1)مخزون يوم التدخل

فيقوم المراقب بمراجعة  ،...يقاتالتسب، الصندوق ،البنك :مثل) 4(تتمثل في حسابات الصنف  :الحقوق .جـ

  :والتأكد من هذه الحسابات مثال

مقارنة الرصيد المستخرج من الحسابات البنكية والبريدية لدى المؤسسة مع نضيره المعلن من طرف البنك  -

  .أو البريد

  .كانت نقدا إذامتابعة جميع التسبيقات مع طلب تبريرها خاصة  -

 :خصوم الميزانية -

صادر األموال المحضرة والموضوعة تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة أو مؤقتة وهي مجموع م

  :،تستخدم من أجل تمويل نشاط المؤسسة ويتكون حساب الخصوم من صنفين هامين 

وتتضمن وسائل التمويل الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة من قبل :األموال الخاصة .أ 

   النتائج قيد التخصص ،االحتياطات رأس المال ، :دة حسابات من بينها وتتجسد في ع ،(2)المالك أو المالكين

  ...مؤونة الخسائر واألعباء ،

  :وعلى المحقق التأكد من أن

  .المال محققة بصفة قانونية رأسالزيادات والتخفيضات الطارئة على  -

  .خضع فيما بعد للضريبةلت األرباحفي حساب  إدماجها أعيدبدون هدف  أصبحتوالمؤونات التي  االحتياط -

  .العمل على كشف المؤونات غير المبررة والتي تستغلها المؤسسة لتضخيم التكاليف -

                                                 
ونادي رشيدة، دور الرقابة الجبائية في مكافحة الغش الضريبي ، رسالة لنيل شهادة ماجستير في العلوم االقتصادية ، معهد  (1)

  .87، ص 2002دفعة  لتسيير ، جامعة الجزائر،العلوم االقتصادية وا
  .  123ص ، 3شبايكي سعدان، تقنيات المحاسبة حسب المخطط الوطني للمحاسبة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  (2)
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المحقق يعمل على  أنحيث  وهي مجمل التزامات المؤسسة الناجمة من عالقاتها مع الغير، :الديون .ب 

  :بان هذه المبالغ المقيدة في هذا الحساب مطابقة للحقيقة فمثال التأكد

  .   فيجب تبريرها بعقد موثق للدين يبين قيمته ومدته التحقق من مصدرها مهما كان نوعه، -

  .القروض الممنوحة للمؤسسة ليست وهمية،وهذا بمطابقة هذه الحسابات بالفواتير والكشوفات أنمن  التأكد -

  :فحص حسابات التسيير والنتائج 
مراقبة والتأكد من  إلىابات الميزانية،فانه ينتقل من صحة حس والتأكدبعد انتهاء المراقب من التحقق 

مجموع  )االستغالل(وتمثل حسابات التسيير .صحة وسالمة البيانات المسجلة في حسابات التسيير والنتائج

تكون نتيجة للعمليات التي تقوم بها  إراداتاألعباء التي تقوم المؤسسة بتحملها،وفي المقابل تتحصل على 

      .      (1)المؤسسة

فهي بذلك  وفي هذا المجال فان األمر يتعلق أكثر بالتكاليف ألن تضخيمها يسمح بتخفيض الربح الصافي،

نفقات  إلى هائلة للممولين الغشاشين بحيث يتمكنون من تحويل النفقات الشخصية وإمكانياتتمنح تسهيالت 

  .اإلجماليةلالستغالل وتخصم بذلك من النتيجة 

جبائي عن طريق تخفيض اإلرادات للمؤسسة المقترضة،فهو يتمثل في عدم التقيد أما فيما يخص الغش ال

 فإنها المحاسبي لجزء من هذه اإلرادات، فيتم تسجيلها ضمن محاسبة المؤسسة والزيادة في ناتج المبيعات،

  .(2)عملية التحقيق لهؤالء أو الشركاء لذلك يجب تمديد تحصل مباشرة من طرف المساهمين

بتوفر العناصر و  إلىهذا النوع من التحليل ال يمكن إجراءه أو القيام به :قيمة المضافةدراسة ال -

  .المستندات الضرورية والمتمثلة في الميزانية المحاسبية وجدول حسابات التسيير والنتائج
إلنتاج القيمة المضافة التي حققتها المؤسسة تستخرج من جدول التسيير والنتائج وهي تتمثل في الفرق بين ا

  .اإلجمالي أو الكلي واإلستهالكات

   القيمة المضافة                                          

  .100×                                            =نسبة القيمة المضافة       

  )إنتاج و خدمات( رقم األعمال                                      

سبة مقدار القيمة المضافة المحققة بالنسبة لرقم األعمال لمعرفة مدى تطورها خالل السنوات تمثل هذه الن إذ

  .األربع الخاضعة للتحقيق

  :(3)ويتم تحديده بالطريقة التالية:دراسة هامش الربح

   الربح الخام                                            

                                                 
  .72نجاة ، مرجع سبق ذكره، ص ينو (1)
  .85دحماني جميلة ، مرجع سبق ذكره، ص (2)
  .75ص نجاة ، مرجع سبق ذكره، ينو (3)
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  .100×                                            =هامش الربح الخام للمشتريات

  ثمن تكلفة البضاعة المباعة                                      

  .يعبر هامش الربح الخام للمشتريات عن قيمة الربح الخام بالنسبة لثمن تكلفة البضاعة المباعة

   الربح الخام                                         

  .100×                                    =الخام للمبيعاتهامش الربح 

  المبيعات                                           

تحديد هامش الربح الخام  مويت للمبيعات،يعبر هامش الربح الخام للمبيعات عن قيمة الربح الخام بالنسبة 

  .للمشتريات والمبيعات لمعرفة السنوات الخاضعة للتحقيق

  :نتائج التحقيق المحاسبي .3
التدخل في عين المكان ومعاينة وضعية المكلف وكل ما يتعلق بنشاطه ،والمراجعة المحاسبية للدفاتر  إن

تمكن المحقق من استخالص نتيجة رفض أو قبول المحاسبة،وفي كلتا الحالتين فان المحقق  شكال ومضمونا ،

كلف بالضريبة مبينا له فيها التجاوزات الضريبية المكتشفة،والطرق الم إلىنسخة من هذه النتائج  بإرسالملزم 

  . تأسيسها إعادةالمعتمدة في 

  :أن إلىقبول المحاسبة  إرجاعيمكن  :قبول المحاسبة 

الدفاتر المحاسبية مطابقة لنصوص القانون التجاري  أن إلىوهذا راجع  المحاسبة منتظمة من حيث الشكل، -

  ).PCN(واعد المخطط المحاسبي وكذا ملتزمة بتطبيق ق ،

  فواتير (أي أنها مثبتة كونها مدعمة بكل الوثائق ومستندات اإلثبات والدفاتر المساعدة:المحاسبة مقنعة  -

  ...).مذكرات ،

  .كون االغفاالت واالهماالت المسجلة تكون طفيفة وغير خطيرة :المحاسبة صادقة -

  :إلىمكن أن يصنف قبول المحاسبة من قبل العون المراقب ي إن 

  .بدرجة كبيرة أن المحاسبة منتظمةأي أنه مقنع :قبول  صريح  -      

   .المكلف من قبل واالنحرافاتأي هناك ارتياب،وهذا من خالل تسجيل بعض التجاوزات :قبول نسبي -    

رفض المحاسبة نظرا لكثرة  إلىفي بعض األحيان قد يخلص المراقب الجبائي  :رفض المحاسبة 

وهذا من أجل حماية المكلف بالضريبة من تعسف وتمادي العون المحقق في اللجوء  خطاء الموجودة فيها،األ

 :(1)بة ويكون هذا في الحاالت التاليةالتقدير التلقائي للضريبة من خالل رفضه للمحاس إلى

المخطط القانون التجاري وشروط تطبيق  ألحكامعندما يكون مسك الدفاتر المحاسبية غير مطابق  -

  .المحاسبي

                                                 
  .2000فيفري  15المؤرخة في / ض  ع م/ م  و/ 134التعليمة رقم   (1)
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  .عندما ال تحتوي المحاسبة على أي قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق اإلثباتية -

خطيرة ومتكررة في عمليات ، عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو اغفاالت أو معلومات غير صحيحة -

  .رصيد متكرر للصندوق -: المحاسبة مثل

  .ر الشراء و البيععدم تسجيل بعض أو كل فواتي -               

   :(1)تشكيل القاعدة الخاضعة للضريبة  إعادة 

رقم األعمال الخاضع  تأسيس إعادة إلىيلجأ  بعد أن يتم رفض المحاسبة من قبيل العون المحقق،

الطريقة  باختيارحسب نوع ونشاط المؤسسة ،حيث أن المحقق يقوم  التأسيس إعادةوتختلف طرق  للضريبة،

  :علومات المتحصل عليها حول المؤسسة ومن بين هذه الطرق نجدالتي تتناسب مع الم

     :رقم األعمال عن طريق الحساب المادي تأسيس إعادة -
ونجد أن  .وذلك لبساطتها تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق انتشارا واستعماال من طرف المحققين،

  ...العمومية األشغال بناء،القطاع  غلب النشاطات تخضع لهذه الطريقة ماعدا المهن الحرة،أ

  :رقم األعمال عن طريق اإلرادات تأسيس إعادة -
حتى يمكن حصر اإلرادات المحققة فعال من طرف المؤسسة التي هي موضع التحقيق،يمكن استعمال 

مديونية الصندوق وكذا األرصدة الدائنة  إجماليوالذي يشمل )  un compte financier(الحساب المالي

بنكية للمؤسسة،وذلك بأخذ حساب التغيرات في تسبيقات الزبائن وأرصدتهم من بداية الدورة وحتى للحسابات ال

  .نهايتها

  :نهاية التحقيق. 4
المكلف بالضريبة بنتائج المراقبة المحاسبية  بإبالغتعد هذه المرحلة خالصة عمل المحقق حيث يقوم 

  . يقوم بكتابة التقرير النهائي األولي والنهائي، وكخطوة أخيرة  طريق اإلبالغوهذا عن 

  :إبالغ المكلف بنتائج التحقيق 
تلتزم اإلدارة الجبائية بإبالغ المكلف الخاضع للتحقيق بنتائج المراقبة الجبائية حتى وان لم يكن هناك 

  .تقويم،ويتم هذا اإلبالغ على مرحلتين

 :اإلبالغ األولي -

يقة تسمح للمكلف بفهمه وتسجيل يجب أن يكون هذا أإلشعار مفصال جيدا ومصاغا بطر

نه من أإضافة  مالحظاته،ويجب أن يرسل هذا اإلشعار إلى المكلف شخصيا مع وصل االستالم بذلك،

الضروري أن يحتوي هذا اإلبالغ األولي على الطرق التي استعملت في التقييم والتي أدت إلى تعديل أسس 

  .بيان جميع التعديالت والتقويمات التي قام بهاأي يقوم المحقق من خالل هذا اإلبالغ بت الضريبة ،

