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  ةــــــــدمـــمقالــ 
  

مفهومها بتطور وظائف هذه يف اتمع السياسي و تطور اقترن وجود الضريبة بوجود السلطـة    
السلطـة؛ و أهدافها اليت حددا الفلسفـات السياسية و األنظمة االقتصادية املتعاقبة؛ كما تطور 

نظمة االجتماعية عرب التاريخ؛ فتغيـر املفهوم من احلياة القبلية القدمية إىل الدولة أيضا بتطور األفهـوم امل
وجبايتها فرض عليها توقيع ضرائب و ازدادت نقودها األمر الذي ا؛ ـاملعاصرة اليت تكاثرت احتياجا

 .حىت و لو مل تكن هنـاك منفعة خاصة لألفراد الذين يؤدوا

 
متعددة؛ حيث كانت مرة حتسب على جزء  صور القدمية أشكاالو قد عرفت الضرائب منذ الع  

من ثروات األرض كاحلبوب و الزيوت، و مرة مبسامهات من طرف الرعية لدعم سلطة األمـراء  و 
 .1امللوك

إذ عرف العهد اإلسالمي الضرائب أيضا و ذلك يف مفهوم الزكاة إذ يعترب املسلمون أول من   
ه الضريبة؛ عن طريق الزكاة اليت وجـدت إىل جانب العشور و اخلراج؛ شرعوا ألول مرة يف صنع فقـ

و قسمت  آنذاك الزكاة إىل ثالث أنواع؛ زكاة األموال؛ زكاة الزروع؛ و زكاة األنعام؛ األمر الذي 
 2أدى إىل إنشاء بيت املال الذي يتميز رصيده عن األموال اخلاصة للحكّام؛ و كان األمر كذلك للجزائر

نتهجت نفس السياسة بإنشاء ضريبة تظم ثروات هامة أثارت مطامع الدول األوروبية ا؛ و هو و اليت ا
 .ما حصل بالفعل، باالحتالل الفرنسي هلا

 
و يف ظل احلكم التركي كان النظام املايل اجلزائري يستند إىل الشريعة اإلسالمية الغراء، فإىل   

  .كاة أهم مورد مايل لبيت املالجوار نظام العشور و اخلراج السائدين كانت الز
  
  
  
  

                                                             
  .كانت البلدان األوروبیة في عھد سیطرة الملوك و األشراف و سلطة الكنیسة ال یترددون في سلب أموال رعایاھم بحسب رغباتھم  1
، الجزائر، 2000، مارس 01جبایة، الجمارك، أمالك الدولة، الوعاء و التعریفة، المطبعة الرسمیة البساتین، طسعید بن عیسى، الجبایة، شبھ ال. د: أنظر  2

  .03ص
  .33ص.، لبنان2000، 2، ط.مرسي السید حجازي، مبادئ االقتصاد العام، الضرائب و الموازنة العامة، الدار الجامعیة . د: أنظر   
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 الزكاة: أوال

  
) 82(اخلمسة يف اإلسالم، و ذكرها القـرآن الكرمي إثنا و مثانيـن ض و هي إحدى الفرو  

مـرة؛ و اعتربت كحق و دين يف ذمة اجلماعة أو الدولة على األفراد؛ و دف الزكاة إىل تنمية و تزكية 
و هي اقتطاع مايل  1"كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم: "له تعاىلاملال للحد من الثراء الفاحش، لقو

إمنّا : "يؤدي إىل تطهري و تزكية املال و هي حق؛ و حددت مصاريفه اآلية الكرمية يف قوله تعاىل
الصدقات للفقراء و املساكني و العاملني عليها و املؤلفة قلوم و يف الرقاب و الغارمني و يف سبيل اهللا و 

  .2"حكيم لسبيل؛ فريضة من اهللا و اهللا عليمبن اا
  

 اخلـراج: ثانيا

  
  .و هي ضريبة تفرض على أراضي غري املسلمني  

  
 العشور: ثالثا

  
  .و هي ضريبة تفرض على التجار؛ أشبه ما تكون بالرسوم اجلمركية يف الوقت الراهن  

  
راضي خراجية مع إعفاء كما قسم األتراك األراضي، بفرض الضرائب على أراضي عشورية و أ  

األراضي التابعة لألتراك و املوالني هلم من دفع الضريبة املفروضة عليهم؛ و اخلراج أعلى نسبة من العشر 
كما كان للجزائر نظام ضرييب مركزي عام يضم موارد مالية هامة أثارت مطامع الدول األوروبية كما 

 .1832أدى به األمر إىل استعمار فرنسا سنة  ؛سبق الذكر

 
 
  

                                                             
  .07سورة الحشر، اآلیة : أنظر  1
  .60سورة التوبة، اآلیة : أنظر  2
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أما بعد االحتالل الفرنسي هلا، مت االحتفاظ مؤقتا بالنظام الضرييب اجلزائري القدمي، و شرع يف   
جوان  21أي حملّ النظام اجلزائري؛ إىل غاية صدور قانون  ؛إدخال النظام الفرنسي تدرجيياً ليحلّ حمله

حملها و اليت تلته قوانني أخرى  الل نظام ضرييب فرنسيقضى بإلغاء الضرائب اجلربية و إح الذي 1918
حتمل عبئها املواطن اجلزائري؛ يف مقابل أن يتمتع األوروبيون بامتيازات و إعفاءات مل تكن مطبقة باملثل 

 .على اجلزائريني

  
الذي ميز بني  30/12/1957يف و من بني القوانني احفة يف حق اجلزائريني، قرار صادر   

رة تدفع ضرائب واليات الواحات و الساو على اجلنوب، حبيث كانتة الضريبة على الشمال و الضريب
  .حلساب ميزانية فرنسا

و عليه ففي فترة االحتالل الفرنسي حتمل املواطن اجلزائري العبء األكرب للضرائب على غرار   
باقي األعباء؛ بالرغم من اغتصاب الثروة عن طريق األوروبيني؛ و بالرغم من أنّ أخصب األراضي 

 .لزراعية نزعت من مالكيها؛ إالّ أم ظلوا يدفعون الضرائب العقاريةا

  
و عليه فالنظام الضرييب يف اجلزائر اتسم بالتناقضات من خالل دفع اجلزائريني ضريبة أطلق عليها   

 .الضريبة العربية و هذا لتكريس اجلمهورية داخل اجلزائر

  
و فراغاً على مستوى اهلياكل اجلبائية و نظاماً ال  و عند االستقالل عرفت اجلزائر اقتصاداً ضعيفاَ  

يستجيب ملتطلبات املرحلة القادمة مع ما تتطلبه اإلدارة؛ للتغري و التطور لصاحل اتمع؛ مما أدى إىل 
وجود اضطرابات يف تسيري األجهزة اجلبائية اليت مل تكن مهيأة و ال مؤسسة للقيام باملهام اجلديدة 

 157-62ا حتم على اجلزائر إتباع سياسة النظام اجلبائي الفرنسي، مبوجب قانون املفروضة عليها؛ مم

  .مع حماولة التعديل و التحول اجلزئي و املستمر كحلّ مؤقت ملواجهة األوضاع 1962-12-21املؤرخ يف 
بني و أول ما قامت به اجلزائر غداة االستقالل قيام املشرع اجلزائري بإلغاء القانون الذي فرق   

 .الشمال و اجلنوب يف فرض الضريبة

  
قانون االستثمار و ابتداءاً من أول ماي  1963كما أنّ املشرع و يف إطار التنمية أحدث سنة   