                                                 
  .)77-76(، ص ص نوي نجاة، مرجع سبق ذكره  (1)
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أربعين يوما لتلقي رد المكلف على اإلبالغ األولي واإلدارة الجبائية ملزمة )40(ولقد حدد المشرع الجبائي مدة 

  .بالرد على طلبات التوضيح أو التفسير من قبل المكلف

 :اإلبالغ النهائي -

  :لتين يمكن حدوثهما عند إرسال اإلبالغ األولي للمكلف هناك حا

المحددة،في هذه الحالة فان األسس المعدلة )يوم 40(المكلف ال يرد على اإلشعار أو يرد بعد الفترة القانونية -

  .مسؤولين عن إعالم المكلف،ألنهم يعتبرونه قبوال ضمنيا من قبل المكلف اتبقى على حالها،والمحققين ليسو

محددة قانونيا،ويسجل مالحظاته الخاصة على نتائج هذا التحقيق المكلف يرد على اإلبالغ في المدة ال -

وبعد دراسة هذه المالحظات و االعتراضات من طرف المحققين يقررون .،واعتراضاته عن األسس المعدلة

النهائي  اإلبالغ ، وذلك عن طريققبولها أو رفضها ،في هذه الحالة يجب على المحققين أن يبلغوا المكلف 

  .يكون مفصال بشكل جيد ويجب كذلك أن

فانه يعد قبوال صريحا  يجابي للمكلف ،أي قبوله بالتعديالت واألسس الجديدة للضريبة،ي حالة الرد اأما ف -

عليه  االعتراضوال يمكن لإلدارة الرجوع فيه،كما ال يمكن  ويصبح أساس فرض الضريبة المحددة نهائيا،

  .عن طريق الطعن من قبل المكلف بالضريبة

  :ابة التقرير النهائيكت -
كتابة تقرير التحقيق هو الملف الذي عن طريقه ينهي المحقق مهمته في التحقيق ،ويجب أن يتضمن  إن

حيث . المبالغ التي تسمح من احترام اإلجراءات وتقييم نتائج المراقبة األرقام، :هذا التقرير كل المعلومات

  :يجب أن تدون المالحظات التالية

  .ر اإلشعار مرسال عن طريق البريد أو مسلما للمكلف مباشرة كان تقري إذا -

  .تحديد المدة أو الفترة اإلضافية بالنسبة لبداية المراقبة -

ومن جهة .طبيعة المخالفات المكتشفة،وكذلك العقوبات المطبقة مع توضيح النصوص القانونية المقررة لذلك -

 ةالجهويالمديرية  إلىملحقة بنسخ لتقرير التحقيق موجهة  أن تكون إلزاميالوثائق التالية يجب وبشكل  أخرى

  .للضرائب وكذا مديرية البحث والمراجعات ومفتشية الوعاء للمقاطعة

  .                      حالة مقارنة الميزانيات -   

  . كشف المحاسبة -   

  .نسخة من ردود المكلف -   

  .ق والعقوبات المثبتةالحالة التي تعكس طبيعة الضرائب، والحقو -   

      

  (VASFE) :التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية:المطلب الثاني
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التحقيق المعمق في مجمل  إنشاءمن خاللها  تم إصالحاتلقد شهد النظام الجبائى في الجزائر عدة 

وسنحاول التطرق 1992من قانون المالية لسنة  )23( الوضعية الجبائية لألشخاص الطبيعيين بموجب المادة

  :خالل دراستنا لثالث عناصر أساسية هي التحقيق منمختلف جوانب هذا  إلى

  .التحضير للتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية -    

  .سير التحقيق -    

  .نتائج التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية -    

  :التحضير للتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية .1
مقاييس  إلىيخضع  االختيارتم من خالل هذه العملية اختيار مجموع الملفات المراد مراقبتها،ولكن هذا ي 

سواء من حيث الكمية وهذا حسب اإلمكانيات الموجودة على مستوى كل والية وكذا لخصوصية وشكل هذه 

من الملفات ٪5نسبة تحقيقإلى  يهدف 2000البرنامج التنفيذي للمديرية العامة للضرائب لسنة  نإف لذا .الرقابة

 أن إضافة للمصالح الضريبية، واإلمكانيات المتاحة وهذا العدد قابل للزيادة حسب الكفاءات المعروضة،

  :  (1)يجب اختيارهم عن طريق معايير ومؤشرات موضوعية وهادفة منهاVASFE  ـاألشخاص الخاضعين ل

لتوافق وفرقات هامة بين المداخيل المكتتبة في األشخاص الذين سجلت المفتشية في ملفاتهم عدم ا -

  .تصريحاتهم السنوية والنفقات المستعملة

لما تبعا للتحقيق المعمق من قبل المفتشية للملف الذي بحوزتها تحصل على مؤشرات ودالئل تضع  -

  .التصريحات المقدمة في موضوع شك

مدا مية تظهر عليهم مؤشرات تؤكد وجود وفي مسار حياتهم اليو األشخاص الذين ليس لهم ملف جبائي، -

  .مخفية هامة خيل

 أتباعاألعوان المراقبين المختصين،ومع  إلىوباختيار مجموع الملفات المراد التحقيق فيها تسند مهمة ذلك   

  :نفس مراحل وخطوات التحقيق المحاسبي يقوم هؤالء األعوان ب 

لى مستوى المفتشية التي يقيم بها،لفحص مختلف وهذا عسحب الملف الجبائي للمكلف المعني بالتحقيق  

الذين يعيشون مع  فحصهم مختلف الملفات الجبائية لألشخاص إمكانية إلى إضافةالمعلومات التي يضمها،

  .هذا المكلف

  . خذ فكرة عن الهوية والعنوان الحقيقي للشخص المراقبأ -    

  .التأكد من وجود مجمل التصريحات السنوية للدخل -    

  ...)المحالت التجارية  العقارات ،(رات تحدد حالة الذمة المالية استخراج مؤش -    

  .كشوفات الربط قد استغلت بطريقة صحيحة  التأكد من أن -    

                                                 
  .82نجاة، مرجع سبق ذكره، ص  ينو  (1)
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ونسخ  كان الخضوع للضريبة قد احتوى مجمل المداخيل وذلك بفحص كشوفات الضريبة ، إنمراقبة  -    

  .اإلنذارات المطلوبة من المكلف 

وهذه الدراسة تسمح للمحققين باستخراج مجمل التناقضات بين المداخيل المصرح بها والعناصر المعيشية 

  .للمكلف الخاضع للتحقيق

  :المكلف بالضريبة إبالغ 
يعلمه  فيه  بالتحقيق للمكلف المعني بعملية الرقابة ، إشعارأو تسليم  بإرساليقوم المراقب الجبائي  إذ 

د بشكل ضروري وهذا اإلشعار يجب أن يحد يوم للتحضير،15مع منحه مدة  يرة،عن خضوعه لهذه األخ

  ... بمستشار من اختياره  االستعانة إمكانية سنوات التحقيق ، :بعض العناصر مثل

أو تسليم هذا اإلشعار يجب أن يرفق بميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة،مع تقديم  إرسالو عند 

  .على ملئها إجبارهيملؤها المكلف مع مالحظة عدم  bis 70 -  - صنفبطاقة معلومات من 

        :    جمع المعلومات 
حيث يتم جمعها بطريقة مناسبة واستغاللها بشكل دقيق،ويمكن بحثها عن طريق عناصر مسار الحياة 

شكل علني الخاضع تتعلق بتلك التي قام بها ب ostensible et notoiresووضعية الذمة المالية و كذا النفقات

 االعتماد لتغطية الحاجيات اليومية أو إمام .ض.من ق 6 للتحقيق أو أعضاء من عائلته كما هو محدد بالمادة

  . أو لغايات أخرى

   :(1)تيكون بشكل متعدد وعلى عدة مستوياالبحث  تنوع المعلومات وكذا مصادرها فانونظرا ل

  G2 .بالتحقيقتقدم للشخص تحت التحقيق رفقة اإلشعار  انطالقا من استمارة المعلومات التي يجب أن -

عن طريق إرسال طلب المعلومات الموجه إلى األجهزة والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم المعلومات  -

  ) .ملحق جدول حسابات النتائج (الجبائية المتعلقة بالمكلف 

دما تكون المعلومة لها تأثير مباشر على عن طريق تدخالت ميدانية عندما يتعذر اإلجراءين األولين وعن -

سحب ملف جبائي ، فحص السجل المحاسبي للشركات التي يمتلكها ، أو ( الوضعية الجبائية للخاضع للضريبة

  )الشركات التي له فيها مساهمات و المبينة للعالقات المالية بين المؤسسات والخاضع للضريبة تحت التحقيق 

عن المعلومات الجبائية التابعة الهياكل المحلية والمركزية ، فالعون المكلف  االلتماس من مصالح البحث -

بالتحقيق يملك مسبقا العناصر الضرورية إلتمام مهمته على أحسن وجه وإلنجاز ذلك يجب عليه استشارة 

  .المصالح اإلدارية التي تملك المعلومات الضرورية المتعلقة بالمكلف 

بعد إجراء فحص الملف الجبائي وكذا المعلومات المتحصل عليها ، يقوم  : (2)إعداد الميزانية الشكلي 

  .المحقق بوضع ميزانية أولية تحتوى على مجمل المعطيات المتحصلة 

                                                 
  .114طالبي محمد، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
  ).85-84( نجاة، مرجع سبق ذكره، ص ص ينو  (2)
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هدف الميزانية لهل دور أولي في تحديد درجة صدق التصريحات الجبائية عن طريق عمل مقاربات شكلية 

  .الدخول غير المصرحة مع بعض المعلومات المتحصلة من أجل إظهار 

أما هدفها الثاني فيتمثل في فحص تغيرات الذمة والمتاحات من جهة ، ومن جهة أخري فحوص الحسابات 

  .المالية 

  :وأخيرا تعمل على توجيه المراقب إلى طريقة السير المتبعة من أجل 

  .إتمام المعلومات المتحصل عليها  -   

  .اكتشاف المعطيات الناقصة  -   

 .إعادة توجيه البحوثات  -   

  :  سير عملية التحقيق في  مجمل الوضعية الجبائية  .2
يجب على المحقق عند التحقق في مجمل الوضعية الجبائية إعالم أو إشعار المكلف بذلك مسبقا عن 

 أياما ابتداء من)10(بالتحقيق مع االستفادة من مدة تحضير حدها األدنى  اإلشعارتسليم  أو إرسالطريق 

  . (1)اإلشعار تاريخ استالم هذا

معلومات صحيحة و دقيقة و يرتكز على دقة مداخيل المكلف بالضريبة،لهذا نجد  إلىعملية التحقق تحتاج  إن

هي بمثابة سؤال يشمل األمالك )بطاقة الوضعية ألمالك المكلف(بالتحقيق مرفق ببطاقة معلومات   اإلشعار

  .كافية للمكلف لملئهاالمحصل عليها والمكتسبة ويعطي مهلة 

ويجري التحقيق في مكتب اإلدارة الجبائية في التاريخ المحدد من قبل العون المحقق،إال إذا طلب المكلف 

تأجيل    التاريخ،فمن المستحب هنا أن يوافق على طلبه حتى وان وجدت شكوك في مصداقية  الظروف التي 

   .)2(مراقبة تقوم على أساس التفاهم المتبادلأدت إلى   التأجيل فهذا التصرف غالبا ما يجعل ال

  :اللقاء األول مع  المكلف 
وفي خالل هذا اللقاء يكشف له عن طبيعة التحقيق  في التاريخ المحدد يستقبل العون المحقق المكلف، 

كما يجب أن يبين .ةنابع من ضرورة توضيح وضعيته الجبائي VASFE المراد  إجراؤه ، بحيث يبين له أن

  : (3)وقه وفي كل الحاالت فالعون المحقق يجب أنله حق

ال يناقش بسرعة المشاكل التقنية المتعلقة بفحص ملفه الجبائي و لكن ال يترك الحوار يسير لبعض الوقت  -

  .حول انشغاالت المكلف بحيث يترك للمكلف كامل الحرية في الكالم

  .جعل جو من الثقة و تفادي إثارته الحقا -

  .علومة ضرورية من الجانب الجبائي و المقدمة من طرف المكلفاستقبال كل م -

                                                 
  .من قانون اإلجراءات الجبائية21وزارة المالية، المادة  ، يةالجزائرالجمهورية   (1)

  .  116ص مرجع سبق ذكره، طالبي محمد، )3(و)2(
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التحلي بالصبر مع المكلف واعذاره بدون دفعه إلى تقديم التوضيحات خالل المقابلة معه و في كل األحوال  -

فعلى العون المحقق أن يكون متفهم و متفتح على المناقشة،بحيث تكون موجهة لتقديم معلومات عامة،مثل 

  .     ات إضافية عن الحالة المدنية،األعباء العائلية،وكذلك معلومات إضافية عن ذمته الماليةطلب توضيح

  :طلب التوضيحات والتبريرات  
أثناء تنفيذ التحقيق باستطاعة المراقبين طلب التوضيحات لمعرفة الوضعية الجبائية للمعني بالتحقيق 

وفي حالة غياب ) م.ض.ق(من  187ت عليه المادة بالنظر إلى الضرائب على الدخل اإلجمالي وهذا ما نص

وقد يلجأ غلى طلب التوضيحات عندما ) م.ض.ق(من  131الرد تفرض الضريبة تلقائيا وفق نص المادة 

  .يالحظ فوارق بين عناصر التصريح والتصريحات السابقة والمعلومات 

  :طرق التقييم  

غياب وثائق اإلثبات أو وجود وثائق ال يمكن  إن تقييم بعض العناصر يمكن أن يتم بطرق مختلفة بسبب

ولتقييم هذه العناصر يجب الرجوع إلى المعايير المحددة في الجدول  للصفقة،استعالم منها عن المبلغ الحقيقي 

  : التالي 

   . طريقة تقييم العنصر المتوفر لدى مصلحة التحقيق) : 4(الجدول رقم

 طريقة التقييم  بيانات العناصر

  ت العقارا -

  

  شهرة المحل التجاري  -

  المنقوالت  -

  األسفار والتنقالت -

  الصيانة العائلية  -

  النفقات اليومية  -

  المخزونات  -

  مبالغ الفواتير أو األسعار المحددة بمقارنتها مع المواد المماثلة -

  ) نفس الطبيعة ونفس الخصائص (  

  لجبائية المبلغ المعاد تقييمه أو المأخوذ من طرف المصالح ا-

  .القيمة الحقيقية للمنقول  -

  .تحدد جزافيا بدون أخذ في الحساب الوجهة أو مدة اإلقامة  -

  .يحدد المبلغ جزافيا بعد المحاورة مع المكلف  -

  .يحدد جزافيا بعد المحاورة مع المكلف  -

  .االحتفاظ بما هو موجود في المحاسبة  -

 .دليل المحقق في المحاسبة : المصدر 

  :يل الحسابات المالية تحل 

التجانس الكلي           ، فمراقبة التدفقات المالية يسمح بتحليل VASFEإن هذا التحليل يشكل المرحلة التقنية

نشاط  ، فالتعاون مع المكلف يكون بهدف الكشف عن المداخيل غير المصرح بها من جهة والمتأتية من

، فالعون المحقق مداخيل اآلتية من مصادر وسيطيةال، ومن جهة أخري معروف أو أنشطة غير معروفة

  :يستطيع استعمال طريقتين هما 
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مقارنة الكشوف البنكية مع المداخيل المصرح بها وتحديد رصيد الموازنة النقدية للمكلف والنتائج المتحصل  -

، وعلى هذا العون  شاملةتقنية عليها تستطيع أن تجمع فيما بعد في موازنة شاملة للخزينة والتي تشكل وسيلة 

المحقق يأخذ بحذر المعلومات ، بحيث ال يكشف منذ البداية أنه على دراية بالحسابات المالية للمكلف ألن هذا 

األخير يكون غالبا قد تم إشعار من طرف الهيئات البنكية ولكن ال يعرف إن كانت اإلدارة الجبائية قد اكتشفت 

يطلب من المكلف أن يبين بدقة أرقام حساباته البنكية ، حسابات  كل الحساب ذلك أن العون المحقق يجب أن

الصكوك البريدية ، حساباته الجارية في المؤسسات ، فكل من الطريقتين تتمحور حول تحليل الرصيد الدائن 

  .(1)للبنك وتحليل الرصيد المدين وهذا بمساعدة المكلف

  :تحليل الرصيد الدائن للبنك  -
ي له هدف وهو إحصاء المساهمات المالية عن طريق الموازنة النقدية ومقارنة فتحليل الدائن البنك

المداخيل الدائنة من الحسابات البنكية مع المداخيل المصرح بها وهذا لتقديم الحصة وإحصاء الدائن الذي لم 

  .يتم تفسيره 

لهذا يجب معرفة  يستطيع المكلف أن يوضح شفويا أو كتابيا مصدر وسبب بعض الشيكات غير المفسرة و

الدائن غير المفسر بالنظر إلى المداخيل المعروفة ، وفي الواقع أن الدائن غير المفسر يمكن أن تتم المقاصة 

معه عن طريق المداخيل المعروفة والمحصل عليها نقدا ، هذا التحليل الدقيق والذي يتم بالتعاون مع المكلف 

   :يظهر ثالث وضعيات أمام العون المحقق وهي 

مجموع الدائن الصافي أكبر من المداخيل المعروفة وهو ما يعني أن هناك مداخيل غير معروفة يجب  -

  .تفسيرها 

  .مجموع الدائن الصافي يساوى من المداخيل المعروفة وهو ما يعني ضرورة مواصلة البحث  -

ك حسابات غير معروفة من مجموع الدائن الصافي أقل من المداخيل المعروفة وهو ما يعني أن المكلف يمل -

  .طرف المصلحة وإال تحصل على مداخيل نقدية 

  : تحليل المدين البنكي  -
المتاحات وبالتالي الحياة الخاصة للمكلف ،  استعمالإن هذا التحليل أصعب ألن المدين البنكي يبين 

مقدمة من طرف المعني فالعون المكلف يمكنه فحص العمليات المدنية عن طريق دفتر الشيكات المستعملة وال

، فالعون المحقق les talons de chaquesوتحديد المستفيدين من السحب وطبيعة النفقة ، في حالة عدم تقديم 

يبين له أن هذا لمصلحته تقديمه ويكشف له عن إمكانية الحصول على الشيكات والوثائق من المؤسسات 

لف ألن غياب الواجب المحاسبي لألشخاص ال يسمح البنكية ، غير أن هذه العملية ال تنجح إال مع المك

، فهذه الطريقة تكون دقيقة ولهذا يجب أن تحدد  les talons de chaquesبالضغط على المكلف بتقديم 

  :الهدف المتوخى وتكون سرية ولهذا ينصح باستعمال هذا التحليل ألنه يسمح 

                                                 
  ).119-118(طالبي محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص  (1)
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  .بإحصاء السحب النقدي  -   

  .ياة عن طريق البنك وتخفض تلك المستعملة عن طريق النقد إحصاء نفقات مسار الح -   

  .إحصاء نفقات مسار الحياة غير المعروفة  -   

تحديد تمويل الذمة المالية وتسجيل عناصر معروفة غير ممولة أو عناصر معروفة ممولة ولهذا فقبل أي  -   

عن طريق  واإلحصاءاتمثل التحريات  داخل الملف المحتواةطلب يجب القيام بالتحليل على متوسط العناصر 

  .  (1)البنوك خاصة نسخ الشيكات

  :إنشاء الموازنة  
إن تحليل الحسابات المالية يتم عن طريق موازنتها لذا فإن تأسيس وإنشاء الموازنة وجه تقني خاص بالتحقيق 

  .المعمق في مجمل الوضعية الجبائية 

  :موازنة خاصة بالنقد -
قبل تأسيس الموازنة الخاصة بالخزينة بحيث يقوم بمقارنة النقود عند المكلف والتي  ويتم إعدادها وإنشاءها

  .يخفيها انطالقا من الموازنة بين الخصوم واألصول للحسابات البنكية 

  :موازنة خاصة بالخزينة -
تكون يهدف إلى الكشف عن عدم ترابط الموازنة اإلجمالية في نفس السياق مع الموازنة الخاصة بالنقد ، 

  .المقارنة بين النقد من جهة وتحرك الحسابات من جهة أخري منه يتم تقدير المداخيل من خالل هذه المقارنة 

  .الموازنة تخص مداخيل الصندوق والنفقات المنفذة من طرف المكلف  -   

قات الممكن إعطاء أكبر تقدير ممكن للنفقات خصوصا التي لها أهمية في التقدير وإعطاء أكبر حد للنف -   

  .إنجازها خفية 

  : (2)نتائج التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية  .3
المراقب من عملية التحقيق والمقارنة قد يتوصل إلى نتيجتين ، إما قبوله ألسس فرض  انتهاءبعد 

ما  هذا األخير بغياب التقويم ، أو رفضها إذا علم أن إشعارالضريبة المصرح بها من قبل المكلف ، ومن ثم 

هو مصرح به لمداخيل هي ليست حقيقية ، وغير مطابقة للواقع ، فيقوم بإعادة تكوين المداخيل التي بحوزة 

الملف وكذا تلك الدخول المحققة من قبل أوالده واألشخاص الذين يعيشون معه ، وطرق إعادة تكوين أسس 

   :اإلخضاع كما سبق الذكر تتغير حسب الحالة المقدمة والتي تتلخص في 

  .تقديم ميزان الخزينة  -  

  .اللجوء إلى التقييم الجغرافي  -  

  .وضع التسعير التلقائي  -  

                                                 
  ).107-106 (دحماني جميلة، مرجع سبق ذكره، ص ص  (1)
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يقوم المراقب بإبالغ المكلف المحقق في الوضعية الجبائية بنتيجة المراقبة  اإلخفاءوبعد إعادة تكوين أسس 

يتسنى  ىالتقويمات المجرات حت المتوصل إليها ، ويجب أن يكون مفصال بأرقام وجداول بكيفية تسمح له بفهم