دج يف السنة؛ و أصبحت  24.000أحدث ضريبة تصاعدية على املرتبات اليت تفوق قيمتها  1965
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ضريبة تكميلية بل لالقتطـاع من املصدر مباشرة؛ املرتبات و األجور و املعاشات مدى احلياة ال ختضع ل
و أعفى األشخاص الطبيعيني املمارسني لنشاطات جتارية أو حرفية الذين ال تتجاوز رقم أعماهلم 

  .دج60.000
و بصفة عامة شهدت اجلزائر منذ ذلك الوقت تعديالت هامة إىل غاية أن مت تعني التشريع اجلبائي   

املتضمن للقوانني اجلبائية املختلفة ابتداءاً من قانون  19751- 12-03ؤرخ يف امل 87- 75مبوجب األمر رقم 
 19793-07-21املؤرخ يف  07-79إىل غاية قانون  19762- 12-09الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة يف 

املتضمن لقانون اجلمارك، مسامهة من املشرع اجلزائري بدفع عجلة التنمية و جعل الدولة يف مصف 
دول الرائدة؛ نظراً لعدم حصر وظيفة الضريبة يف جمرد مورد مايل للخزينة فحسب، و إمنّا أصبح عامل ال

 .حتكم يف االقتصاد و تشجيع االستثمارات داخل اتمع

  
جداً، يف جمال النظام اجلبائي من خالل  ةمهم اتأو تنظيم تكما عرفت القوانني املالية تعديال  

الذي مشل بعض القطاعات و املؤسسات و  19824قانون املالية لسنة إصدار بعض اإلعفاءات ضمن 
الذي تضمن أيضاً بعض  19845تدعيم اإلصالحات االقتصادية و نفس الشيء عرفه قانون املالية لسنة 

 .املؤسسات و كذا احلرفيني

  
لبلديات تضمن إعفاءات للمؤسسات العمومية التابعة للواليات و ا 19856أما قانون املالية لسنة   

ذات الطابـع الصناعي و التجاري من الضريبة على األرباح الصناعيـة و التجارية ملدة ثالث سنوات 
سنوات و كذلك املؤسسات  05و كذلك أعفى الوحدات يف املناطق احملرومة من دفع الضريبة ملدة 

نوات، أما املؤسسات اإلنتاجية التابعة للمؤسسات االشتراكية من دفع الضريبة اجلزافية ملدة ثالث س
سنوات؛ و كان اهلدف من وراء ذلك تشجيع القطاع  05العامة يف املناطق احملرومة فحددت هلا مدة 

 وسائـل اإلنتاج و رفع مستوى معيشةالفالحي و الصناعي على اإلنتـاج؛ و دعمه؛ و توحيد 

                                                             
  .104ر، رقم . ،  المتضمن الموافقة على القوانین الجبائیة ،ج1975-12-30المؤرخ في  87-75أمر : أنظر  1
 ، 102ر، رقم . ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ج1976-12-09المؤرخ في  101-76أمر : أنظر  2

  .1976-12-22المؤرخة في 
  .1979-07-24، المؤرخة في 30ر، رقم . ، المتضمن لقانون الجمارك، ج1979-07-21المؤرخ في  07-79أمر : أنظر  3
  .57رقم .ر.،ج 1983المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/1982الصادر بتاریخ  14-82قانون رقم : أنظر  4
  .55رقم .ر.،ج1984ن قانون المالیة لسنة المتضم 18/12/1983الصادر بتاریخ  19 -83قانون رقم : أنظر  5
  72ر رقم .ج.1985المتضمن قانون المالیة لسنة  24/12/1984بتاریخ  21-84قانون رقم : أنظر  6
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تنمية البالد و إجياد توازن يف العمـال و الفالحني و تشجيع صغار التجار و احلرفيني على املسامهة يف 
 .التوزيع للمؤسسات الوطنية على كامل التراب الوطين

 
  

 36-90مبوجب قانون املالية رقم  1990كما عرفت القوانني اجلبائية إصالحات جذرية سنة   

و الذي أدمج بعض  1992الذي دخل حيز التنفيذ بداية من أول جانفي  31/12/1990بتاريخ   الصادر
ئب و إلغاء البعض و تعديل البعض اآلخر؛ كما أدى إىل إحداث تغريات و إصالحات جديدة على الضرا

اإلدارة اجلبائية يف جانبها التقين نظراً للمصاحل اجلديدة اليت مت استحداثها داخل النظام اجلبائي اجلزائري و 
ناف كربى من اجلبائية و كان يرتكز النظام اجلبائي على ثالث أص 1990بالتايل فإنه و قبل إصالحات 

  :هي
  .اجلباية املباشـرة 
  .اجلباية غري املباشـرة  
  .حق التسجيل و الطابـع  
األصناف على معيار القدرة التكليفية للشخص املكلف بني هذه  و اعتمد املشرع يف متيزه  

ال أو حسب الدخل بالضريبة سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً و ذلك بناءاً على قيمة الثروة و رأس امل
 .أو حسب االستهالك أو اإلنفـاق

  
من قبل املكلف بالضريبة بصفة عرضية و ليس بصفة جمـددة و  فحـق التسجيل مثال كان يدفع  

باية املباشرة، كالضريبة متكررة و دائمة و هو ما يتميز به عن اجلباية عن الدخل أو ما تسمى أيضا باجل
قال رأس املال عن طريق الوفاة أو نقل امللكية بعد الوفاة؛ أو الرسوم ركة اليت تعترب ضريبة انتعلى الت

 .إخل... الثابتة على العقود القضائية و غري القضائية

  
أما اجلباية املباشرة فكانت تتمثل يف الضريبة على الدخل إذ تقدر حسب الدخل؛ و الذي يعترب   

لسنوية للتاجر، و األرباح عن طريق ارتفاع عكس رأس املال؛ ذو طبيعة متجددة و متكررة؛ كاألرباح ا
  :األسهم لذلك قسمت إىل عدة أصناف هي

 .الضريبة على األرباح الصناعية و التجارية -
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 .الضريبة على أرباح املهن غري التجارية -

 .الدفع اجلزايف -

 .الرسم اخلاص على فائض القيمة -

 .الرسم العقاري -

فائدة البلديات و الواليات؛ و الضريبة التصاعدية اليت حتصل ل 1كما تشمل أيضا الرسوم التكميلية
  .و اليت تشمل الضريبة التكميلية على الدخل و الضريبة على املرتبات و األجور

مت دمج مجيع الضرائب املباشرة ضمن الضريبة على  1990غري أنه و يف إطار قانون املالية لسنة 
 .الدخل اإلمجايل

  
بارة عن ضريبة تفرض على أساس االستهالك أو اإلنفاق أي أا أما اجلباية غري املباشرة فهي ع

  .تفرض عند استهالك بعض املنتوجات أو السلع
املؤرخ يف  90-36ه قانون املالية رقم الذي تضمن 1990يف حني أنه و بعد اإلصالح اجلبائي لسنة 

  :االت الضريبية التاليةفقد مشل جمموعة من ا 1991و الذي بدأ العمل به أول جانفي  31/12/1990
  

و استحدث من خالهلا كل من الضريبة على الدخل و الضريبة على أرباح : اجلباية املباشرة
الشركات و يف إطار اجلباية غري املباشرة استحدث الرسم على القيمة املضافة الذي عوض الرسم على 

اج و الرسم الوحيد اإلمجايل على تأدية رقم األعمال املتكون أساساً من الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنت
 ؛%07: اخلدمات؛ و ختضع للرسم على القيمة املضافة كل من السلع و اخلدمات ملعدالت متعددة و هي