  .يوم  40له الرد عليها بمالحظاته أو قبوله ، مع منحة مدة 

  : ويجب أن يحتوي أساس هذا اإلبالغ على ما يلي

  ....) .عدم التصريح ، تصريح خارج اآلجال ( النقائص المكتشفة عند فحص الملف الجبائي  -  

رحة وتلك المعاد تشكيلها مع إظهار مصدر وطبيعة المعلومة عدم التوافق المالحظ ما بين الدخول المص -  

  .المستغلة

  .طريقة وكيفية التقييم والتسويات المقترحة  -  

وفي كليها  المحاسبي،وبانقضاء أجل الرد هناك حالتين يمكن حدوثها مثلما ذكرنا سابقا من خالل التحقيق 

  .جيدنهائي الذي يكون مفصال بشكل يكون المحقق ملزما بإعالم المكلف عن طريق اإلبالغ ال

، الذي يحمل جميع المعلومات المعمق في مجمل الوضعية الجبائيةوأخيرا يقوم بإعداد التقرير النهائي للتحقيق 

والمالحظات المسجلة حول عملية التحقيق ، ثم يقوم بإرسال نسخ منه إلى الجهات المعنية كما سبق الذكر من 

 .خالل التحقيق المحاسبي 
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  :الثالث الفصل خالصة
 التصريحات على الرقابة بتشديد وذلك ،الضريبي التهرب حدة من التخفيض إلى تسعى الجبائية اإلدارة

 الضرائب قانون فان مهامها ممارسة من الجبائية اإلدارة تتمكن ولكي، المكلف يقدمها التي واإلقرارات

 المكلفين األعوان حدد أنه كما ، واإلدارية القانونية الحقوق من مجموعة لها ددح المماثلة والرسوم المباشرة

 لمنع وجزاءات عقوبات فرض فقد منه وحرصا ومسؤولياتهم، بمهامهم واعين ايكونو أن على بالرقابة

  .القانون تطبيق بحجة التعسف أشكال من شكل أي استعمال

 والتحقيق ، المحاسبي التحقيق وهما ، التحقيق في طريقتين على تعتمد الجبائية الرقابة عملية تنفيذ أن كما

  .الجبائية الوضعية مجمل في المعمق

 المعني المكلف محاسبة بفحص تكون المحاسبي التحقيق عملية أن لنا تضحا الطريقتين لكال وباستعراضنا

 ألنها ، محدودة تحقيقال في الطريقة هذه لكن المرتكبة األخطاء اكتشاف بهدف ومضمونا شكال بالتحقيق

 الجبائية الوضعية مجمل في المعمق التحقيق بطريقة تدعيمها إلى أدى مما المعنويين، باألشخاص خاصة

 بمراقبة لهم والسماح المحققين، األعوان صالحيات من التوسيع بهدف وهذا الطبيعيين، باألشخاص الخاصة

 على الضريبة إطار في بها المصرح المعلومات وانسجام تجانس من التحقق بغرض المكلف، أمالك مجموع

 لدخوله مساير المالية ذمته تطور كان إذا مراقبة ومنه المكلف معيشة ونمط المالية والوضعية اإلجمالي الدخل

   .      المعلنة
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  : مهيد الفصلت

المعمق في من أجل الفهم الدقيق والجيد لما جاء في الجزء النظري عن كيفية التحقيق في المحاسبة والتحقيق 

دراسة تطبيقية وذلك بمقر تربصنا بالمديرية الفرعية للرقابة  إقامة إلىارتأينا  ،مجمل الوضعية الجبائية

  .بعض النقاط الهامة إبرازمعتبرة وذلك ألجل الجبائية لكونه مقر تربصنا،حيث خصصنا له مساحة 

نشأة المديرية والتدرج  إلىتقديم المديرية الوالئية للضرائب بالتطرق  إلىالمبحث األول سنتطرق  ففي

  .اإلداري لها والمهام المخولة لها

حث األول أما في المبحث الثاني فسنقوم بدراسة حالة تطبيقية فيما يخص كيفية التحقيق المحاسبي في المب

  .                                                   والتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية في المبحث الثاني
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  .تقديم المديرية الوالئية للضرائب: المبحث األول 

البويرة ، وذلـك مـن    في هذا المبحث سنعرف المؤسسة المستقبلة والمتمثلة في مديرية الضرائب لوالية

إلى اهدافها األساسية والمهام المخولة إليها والمديريات  ،إضافة اإلداري والتنظيمي على هيكلها االطالعخالل 

  .الفرعية التابعة لها ومهام مكتبها 

 .(1)نشأة المديرية وتدرجها اإلداري: المطلب األول 

        ية للضرائب يمكننا إيجاز نشأة المديرية  من خالل اطالعنا ودراستنا حول تاريخ المديرية الوالئ

    :    و تدرجها اإلداري فيما يلي

  .نشأة المديرية  .1

تأسست المديريات الوالئية للضرائب ومن بينها مديرية الضرائب لوالية البويرة بموجب المرسوم التنفيـذي  

لـإلدارة  ح الخارجيـة  المصـال  واختصاصاتالمتضمن لتنظيم  1991-02-23المؤرخ في  60 – 91رقم 

  .الجبائية المعدل والمتمم 

 : مديريات فرعية هي ) 05(وتضم هذه المديرية خمس 

  .المديرية الفرعية للعمليات الجبائية  -

  .المديرية الفرعية للتحصيل  -

  .المديرية الفرعية للمنازعات  -

  .المديرية الفرعية للرقابة الجبائية  -

  .المديرية الفرعية للوسائل  -

  )ولتوضيح هذا أكثر لدينا الهيكل التنظيمي للمديرية في الصفحة الموالية ( 

 . قباضة للتسيير15قباضات للتحصيل و 8قباضة منها  23مفتشية و 11باإلضافة إلى 

                                                       

  .معلومات متحصل عليها من الوثائق الداخلية للمديرية  (1)
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هيكل المديرية الوالئية للضرائب) 01: (لشكل ا  

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المديرية الوالئية للضرائب 

المديرية الفرعية للرقابة الجبائية البويرة:المصدر  

 المديرية الفرعية
 للوسائل

مكتب 
الجداول

 الفرعية المديرية
الجبائية للمرقابة

المديرية الفرعية 
 للعمليات الجبائية

المديرية الفرعية 
حصيل للت  

المديرية الفرعية 
يةئللمنازعات الجبا  

مكتب البحث 
 عن المعلومات
الجبائية

مكتب مراقبة 
التسيير المالي 

للبلديات 
والمؤسسات 

 العمومية والمحلية

مكتب 
 التصفية

مكتب مراقبة 
التحصيل

مكتب التنظيم 
التنشيط و  
العالقات  و

العامة

مكتب 
 اإلحصائيات

مكتب العمليات 
 الميزانية

مكتب التحقيقات 
 الجبائية 

مكتب البطاقات

مقارنة  و
 المعلومات

 مكتب المنازعات
 اإلدارية والقضائية

مكتب التبليغ 
مكتب الوسائل  واألمر بالتخفيض

 واإلعالم اآللي 

مكتب متابعة 
 المطبوعات
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  : التدرج اإلداري للمديرية  .2
  :تضم المديرية العامة للضرائب تسع مديريات جهوية

 .يرية الجهوية للضرائب الشلف المد  - 

    .                        المديرية الجهوية للضرائب بشار - 

 .                          المديرية الجهوية للضرائب البليدة - 

 .                          المديرية الجهوية للضرائب الجزائر  - 

 .                          المديرية الجهوية للضرائب سطيف - 

  . المديرية الجهوية للضرائب عنابة - 

 .                          نطينةالمديرية الجهوية للضرائب قس - 

  .                          المديرية الجهوية للضرائب ورقلة - 

  .                          المديرية الجهوية للضرائب وهران  - 

) 05(مديريات والئية ، فالمديرية الجهويـة لسـطيف تضـم خمـس      األخرىوتضم كل مديرية جهوية هي 

  : هي مديريات والئية 

    ‐                          .سطيف لضرائب لالمديرية الوالئية   

  .                          المديرية الوالئية للضرائب بجاية    ‐  

  .                          المديرية الوالئية للضرائب البويرة    ‐  

    ‐               .           المديرية الوالئية للضرائب برج بوعريريج   

  .                          المديرية الوالئية للضرائب المسيلة    ‐  

كما سبق ذكره فمديرية الضرائب لوالية البويرة تضم خمس مديريات فرعية ، وهذا ما يظهره الهرم اإلداري 

  . للمديرية العامة للضرائب المبين في الصفحة الموالية 
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 المديرية الجهوية للضرائب الشلف 

 المديرية الجهوية للضرائب وهران

يرية الجهوية للضرائب ورقلة المد  

قسنطينة المديرية الجهوية للضرائب  

 المديرية الجهوية للضرائب بشار

 المديرية الجهوية للضرائب البليدة 

 المديرية الجهوية للضرائب الجزائر 

 المديرية الجهوية للضرائب سطيف

 المديرية الجهوية للضرائب عنابة

ب
ضرائ

 المديرية العامة لل

المديرية الوالئية 
 للضرائب سطيف 

المديرية الوالئية 
 للضرائب بجاية 

المديرية الوالئية 
 للضرائب البويرة 

المديرية الوالئية 
للضرائب برج 

 بوعريريج 

المديرية الوالئية 
 للضرائب المسيلة 

ف .م 
للعمليات 
 الجبائية

ف .م 
 للوسائل 

ف .م 
للمنازعات 
 الجبائية

ف .م 
 للتحصيل 

ف . م 
يعات للمب

 الجبائية 

ت
ضا
 القبا

ت
 المفتشيا

صدر
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 :
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  .(1)مهام المديرية : المطلب الثاني 

تعتبر المديرية الوالئية للضرائب لوالية البويرة جزءا ال يتجزأ من الهيكل العـام للضـرائب ، إذ هـي    

ويتم متابعتهم والسـهر علـى   ن بالضريبة القاعدة له ، ففي هذا المستوي يتم جمع المعلومات الخاصة بالمكلفي

تطبيق القوانين الجبائية حسب التشاريع المرسلة إليها من قبل المديرية الجهوية التابعة لها ، التي تكون هـذه  

  .األخيرة بدورها تابعة للمديرية العامة للضرائب 

  : وفيما يخص األهداف األساسية للمديرية نجد

وتزويد ميزانية الدولة والميزانية المحلية باألموال ، عن طريق تحصيل  ية للبالدتحقيق أو تنفيذ السياسة المال

  .الضرائب

فهي تنقسم حسب التقسيم الفرعي للمديرية أي حسب المديريات الفرعيـة التابعـة لعـا    أما فيما يخص المهام 

  .ومكانتها 

ـ هـ الم 1418المؤرخ في ربيع األول  484من القرار رقم  39فحسب المادة   1998جـوان   12: وافق لـ

المحدد للنطاق اإلقليمي وتنظيم واختصاصات المديريات الجهوية والوالئية للضـرائب ، نجـد أن مديريـة    

  . مديريات فرعية لكل واحدة منها لها دور خاص بها  05الضرائب لوالية البويرة تضم 

  .المديرية الفرعية للعمليات الجبائية  .1

  : مكاتب  4من تتكون هذه المديرية الفرعية 

  .مكتب اإلحصاء  -

  .مكتب القيود  -

  .مكتب التشريع وتنشيط العالقات العامة  -

  .مكتب التسجيل والطابع  -

  : تتمثل أهم مهامها فيما يلى 

  .متابعة ، تنشيط ومراقبة أعمال مفتشيات الضرائب والسهر على حسن تطبيقها للتشريعات الجبائية  -

  .لتقييم الضريبي من ناحية الحقوق الضريبية مراقبة القيود وإعادة ا -

  .تقوم بتقديم إحصاءات دورية فيما يخص الوعاء والتحصيل  -

                                                       

  .معلومات متحصل عليها من الوثائق الداخلية للمديرية (1)
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     .التي تبث عن طريق اإلدارة المركزية ) مراسيم وتعليمات ( العمل على تطبيق كل التشريعات الجبائية  -

  : المديرية الفرعية للمنازعات  .2

  . مكاتب 03تتكون هذه المديرية من 

  .مكتب المنازعات الجبائية  -

  .مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن  -

  .مكتب األمر والتبليغ  -

  : ومن أهم مهامها 

استقبال شكاوي المكلفين بالضريبة الذين يطلبون تصحيح األخطاء المرتكبة أثناء تحديد وعاء الضـريبة أو   -

  .من األحكام القانونية  عادةاالستعند حساب قيمتها أو عند تحصيلها أو طلبات 

استقبال جداول االلغاء التلقائية التي يعدها رؤساء مفتشيات الضرائب التي تهدف إلى تصـحيح األخطـاء    -

  ) .أخطاء حسابية ، استعمال مزدوج ( الفادحة والمبررة 

  .جبائية قابض الضرائب لتوضيح بعض األحكام واإلجراءات ال إرسال تعليمات لرؤساء المفتشيات أو -

  .لتمس بالقرارات المتخذة من قبل المدير متنفيذ قرارات التخفيض وإشعار ال -

تقوم أمام الهيئات القضائية المختصة بالدفاع علي موضوعية وقانونية الضرائب الموضوعة علـى عـاتق    -

  .الشاكين الذين يريدون الطعن في القرارات المتخذة من قبل المدير الوالئي للضرائب 

  : يرية الفرعية للتحصيل المد .3

  : مكاتب  03تتكون هذه المديرية الفرعية من

  . مكتب مراقبة التحصيل  -

  .مكتب التصفية  -

  .المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية مكتب مراقبة التسيير -

  : تتمثل مهامها األساسية فيما يلى 

  .والسنويةتسيير قباضات الضرائب ومراقبة محاسباتها الشهرية  -

  .العمل على تحسين التحصيل الضريبي ومتابعة كل من يتماطل أو يرفض دفع الحقوق الضريبية  -
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تقوم بتحليل اإلحصائيات الخاصة بالتحصيل المقدمة من طرف قباضات الضرائب إليجاد حلول لكل مشكل  -

  .يعيق عملية التحصيل 

  : المديرية الفرعية للوسائل  .4

  : مكاتب  04نتتكون هذه المديرية م

  .مكتب الوسائل واالعالم اآللي  -

  .مكتب المستخدمين والتكوين  -

  .مكتب متابعة المالية  -

  .مكتب متابعة المطبوعات  -

  : تتمثل أهم مهامها فيما يلي 

البشرية والمادية وتوفيرها والعمـل   المالية،فيما يخص الحاجيات تقدير حاجيات مصالح مديرية الضرائب  -

   .ين الموظفين وتحسين معلوماتهم على تكو

التـي  تسيير الموظفين ومتابعة مختلف خبراتهم وذلك لحسن توجيههم العملي وتقديم برامج االعالم اآللـي   -

  .تساعد على تحسين نشاطاتهم المهنية 

  : المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية  .5

  : مكاتب) 03(تتكون من ثالثة

  .علومات مكتب البطاقيات ومراقبة الم -

  .مكتب البحث عن المعلومة الجبائية  -

  .مكتب المراقبة الجبائية  -

  : تتمثل أهم مهامها فيمايلي 

تسيير وتحصيل المعلومات الخاصة بالشركات التي يمكنهم أن يخضعوا لمراقبة مدققـة فـي وضـعيتهم     -

   .الجبائية 

، إدارة الهياكـل العامـة   لجماعات المحليـة  بحث وجمع واستغالل المعلومات الجبائية وذلك بالتقرب من ا -

  .وأشخاص يمكن اكتسابهم لمعلومات يمكن أن تساعد على تقدير الوعاء الضريبي والتحصيل الجبائي 

السهر على تحصيل الضرائب والرسوم الناتجة من عمليات المراقبة وتقديم تقارير دوريـة عـن أعمـال     -

  .التحقيق لإلدارة المركزية 
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  : عدية لمديرية الضرائب المصالح القا .6

  : المصالح القاعدية لمديرية الضرائب تحتوي على 

  : المفتشيات  -
يتمثل دورها في تسيير ملفات المكلفين بالضريبة ومراقبة تصريحهم الجبائية والقيام بكل إعادة تقويم ضريبي 

  11واجب إجراءه نتيجة عدم تصريح ، تهرب أو غش جبائي ونجد 

  .ة بالضريبة وواحدة خاصة بالتسجيل والطابع خاص 10مفتشية ،  

  :القباضات  -

قباضات من مهامها الرئيسية القيام بعمليات التحصيل لمختلف الضرائب والرسوم المستحقة من ) 08(عددها 

   IRG ,TVA ,TAP , IBS.إلخ.....  :نذكر على سبيل المثالبين هذه الضرائب والرسوم 

  .قبل المفتشيات أو الدفع التلقائي من قبل المكلفين بالضريبة  عن طريق سند التحصيل المحرر من

وسنتطرق في البحث الثاني لوصف دور ومهام فرق التحقيق الجبائي وكيفية كشفها لحاالت التهرب الجبـائي  

  .يق في محاسبة المكلفين بالضريبة عن طريق التدق

  . دراسة حالة تطبيقية: نيالمبحث الثا

على دراستنا  بإسقاطهافي الجانب النظري قمنا  إليهاالتي تطرقنا  بهدف تعزيز المعلومات

  .من خالل دراسة حالة تطبيقية

.التحقيق المحاسبي: المطلب األول  

بهدف تدعيم المعلومات المقدمة في الفصول السابقة قمنا بإدراج المؤسسة س  اآلتية الذكر قصد دراستها 

و هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختصة في بيع أجهزة كحالة تطبيقية، هذه المؤسسة محل التحقيق 

  .اإلعالم اآللي بالجملة و بالتجزئة

دج،  20.000.000، يقع مقرها بمدينة االخضرية، رأسمالها م 1999جويلية  13بدأت نشاطها بتاريخ 

  : ثالثة حصص حسب عدد الشركاء و هي كالتالي 3ينقسم إلى 

  . لمؤسسة مسيرمن رأسمال هذه ا ٪40يملك: الشريك أ -

 . من رأسمال هذه المؤسسة ٪ 30يملك: الشريك ب -

 .من رأسمال هذه المؤسسة ٪ 30يملك: الشريك ج -
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  . اإلجراءات األولية للتحقيق .1
  : التحقيق البد من إتباع إجراءات يمكن اعتبارها تمهيدية و تتمثل هذه األخيرة في قبل إجراء عملية

  . للتحقيق المحاسبيإدراج المؤسسة ضمن البرنامج السنوي  -

 . إرسال اإلشعار بالتحقيق -

 . المعاينة الميدانية للمؤسسة -

  . إدراج المؤسسة ضمن البرنامج السنوي للتحقيق المحاسبي -

           2005ضمن البرنامج السنوي للتحقيق المحاسبي و الجبائي لسنة   )س (المؤسسة  إدراج   تم  لقد

  .  2002،2001 ،2003 ،2004و يخص هذا األخير دورات  

  :بالنسبة للضرائب التالية

  .  ﴾TAP ﴿الرسم على النشاط المهني  -
 . )IBS (الضريبة على أرباح الشركات  -

 . )IRG (الضريبة على الدخل اإلجمالي للشركاء المصلحة من المنبع  -

 . )TVA (الرسم على القيمة المضافة  -

 . حقوق الطابع -

  : إرسال إشعار بالتحقيق -

     سال اإلشعار بالتحقيق مرفقا بميثاق المكلف بالضريبة إلى المؤسسة س من طرف فرقة البحث لقد تم إر

م تحت رقم  02/2005/ 03و التحقيق التابعة للمديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية البويرة بتاريخ 

حقيق و جميع ، بحيث طلب من المؤسسة تحضير المحاسبة المتعلقة بالدورات محل الت 60240/2005

و ساعة  أيام من تاريخ استالم اإلشعار و كذا تحديد تاريخ  10الوثائق الملحقة بالمحاسبة في مدة ال تتجاوز 

  . على الساعة العاشرة صباحا 2005/ 02/ 28انطالق التحقيق بيوم  

  : استرجاع الملف الجبائي للمكلف -

مفتشية الضرائب لبلدية االخضرية  و تم دراسته لقد تم استرجاع الملف الجبائي للخاضع بالضريبة  من 

  .بدقة  بحيث تم االطالع  على تصريحاته لجميع السنوات محل التحقيق
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  : الميدانية للمؤسسة س  المعاينة -

انتقلت فرقة التحقيق المكونة من محقق و رئيس فرقة التحقيق إلى مقر  2005/ 02/ 28في يوم  

ارهم فتم معاينة ممتلكات الشركة و تحريرها في استمارة المعلومات الممضية في انتظ الشركة فوجدت المسير

  : من طرف مسير الشركة و من هذه االستمارة يالحظ أن هذه المؤسسة بحوزتها االستمارات التالية

  .SONACOMشاحنتين لنقل البضائع من نوع  -

 . ²م70محالت لبيع أجهزة اإلعالم اآللي مساحتها  -

 . م 140ين السلع مساحتهم االجماليةمستودعات لتخز 3 -

و لقد تم االتفاق على إحضار محاسبة المؤسسة و الوثائق األخرى في اليوم الموالي إلى مقر المديرية 

  .  مصحوبة بطلب خطي لكي يتم التحقيق في المكتب و ذلك الستحالة إجراء التحقيق عند المكلف

  . التحقيق المحاسبي و تسوية الوضعية الجبائية  .2

  : التحقيق المحاسبي. 1.2

حقيق في محاسبة المكلف بالضريبة من حيث الشكل، أي التأكد أن كانت قائمة حسب المبادئ حيث تم الت

  . المحاسبية، كما يتم التحقيق فيها من حيث المضمون و ذلك بالتأكد من صحة التسجيالت المحاسبية

اتضح أن هذه األخيرة مطابقة للقوانين و  بفحص الدفاتر المقدمة من طرف المسير: من حيث الشكل -

  .التنظيمات اإلدارية المعمول بها

بعد إرسال طلبات المعلومات إلى المتعاملين مع المؤسسة تم استخالص : من حيث المضمون -

  : مايلي

 : إخفاء المشتريات عند المورد أحمد و ذلك وفق الجدول التالي -

  . إخفاء المشتريات:  05الجدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  واتالسن