 .1995مبوجب قانون املالية لسنة  %21؛ 13%

  
غري أن اإلصالح اجلبائي مل يشمل الضرائب غري املباشرة البحتة و الرسوم اجلمركية املرتبطة 

  .لتعريفة اجلمركية ضمن اإلصالحاتبا
  

و مع ذلك فإن النظام اجلبائي يبقى غري مستقر كونه يتعرض دائماً إىل التعديالت باستمرار 
و الذي مبوجبه مت  20022مبوجب القوانني املالية السنوية و قوانينها التكميلية؛ منها قانون املالية لسنة 

                                                             
  .لیسمى الرسم على النشاط المھني 1996استبدلت تسمیتھ بموجب قانون المالیة لسنة   1
  .79و المتضمن قانون اإلجراءات الجبائیة؛ ج ر؛ رقم  2002قانون المالیة لسنة  المتضمن 2001- 12-22المؤرخ في  21-01قانون رقم : أنظر  2
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بعد إجراء تعديالت جذرية لكافة القوانني  200إىل  41د استحداث قانون اإلجراءات اجلبائية باملوا
  .اجلبائية من خالل إلغاء العديد من النصوص و حتويل الكثري منها إىل قانون اإلجراءات اجلبائية

 
  

إذن من خالل هذا التطور جند أن النظام الضرييب أو الضريبة بصفة خاصة مل تكن يف بادئ األمر 
ة أو التدخل يف النشاط االقتصادي أو االجتماعي؛ بل اهلدف األساسي هو دف إىل أية غاية اقتصادي

تغذية خزينة الدولة باملوارد الالزمة لتغطية النفقات غري أنه ملا ختلت الدولة عن طابعها احليادي التقليدي 
دمات جلأت إىل توجيه االقتصاد الوطين و إدارة قطاعات أساسية فيه و عملت على التوسع يف برنامج اخل

االجتماعية و االقتصادية العامة، بقصد حتقيق التوازن االقتصادي و االجتماعي و زيادة اإلنتاجية و رفع 
 .1مستوى املعيشة و احلد من التفاوت يف توزيع الثروات و الدخول

  
 األمر الذي جعلها تتميز مبجموعة من اخلصائص عن بقية املوارد املالية، و كذا تنوعها و تعددها  

 .2و هذا باختالف الزمان و املكان و الوعاء الذي تفرض عليه و املعدل الذي حتسب على أساسه

  
و مما ال شك فيه أن الضريبة ال تستطيع أن تقوم ذا اهلدف إالّ إذا قامت على أساس العدل،   

يه معاملة ضريبيـة رغم صعوبة حتديد مفهوم العدالة الذي يعتربه علماء املالية بأنه النظام الذي يترتب عل
يؤمن أغلبية أفراد اتمع بعد البقاء؛ األمر الذي يقتضي بأن يتحمل كل مواطن الضريبة على حسب 
قدرته التكليفيـة و حتقيق املساواة يف املراكز القانونية بني املواطنني أمام الضرائب على أن يتم تقديرهـا 

أو جتاوز يف استعمال السلطة هذا ما جاء به املؤسس  و حساا متفقا مع القواعد القانونية دون مغاالة
كل  كل املواطنون متساوون يف أداء الضريبة و جيب على": منه بنصه على أنّ 64الدستوري يف املادة 

التفاصيل و اجلزيئات  إال أن. 3"...ة حسب قدرته الضريبيةيمموأن يشارك يف متويل التكاليف الع واحد
: من نفس الدستور الذي جاء يف صرحيها ما يلي 122و هو ما أكدته املادة تركها للسلطة التشريعية 

  : ...يشرع الربملان يف امليادين اليت خصصها الدستور و كذلك يف ااالت اآلتية"
.  

                                                             
، 1994، منشورات دحلب،  دون طبعة، "اإلجراءات اإلداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر": حسین فریحة. د: أنظر  1

  .07ص.الجزائر
- 1999ي ظل التغیرات االقتصادیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة وھران، معھد العلوم التجاریة، اإلصالح الضریبي ف: نعاس عبد القادر :انظر -  2

  .26، ص2000
  .1996-12-28المؤرخة في  76، ج ر، رقم 1996نوفمبر  28، المؤرخ في 1996من دستور  64المادة : أنظر-  3
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.  

.  
  ."إحداث الضرائب و اجلبايات و الرسوم و احلقوق املختلفة و حتديد أساسها و نسبها -13

،لبد من محايته من خالل جعل النصوص  على دفع مستحقاته اجلبائية غري أنه و لتحفيز املواطن
املنظمة للضريبة يف اساسها ذات طابع تشريعي و ان كان اي نظام ضرييب و يف اي جمتمع ينظر اليه نظرة 
تشاؤمية ملا يسري عليه من قواعد و ما يشوا من عيوب تقع احيانا وقت اداء الضريبة املستحقة و احيانا 

وقت رقابتها ذلك الن دافع الضرائب ينظر اليها باا الزام مايل سيقتطع من دون ان جيد يف مقابل  اخرى
  . ذلك اي خدمة او مقابل او نفع 

  
مبلغ من املال تفرضه الدولة و جتبيه من املكلّفني : "و ذا ميكن لنا أن نعرف الضريبة على أا

  .1"يل تغطية النفقات العمومية و يف سبيل تدخل الدولة فقطبصورة إجبارية و ائية و دون مقابل يف سب
بأا مبلغ من املال تفرضه الدولة على املكلفني مسامهة منهم يف تغطية نفقاا العامة  كما تعرف

بصفة ائية و دون أن يعود عليهم نفع خاص؛ مقابل دفع الضريبة باعتبارهم أعضاء متضامنني يف منظمة 
  2".ف للخدمات العامةاسية مشتركة دسي

استقطاع نقدي تفرضه "بوصفها  Gaston Jéseو من أكثر املفاهيم شهرة للضريبة ما جاء به 
  .3"السلطة على األفراد بطريقة ائية و بال مقابل بقصد تغطية األعباء العامة

ها عن يرى بأن الضريبة مبلغ من املال تقتطعه الدولة مباشرة لتميز M. Divergerأما األستاذ 
  .4"م بصفة غري مباشرة من أموال الدولةسبعض االقتطاعات املالية اليت تت

  
فمن خالل هذه التعاريف جند أن مفهوم الضريبة يتشابه يف املالية العامة و احملاسبة الضريبية؛ إذ 

يتم بواسطتها أنّ هؤالء املشبعني باملفاهيم االقتصادية و قواعد املالية يرون بأن الضريبة هي الوسيلة اليت 
متويل النفقات العامة للدولة، و هو منظور خمتلف عن منظور السياسيني و رجال القانون، إذ أنّ 
السياسيون يعتربوا أداة للتنمية االجتماعية و طريقة فعالة لتحقيق التكافؤ االجتماعي، ففي تعريف 

                                                             
  وازنة؛ النفقات و الواردات العمومیة؛ دار النھضة العربیة للطباعة الم) دراسة مقارنة(حسن عواضة، المالیة العامة . د: أنظر -  1

  .430ص. ،بیروت1983و النشر؛ ، 
  .98،االردن ص2000-1999، 1جھاد سعید حصاونة، المالیة العامة و التشریع الضریبي و تطبیقاتھا العملیة، وفقا للتشریع األردني، ، ط. د: أنظر -  2
  . 15ص. ،عمان1997، 02وائل عودة العكشة، الضرائب و محاسبتھا، دار المسیرة للنشر و التوزیع، ، ط ولید زكریا صیام،. د: أنظر  3