  7 450 230  9 852 350  4 615 000  3 250 000  المحصل عليها

  3 930 320  8 940 532  1 250 790  2 855 130  المصرح بها

  .المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية البويرة: المصدر  
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  : مصاريف حسمت خطأ و ذلك وفق الجدول الموالي -

  .ف حسمت خطأ مصاري: 06الجدول رقم 

  المالحظة  المبلغ  البيان  رقم الحساب  السنوات

  

2001  

62   
64   
65  

  نقل 

  ضرائب و رسوم 

  مصاريف مالية 

2207000  
1535000  
1326000 

  غياب فواتير النقل 

  تخص العقوبات 

  فرق غير مبرر 

   5068000  المجموع    

  

2002  

61   

64   

66  

  مواد و لوازم 

  ضرائب و رسوم 

  فةمصاريف مختل

895000   

947000   

4732000  

  غياب فواتير الشراء 

  باسم الشريك أ 

  التأمينات باسم الشركاء

    6574000  المجموع    

  المالحظة  المبلغ  البيان  رقم الحساب  السنوات

  

2003  

61   

62   

63  

  مواد و لوازم 

  نقل 

  مصاريف المستخدمين

1034000   

3232600   

3100000  

  غياب فواتير الشراء

  تير النقل غياب فوا

CASNOS  

  للشركاء

    7366600  المجموع    

  

2004  

62   
63   
64  

  نقل 

  مصاريف المستخدمين 

  ضرائب و رسوم 

4292600   
2710000   
1680000  

  غياب فواتير النقل 

CASNOS    للشركاء

  تخص الغرامات

    8682600  المجموع    

    .المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية البويرة :المصدر
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و تخص فواتير البيع المقبوضة  2004، 2003حقوق الطابع على المبيعات غير مدفوعة للسنوات  -

  : نقدا لزبائن مختلفة و ذلك حسب الجدول التالي

  . 2004، 2003حقوق الطابع على المبيعات غير المدفوعة للسنتين:  07الجدول رقم

رقم   تاريخ الفاتورة  السنوات

  الفاتورة

المبلغ خارج 

  مالرس

  مبلغ الفاتورة   مبلغ الرسم  المعدل

  بالرسم

2003    

22 -  04  

  

17 - 07  

  

119   

  

125  

  

47400,00   

  

36300,00  

  

17 ٪   

  

17 ٪  

  

8058,00   

  

6171,00  

  

55458,00   

  

42471,0  

2004    

11 - 06   

  

27 - 09  

  

127  

  

133  

  

62000,00  

  

46700,00  

  

17 ٪   

  

17 ٪   

  

  

10540,00   

  

7939,00  

  

72540,00   

  

54639,00  

  .  المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية البويرة: المصدر

  :و ذلك حسب الجدول التالي 2003،2002،2001حسم الرسوم على المشتريات خطأ للسنوات  -

  .حسم الرسوم على المشتريات خطأ :08الجدول رقم

  2004  2003  2002  2001  السنوات

  1500000  114000  1228000  1160000  المحصل عليها

  G50 1845250  954870  1420000  1500000المصرح بها في 

 . رقابة الجبائية لوالية البويرةالمديرية الفرعية لل: المصدر

)G50 :03ملحق رقم(  

  : تسوية الوضعية الجبائية. 2.2

تتم تسوية الوضعية الجبائية و ذلك بإدماج المشتريات غير المصرح بها و المصاريف المحسومة خطأ 

  .رسوم على المشتريات المحسومة خطأ و كذلك حقوق الطابع غير المدفوعةو ال
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          ﴾TAP﴿استخراج رقم األعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني 

  : لتحديد الحقوق و الغرامات الخاصة بالرسم على النشاط المهني يجب تحديد ما يلي

   :و ذلك وفق القانون التالي:تحديد االستهالكات -

  مخزون نهائي –المشتريات المحصل عليها + مخزون بدائي = ستهالكاتاال 

   .تحديد االستهالك: 09الجدول رقم  

مشتريات محصل   مخزون بدائي  السنوات

  عليها

  االستهالكات  مخزون نهائي

2001  424515  3250000  645260  3029255  

2002  645260  4615000  274540  4985720  

2003  274540  9852350  5975434  4151456  

2004  5975434  7450230  8557371  4868293  

  .  المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية البويرة: المصدر

  : مالحظة 

  . أول المدة من الميزانية االفتتاحية و ذلك من مخزون البضاعة لجميع السنوات مخزون -

 . المشتريات و ذلك لجميع الدورات 380المشتريات من حساب  -

 . مخزون آخر المدة من الميزانية الختامية وذلك من مخزون البضاعة لجميع السنوات -

  . تحديد رقم األعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني -

لتحديد رقم األعمال الخاضع للرسم ثم تطبيق معدالت الربح الخام المصرح بها من طرف المكلف على 

  : ت هياالستهالكات المحصل عليها و هذه المعدال

- 2001 :1,20  ٪  

- 2002 :1,25 ٪ 

- 2003 :1,15 ٪ 

- 2004 :1,20 ٪ 
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  رقم األعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني : 10الجدول رقم

  2004  2003  2002  2001  البيان

  4868293  4151456  4985720  3029255  االستهالكات

  ٪1,20  ٪1,15  ٪1,25  ٪1,20  معدل الربح الخام

رقم األعمال المحصل 

  عليه

3635106  6232150  4774174  5841951  

  4480840  4270120  3464520  2494500  رقم األعمال المصرح به

  1361111  504054  2767630  1140606  الفرق

  ٪ 2  ٪ 2  ٪ 2  ٪ 2  معدل الضريبة 

  27222  10081  55352  22812  الحقوق

  ٪ 15  ٪ 15  ٪15  ٪10   معدل العقوبة

  4083  1512  8302  2281  مبلغ العقوبة

  31305  11593  63654  25093  المجموع الواجب دفعه

  .  المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية البويرة: المصدر

  معدل الربح الخام ×االستهالكات = رقم األعمال المحصل عليه     

  

 : استخراج الضريبة على أرباح الشركاء 

 إلىرقم األعمال وكذا التكاليف المحسومة خطأ فرق  إدماجلتحديد الربح الخاضع ألرباح الشركات تم 

   )04ملحق رقم(.الربح المصرح منقوصا منها الرسم على النشاط المهني و المشتريات غير المصرح بها
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  . الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركات:  11الجدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  البيان 

  1138900  341600  415740  549450   الربح المصرح به

  ادماجات. 

  فرق رقم األعمال 

  مواد و لوازم 

  خدمات 

  مصاريف المستخدمين . 

  ضرائب و رسوم . 

  مصاريف مالية. 

  مصاريف مختلفة

  

1140606   

⁄  

2207000   

⁄  

1535000   

1326000   

⁄  

  

2767630   

895000   

⁄  

⁄  

947000   

⁄  

4732000  

  

504054   

1034000   

3232600   

3100000   

⁄  

⁄  

⁄  

  

1361111   

⁄  

4292600   

2710000   

1680000   

⁄  

⁄  

  11182611  7178254  9757370  6758056  المجموع الواجب إدماجه

  انقاصات . 

.TAP  

  مشتريات غير مصرح بها

  

22812   
3948870  

  

55352   
3364210  

  

10081   
911818  

  

2732   
3719910  

  3547132  921899  3419562  417682  المجموع الواجب إنقاصه

  7635479  6256355  6337808  6340374  المحصل عليه الربح

  1138900  341600  415740  549450  الربح المصرح به

  IBS 5790924  5922068  5914755  6496579الربح الخاضع ل 

  ٪ 30  ٪ 30  ٪ 30  ٪ 30  معدل الضريبة

  1948973  1774426  1776620  1737277  الحقوق

  ٪ 25  ٪ 15  ٪ 25  ٪ 25  معدل العقوبة

  487243  626163  444155  434319  العقوبة مبلغ
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  2004  2003  2002  2001  البيان 

  2436216  2040589  2220775  2171596  المجموع الواجب دفعه

 . المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية البويرة: المصدر

 : استخراج الضريبة على الدخل اإلجمالي 

من  13المباشرة و الرسوم المماثلة المعدلة بالمادة  مكرر من قانون الضرائب 87طبقا لنص المادة 

فان المداخيل المتأتية من توزيع األرباح التي أخضعت للضريبة على أرباح  2003قانون المالية لسنة 

الشركات و التي تم إعفاؤها صراحة في وعاء الضريبة على الدخل اإلجمالي تخضع لنظام االقتطاع من 

 )04ملحق رقم(.تق الشركة و هذا لجميع السنوات المحقق فيهاعلى عا ٪ 15المنبع بمعدل 

 .الربح الخاضع للضريبة على الدخل اإلجمالي :  12الجدول رقم

  2004  2003  2002  2001  البيان

  IBS 5790924  5922068  580299  6496579المبلغ الخاضع 

  1948973  174089  1776620  1737277  الحقوق على أرباح الشركات

  IRG 4053647  4145448  406210  4547606اضع الربح الخ

  ٪ 15  ٪15  ٪ 15  ٪15  معدل الضريبة

  682140  60931  621817  608047  الحقوق

  ٪ 25  ٪ 15  ٪ 15  ٪ 15  معدل العقوبة

  170535  9139  155454  152011  مبلغ العقوبة

  852675  70070  777271  760058  المجموع الواجب دفعه

  . رقابة الجبائية لوالية البويرة المديرية الفرعية لل: المصدر

   :افة على المشترياتضاستخراج الرسم على القيمة الم 
باعتبار المكلف بالضريبة يقوم بنشاط بيع بالجملة و بالتجزئة ألجهزة اإلعالم اآللي فان نشاطها خاضع 

  . لى رقم األعمالمن قانون الرسوم ع 23و هذا طبقا لنص المادة  ٪ 17للرسم على القيمة المضافة بمعدل 
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  : بعد الفحص الدقيق لفواتير الشراء المقدمة تحصلنا على النتائج التالية :جدول الرسوم على المشتريات -
  الرسوم على المشتريات : 13الجدول رقم

  2004  2003  2002  2001  البيان

TVA1150000  1140000  1228000  1160000  المحصل عليها  

TVA  المنقوص فيG50 1845250  954870  1420000  1150000  

  : الفرق الواجب

  إدماجه  -

  إنقاصه -

  

685250   

⁄  

  

⁄  

273130  

  

280000  

⁄  

  

⁄  

⁄  

  . المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية البويرة: المصدر

  )03ملحق رقم .( TVAجدول حقوق الرسم على   -

  . حقوق الرسم على القيمة المضافة:  14الجدول رقم

  2004  2003  2002  2001  البيان

CA 5841951  4774174  6232150  3635106  المحصل عليه  

CA 4480840  4270120  3464520  2494500  المصرح به  

  1361111  504054  2767630  1140606  الفرق

  ٪ 17  ٪ 17  ٪ 17  ٪ 17  معدل الضريبة

  231318  85689  470497  193903  الحقوق الخامة

  ⁄  280000  ⁄  685250  ادماجات

  ⁄  ⁄  273130  ⁄  انقاصات

   231388  365689  197367  879153  الحقوق الواجب دفعها 

  ٪ 25  ٪ 25  ٪ 15  ٪ 25  معدل الغرامات

  57847  91422  29605  219788  مبلغ العقوبة

  289235  457111  226972  1098941  المجموع الواجب دفعه

  . المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية البويرة: المصدر
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  :  قوق الطابعاستخراج ح 