4  Maurice Duverger ; élément de fiscalité, édition Thern, P.U.F, Paris, 1956. P99.  
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السلطات العامة لتحقيق أهداف عامة  يعتربونه أكثر حداثة فيعبرون عنها أنها استقطاع سيادي عن طريق
  .و توزيع عبئها حسب الطاقة الفردية للمواطن

أما لرجال القانون فإن معظمهم أمجعوا على أا اقتطاع مايل إجباري من املكلفني بالضريبة 
حسب قدرم الضريبية تتم عن طريق حتويل ائي للملكية و بدون مقابل بغرض حتديد األهداف 

  .1قبل السلطة العامة املسطرة من
  
و هذا التعريف هو الذي يهمنا إذ من خالله جند أن الضريبة هلا أثر كبري على الذمة املالية   

للمكلفني ا، إذ أم جيدون أنفسهم جمربين و ملزمني بدفعها حتت طائلة الغرامات و الزيادات املالية بل 
كالرقابة، التفتيش، (ع بامتيازات و سلطات واسعة و أكثر من ذلك أم يتعاملون مع إدارة جبائية تتمت

و باألخص يف جمال مكافحة الغش و التهرب الضرييب و كذا عملية ...) احلجز، البيع، املتابعات القضائية
حتصيل الضريبة؛ غري أنّ هذا لن يتأتى إالّ بتحقيق املساواة و التوازن يف العالقة اليت تربط املكلف 

  .الضريبية و حتقيق العدالة الضريبية بني األشخاص من خالل مبدأ املساواة بالضريبة مع اإلدارة
  

فريضة من املال "و جتدر اإلشارة يف هذا املضمار إىل أنّ الضريبة ختتلف عن الرسم إذ عرف أنه   
لك يدفعها الفرد لزاماً نظري خدمة معينة تسديها الدولة إليه، و تستعني الدولة حبصيلة الرسم على أداء ت

  ".اخلدمة اليت جيب أن تغلب فيها املنفعة العامة على املنفعة الفردية
  2"الدولة جرباً من األفراد يف مقابل خدمة معينة تؤديها هلم فريضة مالية ستؤديها"كما عرف بأنه   

  
فمن خالل تعريفنا للضريبة و الرسم، جند أما يلتقيان يف عدة خصائص غري أما يبتعدان يف   

أخرى إذ تتمثل اخلصائص املشتركة بينهما يف أنّ كالمها يعد مبلغاً نقدياً و يدفع من قبل الفرد خصائص 
للدولة جرباً و يساهم هذا األخري أي املكلف بالضريبة يف متويل املرافق العامة، فبسبب هذا القاسم 

قهاء القانون املالـي املشتـرك بينهما فقد يعتري التمييز بينما بعض الصعوبـات على حد تعبري أحد ف

                                                             
تقاضي؛ مجلة المؤتمر الرابع للنشر و التوزیع و مشكالت محمد نعیم فرحات، المستحدث في التھّرب و التجریم الضریبي و إجراءات ال. د: أنظر  1

  .03، ص2008التحاسب الضریبي المصري، الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب ویرایس وترھاوس كوبرز، المجلد الثاني، 
- Abdelkader Bouderbala ; La fiscalité à la porté de tous, 3ème édition, la maison des livres .Alger. 1987, P11. 

. ،العراق2013، 01مھني حاجي شاھین، علي السلیقاني، التنزیالت في قانون ضریبة الدخل، دراسة مقارنة، ، منشورات زین الحقوقیة، ط: أنظر  2
  .155ص
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و السيما أنّ املشرع نفسه قد يساهم أحياناً يف هذا اخللط من خالل إخفاء تسمية الضريبة على الرسـم 
  .ر الرسم قياساً على تكلفة اخلدمة اليت تقابله قد حيولّه إىل ضريبة،فضالً عن ارتفاع سعو العكس صحيح

تتمثل يف أنّ الرسم يقابله نفع خاص لدافعه؛ يف أما عن اخلصائص اليت متيز كل منهما عن اآلخر ف
حني يقابل الضريبة نفع عام ال يقتصر مردوده على شخص املكلّف بالضريبة و إمنّا يتسع ليشمل عموم 
األفراد يف الدولة؛ سواء كانوا خاضعني ألحكامهما أم غري خاضعني؛ و أخريا إذا كان اهلدف من الرسم 

موال لتغطية كلفة اخلدمة املقدمة لدافعه، فإن اهلدف من الضريبة؛ تتسع هو حتقيق القدر الالزم من األ
  .دائرة مفهومه لتشمل خمتلف اجلوانب االقتصادية و االجتماعية و املالية معاً

  
ن أنفسهم ملزمني ذمة املالية للمكلفني هلا إذ جيدوإذن كما سبق الذكر أن للضريبة أثر على ال

طواعية جيربون بدفعهـا حتت طائلة غرامات أو زيادات مالية غري أنـه  بدفعها و يف حـال عدم دفعها
و لتحفيز املواطن على دفع هذه املستحقات اجلبائية، البد من محايته من خالل جعل النصوص املنظمة 
للضريبة يف أساسها ذات طابع تشريعي و إن كان أي نظام ضرييب و يف أي جمتمع ينظر إليه نظرة 

يسري عليه من قواعد و ما يشوا من عيوب تقع أحياناً وقت أداء الضريبة املستحقة و أحياناً تشاؤمية ملا 
أخرى وقت رقابتها ذلك ألن دافع الضرائب ينظر إليها بأا إلزام مايل سيقتطع منه دون أن جيد يف 

رة اجلبائية و هي مقابل ذلك أي خدمة أو مقابل أو نفع شخصي، و بالتايل تنشأ عالقة بينه و بني اإلدا
 أو الدولة بصفـة) السلطة املالية(عالقة مديونية مصدرها القانون، و تظم هذه العالقة جانبني مها الدائن 

و مبفهوم عام و املدين بدفع هذه الضرائب و هو ما يسمى باملكلف بالضريبة أو ما تسميه بعض  عامة
  .التشريعات باملمول

  
ظمها القانون و اللوائح الضريبية و الدساتري الدولية؛ و تتعلق مبهام و تعتبـر هذه العالقة عالقة ين

و نشاط اإلدارة الضريبية و هي غري اختيارية، حيث أنّ املكلف ليس له مطلق احلرية يف الدخول يف أية 
خر عالقة مع اإلدارة الضريبية؛ و إذا ما وجدت هذه العالقة بني الطرفني فإما أن يكون أحدمها قويا و اآل

ضعيف أو يتعادالن معاً؛ و إذا ما حتددت هذه العالقة بالقانون فينتفي التعادل بينهما؛ و يصبح أحدمها 
قوياً و اآلخر ضعيفاً، و اإلدارة العامة كسلطة عامة دائماً هي األقوى ملا هلا من امتيازات السلطة العامـة 

  .و ماهلا من ضمانات
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املكلف بالضريبة باإلدارة الضريبية أمهية كبرية تتمثل يف سلطة  و لتحديد الطبيعة القانونية لعالقة

اإلدارة الضريبية اجتاه املكلف بالضريبة و حقوق و التزامات املكلّف إزاء اإلدارة الضريبية فضال عن 
  .تعريف كل منهما مبا يفترض قيام هذه العالقة

  
اقاً حنو الوصول إىل أفضل الطرق و قد كان لتطور الفكر الضرييب يف كافة األنظمة الضريبية سب

لتحقيق العدل و املساواة بني طريف العالقة الضريبية للعمل على تقريب املسافة بني الطرفني و إزالة أي 
فجوة بينهما و احلد من الوسائل القصرية من أجل تشجيع املكلف بالضريبة على التعامل مع اإلدارة 

ى ذلك إالّ إذا عمدت الدول إىل حتديد حقوق املكلف بالضريبة الضريبيـة يف ثقة و اطمئنان؛ و لن يتأت
و محايتها محاية قانونية أو دستورية كما عملت يف ذلك الدول املتقدمة قاطبة إذ أفردت قسماً خاصاً يف 
دستورها عن حقوق املكلفني بالضريبة باعتباره الطرف الضعيف يف العالقة و من مت جيب إضفاء محاية 

من الطبيعي هلذه احلماية أن جتد هلا مصدراً أقوى من مصادر أخرى كالنصوص القانونية  خاصة عليه، و
الزمان  و املكان، و تتحقق بذلك املواطنة   يتغري بتغريإذ يكون هذا املصدر هو الدستور الذي ال

ائب املفروضة الضريبية، إذ أنّ املكلف بالضريبة يشعر بأمان أكثر مما كان عليه و هو ما جيعله يدفع الضر
  .عليه دون أية مشاكل

  
للمكلف بالضريبة تنتقل العالقة من نظام االلتزام أو امللتزم إىل نظام  1و بتحقيق املواطنة الضريبية

املشاركة الضريبية أو الشراكة الضريبية، و ذلك بأن يكون املكلف بالضريبة شريكاً يف صنع القرار 
  .ى إجناحه و لن يكون طرفاً متلقياً للضريبة املفروضة عليه و فقطالضرييب و يف تنفيذه و يف املسامهة عل

  
كما أن أحد أبعـاد املواطنة الضريبية هي األمن الضرييب، إذ جيب أن يشعر كل مواطن باألمـن 
و األمـان، بالتأكيد على ناحية حتديد الضريبة و التأكد و األمان كذلك حنو حقوقه الضريبية و التأكد 

اه حقه يف مناقشة االلتزامات الضريبية املفروضة و حقه يف إشباع العدالة و كل تلك و األمان اجت
االجتاهات جتتمع كلها يف منظومة واحدة أال و هي منظومة املواطنة الضريبية كعنصر هام يف حتديد 

توازن بني العالقة الضريبية بني املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية من أجل إنشاء نوع من التعادل و ال

                                                             
  .3لمرجع السابق، صللتشریع و مشكالت التحاسب الضریبي المصري، ا 14شرین حتاتة، المواطنة الضریبیة، مجلة المؤتمر . أ: أنظر  1
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حقوقه و االلتزامات امللقاة على عاتقه إذ جيب أن يكون هناك عدالة تكفّل للمكلف دافع الضريبة؛ 
  .وهلا يف بعض األحيانم اإلدارة الضريبية و حتميه من تغالدفاع عن نفسه و تعطيه هذا احلق ملمارسته أما

  
يع أطراف العالقة الضريبيـة لذلك البد من نصوص دستورية من شأا أن تضمن التكافؤ بني مج

 لقو هذا الضمان الدستوري جيعل الفرد دافع الضريبة يشعر باألمان على نفسه و ممتلكاته كما أنه خي
الشفافية و الوضوح و الصراحة إذا شعر أنه سيأخذ حقه و يعطي للوطن الذي ينتمي إليه حقه يف 

  .الضريبة املفروضة عليه
  
جتمع املكلف بالضريبة مع اإلدارة اجلبائية هي عالقة هامة ينبغي التعرف  و احلقيقة إن العالقة اليت  

 ا عالقة تنافر و إذعان فالبدأن ننظر نظرة واقعية هلذه على طبيعتها و هل هي عالقة ترابط و وئام أم أ
ب هي يف مكلفني بدفع الضرائالعالقة ألن اإلدارة اجلبائية يف تعاملها مع املواطنني و األفراد بصفتهم 

حاجة ماسة إىل حتسني هذه العالقة من أجل تسهيل مهمتها يف عملية الرقابة و اجلباية دون عناء و ال 
العمل على راحة املكلفني بالضريبة و تسهيل مهامهم و تلطيف العالقة معهم منازعة، فتسعى جاهدة إىل 

فسية أو اجتماعية مهما كان نعكاسات نا حىت يشعروا بالرضاء بدفع الضريبة عن طيب خاطر دون أي
نوع املكلف بالضريبة سواًء كان شخصا طبيعيا أو معنوياً فكالمها جيدان نفسهما يف مواجهة اإلدارة 
اجلبائية اليت تتمتع بغرض حتقيق األهداف املرجوة من الضريبة بصالحيات و سلطات واسعة قد تصل إىل 

 و السلطات ،و احلقوق سلطات الفحص و الرقابة  و من السلطات؛ما املساس باحلريات الفردية هلحد
املمنوحة هلا لضمان حتصيل الضريبة اإلضافية إىل سلطات توقيع اجلزاءات و العقوبات و يف املقابل يقع 
على عاتق الدولة واجب دستوري يتمثل يف محاية احلريات الفردية و األساسية للمواطنني طبقا للمادة 

مما  ".احلريات األساسية و حقوق اإلنسان و املواطن مضمونة: "مبا يليمن الدستور و اليت تقضي  32
دستوريا مزدوجا، إذ تعمل من جهة على حتقيق املساواة أمام األعباء العامة مبحاربة  عليها واجباًيترتب 

و من جهة أخرى تسعى جاهدة إىل احلفاظ على احلقوق الفردية . الغش و التهرب و التملص الضرييب
: حقها لن يكون إال مبوجب القانونن و بالتايل فإن احلد من سلطتها و تعسفها يف استعمال ـيللمواطن
املكلف  –التوازن بني طريف العالقة اجلبائية إثر ذلك سعى املشرع اجلزائري إىل إجياد نوع من و على 

إلجراءات القانونية اليت مبجموعة من ا،عن طريق محاية املكلفني بالضريبة  –بالضريبة، و اإلدارة اجلبائية 
توقعها حمل البطالن حني حماولتها ملخالفتها و بالتايل تتقيد رقابة اإلدارة اجلبائية ذه اموعة من 



 

 

 

 

13

اليت تعترب محاية  اإلجراءات، و تسمى هذه اإلجراءات بالضمانات القانونية املمنوحة للمكلّف بالضريبة و
   .نونية خمتلفة تعزيزها مبوجب نصوص قاقانونية هلم مت

  
ذلك جاءت اإلجراءات الشكلية اليت تشكل سيؤدي حتما إىل البطالن، لو إنّ عدم احترامها   

  .زام يف نصوص قانون اإلجراءات اجلبائيةبالضريبة بصيغة االلو ضمانة للمكلّف محاية قانونيـة 
  

يف  ماية إذ سكتوقفه صراحة من هذه احللكن على الرغم من ذلك مل يبني املشرع اجلزائري م  
بها املشرع فإذا كانت الضمانات اليت رتا عن إقرار النتائج اليت تترتب يف حالة خمالفتها؛ ـمعظمه

د حقيقة محاية قانونية يف صاحل تعأا مادام صراحة و أحلقها بالبطالن يف حالة خمالفتها ال تثري أي جدل 
يت سكت املشرع عن ترتيب آثار البطالن على احلماية ال  بالضريبة؛ لكن يبقى اإلشكال يفاملكلفني