المكلف بالضريبة قام بتحرير فواتير البيع للزبائن مختلفة مدفوعة نقدا و لم يحصل حقوق الطابع 

من قانون الطابع و بالتالي تم تسوية وضعيته الجبائية فيما يخص حقوق  100المنصوص عليها في المادة 

  : الطابع وذلك وفق مايلي

  2004،2003للسنتين  استخراج مبلغ الطابع:  15الجدول رقم 

تاريخ   السنة

  الفاتورة

رقم 

  الفاتورة

  المبلغ خارج 

  الرسم

مبلغ   مبلغ الرسم

  TTCالفاتورة

معدل 

  الطابع

  مبلغ الطابع

2   
0   
0   
3  

  

22 / 04    
17 / 07  

  

119   
225  

  

47400,00   
36300,00  

  

8058,00   
6171,00  

  

555458,00   
42471,00  

  

1 ٪   
1 ٪   

  

  

554,58   
424,71  

2   
0   
0   
4  

  

11 / 6   
27 / 9  

  

127   
133  

  

62000,00   
46700,00  

  

10540,00  
7939,00  

  

72540,00   
54639,00  

  

1 ٪   
1 ٪   

  

  

725   
546  

  . المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية البويرة: المصدر

  حقوق الطابع : 16جدول رقم 

  2004  2003  البيان

  1271  978  حقوق الطابع غير المدفوعة

  ٪ 10  ٪ 10  عدل العقوبةم

  127  97  مبلغ العقوبة

  1398  1075  المجموع الواجب دفعه

  . المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية البويرة: المصدر
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 : نتائج التحقيق. 3

المحاسبي و الجبائي تم تحديد محضر للنقائص و األخطاء و تصحيح الوضعية  التحقيق عملية بعد نهاية

  : لمكلف يجبالجبائية ل

  : إرسال محضر للنقائص و األخطاء -

يوم لتقديم  40أرسلت المصلحة محضر للنقائص و األخطاء للمكلف بالضريبة و أعطيت له مهلة 

  .مالحظاته و تبريراته حول جميع النقائص

  . التقويم النهائي للوضعية الجبائية للمكلف -

    ال إجابته إلى مديرية الضرائب لوالية البويرةيوم من إرسال المحضر قام هذا األخير بإرس 40بعد 

، و بعد دراسة اإلجابة تبين أن المكلف لم يقدم أدلة تفيد عكس ما توصل إليه المحققون لهذا يبقى التقويم 

  .  السابق على حاله و يرسل إلى المكلف من اجل تسوية وضعيته

  . ةالتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائي: المطلب الثاني

  . لمكلف مدرج ضمن النظام الجزافي سنقوم بدراسة تطبيقية

 . سير عملية التحقيق .1

  . تعريف الشخص الطبيعي موضوع التحقيق -

المكلف بالضريبة طبيب أسنان يقيم ويمارس النشاط بمدينة البويرة، و لقد تم إدراجه في برنامج التحقيق 

  . 2002،2001،2000،2003، و هذا األخير يمس سنوات2004لسنة 

  . إرسال إشعار بالتحقيق -

   2004 / 01 / 15بتاريخ  530بالتحقيق تحت رقم  إشعارقامت فرقة التحقيق المحاسبي و الجبائي بتحرير 

و بعدها انتقلت الفرقة إلى مقر نشاط المكلف بالضريبة في نفس اليوم و سلمت له اإلشعار بالتحقيق مرفوقا 

  : ع الخاتم و اإلمضاء في نسختين، و هذا اإلشعار نص على مايليبالتصريح بالممتلكات مقابل وض

  . 2003،2002،2001،2000السنوات الخاصة بالتحقيق -

 . يوم 15مدة التحضير للتحقيق -

 . مدة التحقيق سنة  -

 . اختيار أي شخص كمستشار -

 . الضريبة تخص المداخيل -

  .حدد حقوق و واجبات المكلفين بالضريبةو هذا اإلشعار كان مرفوقا بميثاق المكلفين بالضريبة و الذي ي
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  .  المعاينة -

     انتقل المحقق و رئيس فرقة التحقيق إلى مقر سكن المكلف بالضريبة   2004 / 02 / 01في يوم 

  . و لقد تم ملئ االستمارة مقابل اإلمضاء و وضع الخاتم

التحريات الخاصة به  بعد ملئ وثيقة التصريح بالممتلكات من طرف المكلف و الحصول على جميع

  : استطاع األعوان أن يتحصلوا على المعلومات الكافية الخاصة بالتحقيق وهي كما يلي

الحصول من المصالح الضريبة على المبالغ التي قام بدفعها الممول خالل السنوات األربعة الخاصة  -

  . بالتحقيق

 . ألجراء الخاصة بسنوات التحقيقالمبالغ التي دفعها إلى مصالح صندوق الضمان االجتماعي لغير ا -

المصاريف الشخصية، و التي تحصلت عليها فرقة التحقيق من مختلف الجهات المعنية بها و التي  -

 ). الهاتف، الغاز، الكهرباء، الماء( تتمثل في المصاريف 

األكل، اللباس، ( و لقد قام الممول بالتصريح بالمصاريف الخاصة و المتعلقة بالنمط المعيشي  -

 ).  الخ ... التدريس 
 

  .  إعداد موازنة الخزينة: 17جدول رقم  

  : اإليرادات -

  

  . المديرية الفرعية للرقابة الجبائية : المصدر 

                                                                    :    ماالتاالستع -

المتمثلة في األعباء المختلفة و كذا  ماالتيمثل هذا الجدول تفصيل إعادة تشكيل بعض عناصر االستع

 . مصاريف النمط المعيشي

 

  

  2003  2002  2001  2000  التعيين

  216 000  3000 00  250 000  225 000  مداخيل النشاط

  216 000  3000 00  250 000  225 000  المجموع



دراسة حالة المديرية الفرعية للرقابة الجباية:                                               الفصل الرابع  

~ ‐ 86 ‐ ~ 
 

  .االستعالمات:  18جدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  التعيين

  اإلجمالي  الضريبة على الدخل

IRG   

000 21  000 26  000 36  292 19  

CASNOS  750 33  500 37  000 45  469 32  

هاتف، (مصاريف شخصية 

  ) غاز، ماء، كهرباء

000 20  000 22  200 24  620 26  

  . مصاريف النمط المعيشي

  . األكل -

 . اللباس -

 . التدريس -

مصاريف أخرى دواء،  -

  .نظافة الصحة

  

000 360   

000 60   
000 88   
000 25  

  

000 396   

000 66   
900 88   
500 27   

  

600 435   

600 72   
680 9   
250 30   

  

160 479   

860 79   
648 10   
275 33  

  

  681 324   653 330   583 800   527 750  المجموع

  . المديرية الفرعية للرقابة الجبائية : المصدر

  : مالحظة

امين، مصاريف شخصية لقد تم تحديد مبالغ الت المصاريف المتعلقة بالضرائب و الرسوم، باستثناء

  .  العناصر األخرى بطريقة جزافية نظرا لغياب وثائق التبرير للقيم الحقيقية

 .حوصلة عامة. جدول األرصدة : 19جدول رقم 

  2003  2002  2001  2000  التعين

  216 000   3000 00   225 000   225 000  مجموع اإليرادات

  681 324   653 330   583 800  527 750  المجموع االستعماالت

  -465 324  -353 330  -333 800  -302 750  الفرق

  . المديرية الفرعية للرقابة الجبائية : المصدر
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  .)التقويمات و النتائج( نتائج عملية التحقيق .2
قق السنوات المحإن النتائج المتعلقة بفترة التحقيق تبين وجود تجاوز المصاريف مقارنة باإليرادات خالل 

من ميزان الخزينة، و بالتالي وضعيتكم  ٪ 25فيها و المطالبة بالحقوق ال الفروقات السلبية التي تجاوزت 

  :  الخاصة بالمداخيل تكون كاآلتي

  . حقوق الضريبة على الدخل اإلجمالي: 20جدول رقم

  2003  2002  2001  2000  التعيين

  216 000  3000 00  250 000  225 000  مجموع اإليرادات

  465 324  353 330   583 800  527 750  استعماالت معاد تشكيلها 

  465 324  353 330  333 800  302 750  الفرق

  125 105  99 999  89 140  77 325  الحقوق

  ٪ 15  ٪ 15  ٪ 15  ٪ 15  معدل العقوبة

  18 765   14 999  13 371  11 598  العقوبة

   143 870  114 998  102 511  88 923  اإلجمالي

  . المديرية الفرعية للرقابة الجبائية : المصدر

  : إرسال نتائج التقويم األولية -

من   وتم استالمها 034/ 973تحت رقم .  19/10/2004لقد تم إرسال نتائج التحقيق األولية بتاريخ 

يوما لتقديم مالحظاته  40حيث منح المكلف الذي حقق في وضعيته مدة  30/10/2004طرف المكلف بتاريخ 

  . اته، حسب ما تملكه قوانين الضرائب المباشرةو تبرير

  : رد المكلف -

و بعد دراسة المالحظات المقدمة من طرفه اتضح انه لم يقدم  12/12/2004كان رد المكلف بتاريخ 

  . أي تبرير يمكن أخذه بعين االعتبار

  : التبليغ النهائي -

التالي تم إرسال التبليغ النهائي و هذا بتاريخ لقد تم الحفاظ على النتائج المراسلة في التبليغ األولي و ب

  )05ملحق رقم(.15/12/2004
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  :خالصة الفصل

من خالل المبحث النظري الذي اعتمدنا عليه في دراسة هذه الحالة التطبيقية تمكنا من توضيح مختلـف  

دراسة حالة تطبيقية  إلىالهياكل التنظيمية للمديرية العامة للضرائب مع فروعها، و تطرقنا في المبحث الثاني 

لشركة ذات مسؤولية محدودة مختصة في بيع أجهزة اإلعالم  التحقيق المحاسبي إلجراءاتفي المطلب األول 

  . في حالة وجود تهرب ضريبي  إتباعهاالتي يمكن  اآللي بالجملة و بالتجزئة

لتحضـير الوثـائق    أيـام  10مـدة   إعطاءهبالتحقيق للمكلف بالضريبة و  إشعار بإرسالبحيث تبدأ العملية 

بالتحقيق و بداية عملية التحقيق  بعـين المكـان تـم     اإلشعارو بعد انقضاء مدة  ،المحاسبية الخاصة بنشاطه

 إليهـا التقويم للوضعية الجبائية للمكلف حسب النتائج المتوصل  إعادةتحرير محضر النقائص و التالعبات و 

للمكلف مـن   إرسالهوثائق المبررة لها و المعاينة الميدانية ، و المحاسبية و جميع ال اإلدارةمن خالل استالم 