  .خمالفتها، خاصة و أن االجتهادات القضائية يف هذا املوضوع تكاد تكون منعدمة
  

من الصعب أن نكشف عن نوايا املشرع بإجرائه التميز بني الضمانات، نظرا خللو غري أنه   
لرمبا أنّ هذا ارة تفيد هلذا التميز، لكن األعمال التحضريية للنصوص القانونية املتعلقة بالضريبة من أي إش

التميز مستنبط من نصوص القانون اجلبائي الفرنسي؛ و الذي صنف الضمانات املمنوحة للمكلف 
 .بالضريبة إىل جوهرية و أخرى غري جوهرية

  
فالضمانات اجلوهرية هي اليت يصدر نص بشأا يبطل صراحة أي إجراء مت خمالفاً هلا، باإلضافة   

ائية، غري أن هذا ال يعين إمهال ضمانات أخرى قد متس حبقوق الدفاع و اليت مساها بضمانات قضإىل 
  .القانونية املمنوحة للمكلف بالضريبة إذا مل يرد البطالن صراحةاحلماية 

  
املكلف بالضريبة اخلاضع إىل هلذا املوضوع نقوم بدراسة شاملة حلماية و من خالل تعرضنا   

مبتعدين يف دراستنا عن احلماية املمنوحة له أثناء املنازعة اجلبائية باعتبار أنّ مجيع  التحقيق اجلبائي،
  .املكلفني بالضريبة يتمتعون ا بصفة عامة

  
  :تدور حول املوضوع أمههاو عليه سنحاول اإلجابة على جمموعة من اإلشكاليات   
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 للعالقة اليت تربط بينهما؟من أهم أطراف العالقة اجلبائية، و ما هي الطبيعة القانونية  -

 
 و ماذا نقصد بالتحقيق اجلبائي؟ -

 
و ما هي احلماية القانونية اليت ضمنها املشرع اجلزائري لصاحل املكلفني بالضريبة سواء قبل البدء يف  -

 التحقيق اجلبائي أو مبناسبته؟

 
تهاء من التحقيق و ما هي احلماية القانونية أو الضمانات اليت منحت للمكلّف بالضريبة بعد االن -

 اجلبائي، و مبناسبة التصحيح اجلبائي؟

 
 و ما هي اآلثار املترتبة عن خمالفة كلّ ضمانة من الضمانات املعتمدة خالل التحقيق اجلبائي؟ -

  
مينعنا من  القانون اجلزائري إالّ أنّ هذا ملو بالرغم من أنّ موضوعنا حاولنا دراسته على ضوء 

مادام  إثراء املوضوع بأمثلة قضائية حية معالفرنسي أو املصري أو األردين ،ء التعرض لبعض أحكام القضا
دف من الدراسة هو إيصال فكرة واضحة و مبسطة للقارئ رغم بعض الصعوبات اليت واجهتنا ـأنّ اهل

  :و املتمثلة يف
 يـة يعترب هذا املوضـوع من املواضيع اليت تشكـل فراغاً ملحوظاً على صعيد املنشورات القانون -

املتخصصة يف بالدنا، خاصة بعد إثراء املنظومة القانونية يف اجلزائر بقانون اإلجراءات و القضائية 
 .اجلبائية، و صعوبة احلصول على مراجع خاصة باملوضوع يف النظام اجلزائري

 
و أننا يف النصوص القانونية خاصة التقنية املعقدة اليت تتطلب حتكما يعترب هذا املوضوع من املواضيع  -

نشهد كل سنة مالية قانون مالية جديد، أو قانون مالية تكميلي، أو نصوص الحقة معدلة و متممة 
 .و منظمة هلا

 
دية و مالية و الرتباطها كما يعترب املوضوع من املواضيع احلساسة الرتباطها بظروف اقتصا -

 .ه الفردية من جهة أخرىباألخص بتحصيل أموال ملك للدولة من جهة، و حبماية املواطن و حريات
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  .فقسمنا املوضوع على ثالثة أبواب،حبث كانت وفقا خلطة و على الرغم من ذلك فإنّ دراستنا 

 
  .تطرقنا فيه إىل أطراف العالقة الضريبية و الطبيعة القانونية هلذه العالقة الباب التمهيدي

  
  .ناسبة التحقيق اجلبائياملعتمدة مبو يف الباب األول تطرقنا إىل الضمانات القانونية 

  
  . تعرضنا إىل الضمانات القانونية املعتمدة مبناسبة التصحيح اجلبائيريخو يف باب ثاين و ا
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من املعروف لدينا أن العالقة اجلبائية أو الضريبية تضم طرفني أساسيني، أي أنه أي عالقة جبائية   
الثاين و مها املكلف بالضريبة من جهة و اإلدارة الضريبية من جهة تتمركز على طرفني كل منهما نقيض 

أخرى، هذه العالقة احلتمية تفرضها القوانني و التنظيمات الضريبية و اليت تتعلق مبهام اإلدارة اجلبائية 
  .املتمثلة يف حتديد أساس فرض الضريبة و تصفيتها و حتصيلها من املكلفني بالضريبة

    
كلف بالضريبة عدة مفاهيم، إذ قد يكون هذا األخري شخصاً طبيعيا و قد و يأخذ مفهوم امل

يكون شخصا معنويا ممثال يف مؤسسة أو شركة مثال، األمر الذي يؤدي إىل تقسيم املكلفني بالضريبة 
وفقا ألسس معينة حيددها املشرع و قد حيددها رقم األعمال أو الدخل الذي يتمتع به هذا الطرف أي 

  .ريبةاملكلف بالض
    

فاملكلف بالضريبة هو كل شخص ملزم بدفع املسامهات الضريبية من ضرائب و رسوم و اليت 
يكون حتصيلها مصرح به وفقا للقانون، و بالتايل مهما تنوع املكلفون بالضريبة فإم يتفرعون حسب 

ة معايري فقد طبيعتهم و وضعهم االجتماعي أو املهين معتمدين كما سبق الذكر يف هذا التنوع على عد
  .يعتمد على رقم األعمال أو الدخول أو الضريبة املدفوعة بواسطتهم

  
أما الطرف الثاين هلذه العالقة يكمن يف اإلدارة اجلبائية و هلا من األمهية البالغة يف هذه العالقة يف 

تطورات عرب  كوا األداة اليت ترتكز عليها مجيع الدول يف تطبيق سياستها املالية، رغم مرورها بعدة
الزمن أثبتت من خالهلا جدارا و مواكبتها للتطور احلاصل يف النصوص القانونية، عن طريق تطوير 
 هياكلها اإلدارية و التنظيمية، متمتعة مبجموعة من السلطات و الصالحيات، كسلطة الفحص و الرقابة 

  .و سلطة ضمان حتصيل الضريبة
  

القانونية اليت حتكم هذه العالقة بني مؤيد لطبيعة العالقة  و قد اختلف الفقه يف حتديده للطبيعة
  .على أساس أا تعاقدية و بني معارض هلا و القول على أا ذات طبيعة تنظيمية
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غري أنه و مهما كانت هذه الطبيعة تبقى نظرة املكلف للضريبة و لإلدارة الضريبية عامة نظرة 
واحي نفسية منها و اجتماعية لعدم رضائه بدفع الضريبة تشاؤمية و ذلك راجع إىل عدة عوامل و ن

املفروضة عليه، على أساس أنه ال يستفيد بأي مقابل من دفعه هلا، األمر الذي أدى إىل حماولة تلطيـف 
و حتسيـن هذه العالقة عن طريق حتسني اإلدارة اجلبائية يف حد ذاا من حيث هياكلها و معامالتـها  

  .ة يف مواجهة املكلف بالضريبةو جعلها أكثر فعالي
  

  .و بناءا عليه سنتطرق إىل هذا الباب التمهيدي من خالل فصلني
  

  نتعرف يف الفصل األول إىل أطراف العالقة الضريبية 
  

  .و يف فصل ثاين إىل طبيعة العالقة بني املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية
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إذ أن األول  1بني طرفيـن أحدمها املكلف ا و اآلخر اإلدارة الضريبية تنشـأ العالقة الضريبية
دائما مطالب و مدين و ملتزم؛ أما الثاين فهو الذي يطلب و يفحص و يراقب و ينفذ و بطبيعـة احلال؛ 
إذا ما وجد األشخاص يف أي نظام فالبد أن يكون هناك إما طرف ضعيف و اآلخر قوي؛ و إما تعادل 

تني، و لكن إذا ما حتددت هذه العالقة بالقانون جربا فالبد أن تنتفي عالقة التعادل ليصبح أحد يف القو
  .الطرفني هو األقوى و اآلخر هو األضعف

 
و يف هذه احلال جند أن املكلف بالضريبة هو الضعيف بكل تأكيد ألنه هو املعين بالقانون الضرييب 

 نفقات الدولة بدفع جزء من دخله أو ثروته، و إذا ما أخل من حيث االلتزام قبل اخلزينة بأن يساهم يف
أما اإلدارة . يف هذا االلتزام أو تواىن فيه فإنه يتعرض للجزاءات و للعقوبات حىت جيرب على دفع ديونه

وق ـق و تنفيذ القوانني الضريبية مبا هلا من حقـة فهي الطرف األقوى حيث أا املعنية بتطبيـالضريبي
ص ـسواء تعلق األمر بسلطات الفح 2ولة هلا قانونا ملمارسة سلطاا اجتاه املكلف بالضريبةو سلطات خم

  .و الرقابة أو سلطات ضمان حتصيل الضريبة
  

  األشخـاص اخلاضعني للضريبـة: املبحث األول
  

األشخاص اخلاضعة للضريبة هم املعنيـون بدفع الضريبة، فقد يكون هذا الشخص طبيعيا أو   
الذي يكون عليه واجب االلتزام بدفع الضريبة نتيجة عمله أو نتيجة األرباح و الفوائد اليت  معنويا؛ و

  .حيصل عليها من رؤوس أمواله
  

و هذا الشخص ال يتحدد إال بالقانون كما هو احلال للضريبة اليت يلتزم بدفعها، فهناك أنواع   
قد تستند إىل املشرع ذاته أو إىل رقم متعددة للمكلفني بالضريبة تستلزم تقسيمهم على أسس معينة 

ة ـال أو الدخل هلؤالء املكلفني، و بالتايل البد من التطرق إىل املفاهيم املختلفة للمكلف بالضريبـاألعم
  .3و أنواعهم و حتديد حياته فيما يتعلق مبكان إعاشته و بوسائلها

  

                                                             
  .14، ص2008 ط،القاهرة،.،د ، دار النهضة العربية،"ربط الضريبة على الدخل"نشـأت إدوارد ناشد، . د :انظر -  1
  .05، ص1991 ط،القاهرة.د، دار النهضة العربية،"املمول و إدارة الضريبة"رتيب،  بحرا. د :انظر -  2
  .10ص رابح رتيب ، املرجع السابق ،.د :انظر - 3
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  املكلفيـن بالضريبـة: املطـلب األول

  
املكلف بالضريبة يستلـزم التعرف على املفاهيم املختلفة له مبا يشتمل  الواقع أن حتديد مفهوم  

عليه هذا اللفظ من معطيات اجتماعية و قانونية، و الواقع أن لفظ املكلف بالضريبة ال يستند إىل تعريف 
  .حمدد و لكن من السهولة أن نفهم مدلوله مبجرد ذكره يف اال اجلبائي

  
  بالضريبـة مفهوم املكلف: الفرع األول

  
املكلف بالضريبة هو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يعنيه القانون بدفع الضريبة، و الذي   

  .1يكون عليه واجب االلتزام باملسامهة يف األعباء العامة اليت تتحملها الدولة
  

يجة إذا يعىن باملكلف بالضريبة دافع الضريبة الذي يكون عليه واجب االلتزام بدفع الضريبة نت  
قيامه بنشاط حمدد أو نتيجة األرباح أو الفوائد اليت حيصل عليها من رؤوس أمواله، غري أنه جيب التأكيد 

و اليت يلتزم بدفعها هذا األخري، مبوجبه على أنّ املكلف بالضريبة يتحدد بالقانون و الضريبة أيضا تتحدد 
ضريبية من ضرائب و رسوم و اليت كل شخص ملزم بدفع املسامهات الكمبعىن أن املكلف بالضريبة 

  . 2يكون حتصيلها مصرح به وفقا للقانون
  

يشتمل على )املكلف(و الواقع أنّ لفظ املكلف ال يستند إىل تعريف حمدد حيث أن هذا املصطلح   
معطيات اجتماعية و قانونية معقدة، و لكن من السهولة مبكان أن نفهم مدلوله مبجرد ذكره يف اال 

  .الضرييب
  

                                                             
  .10، صاملرجع السابقرتيب،  بحرا. د :انظر -  1
وطنية، حسن شبيطة، حدود التوازن بني سلطات اإلدارة الضريبية و ضمانات املكلفني، أطروحة املاجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح ال هاين حممد:انظر -  2

  .34، ص2006نابلس، فلسطني، سنة 
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و على ذلك فإن التشريعات الضريبة مل حتدد بدقة مفهوم لفظ املكلف بالضريبة و إمنا حددت 
األشخاص الذين ينطبق عليهم هذا اللفظ فبالرجوع إىل قانون الضرائب املباشرة اجلزائري حدد يف املواد 

  .كلف بالضريبةاألشخاص اخلاضعني إىل الضريبة على الدخل اإلمجايل دون أن يعرف امل 07إىل  03من 
  
و على هذا فإن املكلف بالضريبة هو الشخص الذي يساهم يف متويل األعباء العامة، و الذي   

يكون معفى من طرف املشرع الضرييب بأن تفرض عليه الضريبة؛ إذن الشخص الذي يتحمل العبء 
االقتصادي أو العبء القانوين للضريبة هو املكلف ا، حيث أنّ هذا األخري قد ال يتحمل دائماً العبء 

  .املادي للضريبة
  

أو ظاهرة نقل عبء الضريبة حيث تفرض الضريبة  1يف حالة ظاهرة رجعية الضريبةهذا يتحقق و  
على املكلف ا قانونـا، و يتمكن هذا األخري من نقل عبئها إىل شخص آخر هو الذي يقوم بدفعها؛ و 

بصفته (أن تفرض الضريبة مثال على تاجر اجلملة هذا الفرض حيدث غالبا يف الضرائب غري املباشرة ك
و يستطيع هذا املكلف أن ينقل عبء الضريبة كله أو جزءاً منه إىل تاجر ) ة القانوينـاملكلف بالضريب

و قد يتمكن هذا األخري أيضا من نقل عبئها يف النهاية إىل املستهلك و بصفة رئيسية فإن  . التجزئة
الضريبة شخصيا و لكن القانون قد يسمح يف الواقع للخزينة العامة بأن  املكلف بالضريبة جيب أن يدفع