 األربـاح رقـم أعمـال و    إنشاءيوم من استالمه ثم يتم تحرير التقرير النهائي مع 40عليه بعد  اإلجابةأجل 

  .بصورة نهائية و فرض الضرائب المستحقة

مارس نشاطه بمدينـة البـويرة تـم    تم دراسة حالة تطبيقية لطبيب أسنان يقيم و ي أما في المطلب الثاني

سابقة، حيث تبدأ العملية بإرسـال إشـعار    سنوات4وتضم الدراسة  2004إدراجه في برنامج التحقيق لسنة 

يوم لتحضير التحقيق، وبعد انقضاء مدة اإلشعار بالتحقيق بـدأت عمليـة    15بالتحقيق للمكلف وإعطائه مدة 

ة    ٪ 25محضر بوجود تجاوزات و تالعبات تجـاوزت  التحقيق و المعاينة بعين المكان تم تحرير  من ميزاني
نح للمكلف       الخزينة  ة  وم ائج التحقيق األولي د انقضاء        40، وتم إرسال نت ه، وبع ه و تبريرات ديم مالحظات وم لتق ي

م       الي ت ي و بالت غ األول إرسال  المدة اتضح أنه لم يقدم أي تبريرات،  وقد تم الحفاظ على النتائج المراسلة في التبلي
   .التبليغ النهائي 

من الصعب أن نجد حال يقضي على ظاهرة التهرب الضـريبي بصـورة نهائيـة لكـن      و في األخير 

  . التقليل منه بشكل كبير باإلمكان

 

 

 

   

 



  الخاتمة العامة
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لقد أصبحت الجباية العادية تلعب دورا هاما في إحداث موارد كافية للخزينة لدفع عجلة التنمية، فضال 

ومن هنا . عن دورها التمويلي كأداة لجمع المال، فهي كذلك توجه األموال المدخرة نحو االستثمارات المنتجة

نهائيا، يكون قد تسبب في إحداث فآن المكلف بمجرد تخفيضه ألساس فرض الضريبة أو التخلص من دفعها 

  . آثار وخيمة سواء على المجال االقتصادي، االجتماعي وخاصة المجال المالي

و انطالقا من هذا فإن معالجة التهرب الضريبي ليس باألمر الهين، حيث تستدعي أوال تشخيصها لإللمام 

إن كنا في األصل ال نملك أدنى فكرة  بها أكثر، ألنه ليس من المجدي أن نسعى وراء مكافحتها و الحد منها،

  . و معرفة حول ما نكافح ضده

إن طبيعة التهرب الضريبي ترتبط بالكيفية التي يتم من خاللها التخلص من دفع الضريبة، سواء 

بالطريقة الشرعية وهو ما يعرف بالتجنب الضريبي أو غير الشرعية والمتمثلة في الغش الضريبي، وكال 

عديد من األسباب المؤدية إليها، إذ أن الوضعية االقتصادية الصعبة للمكلف و التي لها أثر الطريقتين لها ال

كبير في قوة الباعث النفسي على التهرب، إضافة إلى النقائص و التعقيدات التي يتميز بها النظام الضريبي 

  . هام في عملية التهرب الضريبي وعدم استقراره، لها دور

تحليل هذه الظاهرة، و محاولة القضاء عليها ال يعد أمرا اختياريا إلدارة الجبائية و االهتمام بدراسة و 

بل حتمية أملتها هذه األسباب، ومن هنا توجب عليها تجنيد كل الوسائل والطاقات التي تملكها إذا ما أرادت 

ذا كانت الرقابة الجبائية التحكم في الظاهرة المذكورة والقضاء عليها و التي تزداد استفحاال يوما بعد يوم و إ

التي تعتبر نتيجة طبيعية للنظام التصريحي من أنجع الوسائل الردعية و الوقائية لمحاربة الغش و التهرب 

الضريبيين إال أنها تبقى قاصرة عن تأدية الدور المنوط بها نظرا للنقص الفادح في الوسائل المادية و البشرية 

ا يكفل لإلدارة التمكن من مراقبة كل المكلفين، بحيث يجب التركيز خاصة لذا وجب تعزيزها بهذه الوسائل بم

  . على الوسائل البشرية ذات الكفاءة و التكوين العالي في الميدان المحاسبي و القانوني

  : و على ضوء ما سبق قمنا بدراسة الفرضيات حيث 

الوطني و إعادة توزيع الدخل      تنص الفرضية األولى على أن الضريبة أداة أساسية لتمويل االقتصاد 

، وكذا تحقيق السياسة المالية للدولة، ومن خالل تحليلنا للضريبة من حيث خصائصها ، قواعد فرضها      

و أهدافها  تبين لنا بأن الضريبة تعتبر من الموارد األساسية للدولة فهي تحقق مبدأ العدالة االجتماعية حيث 

  . المالية للدولة ةتحقيق السياس يه التكليفية وبالتالحسب مقدرت أن كل مكلف يساهم

أما الفرضية الثانية فقد أثبت البحث صحتها و ذلك من خالل تحليلنا لظاهرة التهرب الضريبي التي تعد 

من أهم العوائق التي تحول دون تحقيق الضريبة ألهدافها، حيث نجد أن للضريبة واقع غير مرغوب فيه لدى 

دهم يتهربون من دفع الضريبة مستخدمين في ذلك مختلف الطرق و األساليب  قصد تجنب المكلفين لذا نج

  . التزاماتهم تجاه الدولة
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كما بينت لنا معالجتنا لهذا البحث صحة الفرضية الثالثة و التي مفادها أن مكافحة التهرب الضريبي يتم 

تحديدنا لهذه اإلجراءات و المتمثلة  عن طريق تحقق مجوعة من اإلجراءات و هو أمر وقفنا عليه من خالل

في إرساء نظام جبائي محكم، توطيد العالقة بين اإلدارة الجبائية و المكلفين باإلضافة إلى توسيع دائرة 

  . التعاون بين مختلف اإلدارات االقتصادية

، لقد بينت لنا أن أما الفرضية الرابعة و المتعلقة بالحلول التي تلجأ إليها الدولة لمكافحة التهرب الضريبي

  .الرقابة الجبائية من أهم هذه الحلول و ذلك بعد تحليلنا لمختلف المعطيات و األرقام المتعلقة بجوانب تأثيرها

  :المتوصل إليها النتائج
  : إلى النتائج التالية من خالل هذا البحث قد توصلنال

إن الضريبة أداة تمويل و ضبط لالقتصاد الوطني، نظرا الرتباطها بجميع األنشطة و القطاعات  -

  . االقتصادية

يشكل التهرب الضريبي أحد أهم العوائق التحديات التي تقف أمام التطبيق الفعال للسياسة المالية            -

  . و االقتصادية نظرا آلثاره السليبة المتعددة

غيرات في التشريع الضريبي و عدم وضوحه أدى زعزعة شعور المكلفين و عجز القائمين على كثرة الت -

تسيير الجهاز الضريبي على مواكبة هذه التغيرات مما أدى إلى ارتفاع الغش و التهرب الضريبي وعدم 

  . تحقيق األهداف  المرجوة منه

ارة، وتحمي المكلفين بالضريبة، و يؤدي عدم إن الرقابة للجبائية مجموعة من االجراءات تضبط تدخل اإلد -

  . االلتزام بها بطالن الرقابة الجبائية

التحقيق المحاسبي و التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية ال يهدفان فقط للمراقبة بل يمكنان كل   -

تي وقع فيها       من المؤسسات و المكلفين بالضريبة من االطالع على واجباتهم و كذلك مصادر األخطاء ال

  . و التي ترتكب أحيانا دون قصد

إن التنسيق التام بين اإلدارة الجبائية و مختلف اإلدارات و المؤسسات األخرى يلعب دورا فعاال في تبادل  -

  . المعلومات من حيث جمعها و استغاللها، و هذا من شأنه تعزيز استراتيجيات مكافحة التهرب الضريبي

   :راحاتالتوصيات و االقت
على ضوء النتائج المتوصل إليها ارتأينا أن نقدم بعض االقتراحات و التوصيات التي من شانها أن 

و هي تتمثل فيما  تساهم في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي و تعمل على الرفع من فعالية الرقابة الجبائية

  : يلي

استغالل كل الوسائل المتاحة وهو ما يدعم إرساء توسيع قنوات التواصل بين اإلدارة الجبائية والمكلفين ب - 

محالة على خلق جو من  األمر الذي سيعمل ال ثقافة ضريبية تسهل تطبيق كل التدابير واإلجراءات الجبائية،

الثقة بين المكلفين واإلدارة الضريبية من جهة وإعطاء شفافية أكثر للنظام الضريبي تساعد على الرفع من 

 .فعاليته
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ة كل أشكال الفساد وفي جميع مستوياته حتى تضمن الدولة حقها في الضرائب ويضمن المكلف محارب - 

وذلك من خالل تطهير اإلدارة الضريبية من السلوكات غير األخالقية كالرشوة  العدالة أمام الضريبة،

لمكافحة ظاهرة فعالة  ةأداوتكون هذه الخطوة  والمحسوبية والبيروقراطية من جهة ووضع االقتصاد الموازي،

 .التهرب الضريبي التي تفشت كثيرا

ويتأتى  ترشيد اإلنفاق الحكومي وعقلنته مما يعمل على كسب ثقة المكلفين وعدم لجوئهم للتهرب الضريبي، -

ذلك من خالل تفادي التبذير للمال العام الذي مصدره أساسا الضريبة التي يدفعها األفراد وتوجيه اإلنفاق 

 .شاريع التي تخدم المصلحة العامةالحكومي نحو الم

مراجعة سلم الضريبة على الدخل اإلجمالي بحيث يكون أداة فعالة إلعادة توزيع الدخل ويخدم الطبقات  -

الضعيفة،ويمكن أن يتأتى هذا من خالل الرفع من قيمة الحد األدنى المعفى من الضريبة على الدخل اإلجمالي 

دخل المحدود وتوسيع مجال الشريحة األولى خاصة وتضييقه بالتدرج بما يضمن حد الكفاف للفئات ذوي ال

 .للشرائح األعلى

تفادي كثرة التغييرات والتعديالت المتعلقة بالنظام الضريبي ووضع إستراتيجية طويلة المدى وليست  -

جب إلى ظرفية حتى يسهل عمل اإلدارة الضريبية وتتمكن من استيعاب التشريعات الجبائية وتطبيقها كما ي

       .جانب المحافظة على بساطة النظام الضريبي وعدم تعقيده وإثقاله بالضرائب ذات المردودية الضعيفة

 :آفاق البحث
لقد تطرقنا من خالل هذا البحث إلى دراسة ظاهرة التهرب الضريبي و وسائل مكافحته بحيث اعترضتنا 

لكثرة التغييرات في القوانين الضريبية المطبقة لذا بعض العوائق كعدم فهم السياسة الضريبية المطبقة نظرا 

   :هذه العناوين فاتحة لبحوث أخرى تكون أنانه يمكن  رأينا

  .اإلصالحات الضريبية -

  . دور المنضمات الدولية في عولمة السياسات الضريبية -

  .مدى فعالية الرقابة الجبائية في محاربة التهرب الضريبي -
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