تطالب بدفع دين الضريبة من شخص آلخر خمتلف عن املكلف بالضريبة و هو هنا املدين بالضريبة؛ و يف 
هذه احلالة فإن التميز يكون مهم جداً بني املكلف بالضريبة و املدين يف حالتني رئيسيتني، و هي حالة 

  .امن عند إعسار املكلف بالضريبة و حالة حتصيل الضريبة عن طريق احلجز من املنبعالتض
  

ففي حالة التضامن تكون حمددة مبوجب القانون و تكون يف مواجهة ممثلي املكلف بالضريبة أو   
يف مواجهة خلفه، حيث أن التضامن الضرييب بني املكلف بالضريبة و املدين جينب اخلزينة اخلسارة اليت 
تنتج عن إعسار املكلف كذلك يف حالة الغش الذي قد حيدث بني املكلف بالضريبة و بعض األشخاص 
للتخلص من عبء الضريبة، و مثال ذلك ما نص عليه املشرع الفرنسي حينما أسس التضامن بني الزوج 

يبية و من أجل أما حالة احلجز من املنبع فإن اإلدارة الضر 2و الزوجة لضمان دفع الضريبة الواجب دفعها
                                                             

ة نقل العب النقدي املباشر للضريبة من املكلف ا و الذي فرضت عليه إىل مكلف آخر غري الذي فرضت عليه و الذي يتحملها يف يقصد بظاهرة نقل عبء الضريب  1
  .قر بالفعل عليهيه الضريبة و تستالنهاية و يف مقابل هذه الظاهرة هناك ما تسمى بظاهرة االستقرار النهائي للعبء املباشر للضريبة مما يتحدد معه املكلف الذي ستقع عل

 .من القانون العام للضرائب الفرنسي 1685املادة  :أنظر -  2

Frédiric Douet  ;Précis de droit fiscal de la famille.2ème édition.Litec. Paris.2002.p249  
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التبسيط يف حتصيل دين الضريبة تلزم شخصا آخر غري املكلف بالضريبـة القانوين و هو املدين بالدخل 
لكي خيصم مبلغ الضريبة من الدخل مباشرة فهو إذن املدين بالدخل و هو املدين بالضريبة أما املستفيد 

  .1بالدخل أو صاحب الدخل فهو املكلف بالضريبة هنا
ا فاخلاضع للضريبة هو الذي تتوفر فيه شروط اخلضوع املفروضة يف القانون؛ أما املدين و على هذ

ا فهو الذي يتوجب عليه دفعها و يف معظم احلاالت تتحد صفة اخلاضع للضريبة بصفة املدين ا، لكن 
  .بصورة غري آلية

  
شخاص تتوفر فيهم صفة فاخلاضع للضريبة ليس دائما املدين ا، حيث يدرج القانون إعفاءات أل  

باملقابل؛ ليس املدين بالضريبة خاضعا بالضرورة هلا و إن كان هذا الوضع ). النشاطات الطبية(اخلضوع 
  .نادر الوقوع غري أنه حيتمل وجوده

  
من خالل كل هذا نستخلص أنه ال تأثري للوضعية القانونية للخاضع للضريبة؛ فاملعيار األساسي   

للضريبة، بغض النظر عن الوضع القانوين للشخص، سواًء كان هذا الشخص خيضع  هو العملية اخلاضعة
للقطاع اخلاص أو للقطاع العام الذي مارس نشاطا مشااً للنشاط الذي يقوم به شخص القطاع اخلاص 

ة يف و هنا تظهر خاصية احلياد يف الضريبة اليت ال تنظر إىل األشخاص املكلفني ا بقدر ما تنظر إىل العملي
  .حد ذاا

  
ام ـو بالتايل فإن اخلاضعني للضريبة هم أشخاص طبيعيون و معنويون و أشخاص من القطاع الع  

مؤسسات كانت تتوخى الربح أو ال  ؛و أشخاص من القطاع اخلاص، أجانب كانوا أو وطنيون
بني األشخاص و األنشطة ؛ دون التفرقـة يف املعاملة بينهما؛ أي عدم التفرقة يف املعاملة الضريبية 2تتوخاه

و عناصر اإليرادات ذات مصدر الدخل املماثل، و هو ما يسمى مببدأ حيادية الضريبة و املواقع اجلغرافية 
و الذي يشمل صورتني، إذ قد تشمل هذه احليادية املعاملة الضريبية لألشخاص اخلاضعني للضريبة سواء 

  .احليادية يف املعاملة الضريبية لألنشطة املختلفة أكانوا أشخاصاً طبيعيون أو أشخاصاً إعتباريون، و
  

                                                             
  .36حسن شبيطة، املرجع السابق، ص هاين حممد:انظر -  1
  .18، صاملرجع السابقرتيب،  بحرا. د-            

  .82ص،بريوت ،01ط ، الضريبة على القيمة املضافة،دار اخللدون للطباعة و النشر، عبد الرؤوف قطيش. د :انظر -  2
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  :إذ تتمثل احليادية الضريبية لألشخاص االعتبارية يف جمموعة من النقاط جنملها فيما يلي  
املساواة يف املعاملة الضريبية بني األشخاص االعتبارية بغض النظر عن كياا القانوين؛ سواء  -

 .هم؛ أو ذات مسؤولية حمدودةكانت الشركات مسامهة أو توصية باألس

املساواة يف املعاملة الضريبية بني األشخاص االعتبارية بغض النظر عن القانون الذي أنشئت  -
 .يف ظل أحكامه

 .املساواة يف املعاملة الضريبية بالنسبة لشركات األشخاص و شركات األموال -

فقد ساوى املشرع الضرييب بني  أما بالنسبة لتطبيق مبدأ حيادية الضريبة على األشخاص الطبيعية
  .املرأة و الرجل يف خضوعها إىل الضريبة و باألخص ضريبة الدخل بغض النظر عن حالتهم االجتماعية

أما احليادية يف املعاملة الضريبية لألنشطة املختلفة فإا تشمل كافة األنشطة سواء كانت جتارية أو 
  .إخل... صناعية أو تقدمي اخلدمات

  
  وسائل معيشة املكلفني بالضريبـة: ثاينالفرع ال

  
إنّ املكلف بالضريبة أي كان البد له من مكان يعيش فيه و أن تكون له أيضا من الوسائل املادية   

  :و ذا سنتناول هذا الفرع يف قسمني.حياته، و عليها تفرض الضرائب يف  الالزمة اليت يعيش منها 
  .بالضريبة؛ و القسم الثاين خمصص لوسائل معيشتهمالقسم األول خمصص ملكان معيشة املكلف  
  
  :مكان معيشة املكلف بالضريبة - أ

    
املكلف بالضريبة كشخص يعيش حياته يف اتمع داخل دولته أو داخل دولة أجنبية و يف إقليم   

 ذلك ؛ كما أن له مقر عمل رئيسي معلوم و هو الذي تفرض عليه الضريبية؛معني و داخل مسكن حمدد
ى اعتبار أنّ اإلقامة الضريبية للشخص املكلف بالضريبة هلا شأن كبري و أمهية بالغة يف املعاملة الضريبية عل

قيمة الضريبة؛ و هلذا الشخص؛ من حيث اإلعفاءات الضريبية املقررة و حتديد الوعاء اخلاضع للضريبة؛ 
ن الشخص مقيماً أم غري مقيم، حىت األمر الذي أدى إىل وجود نصوص قانونية حتدد من خالهلا ما إذا كا

يتسىن لكل من املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية من الوصول إىل وعاء معاملة ضريبية واحدة ال 
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خيضع : "على ما يلي 031و يف هذا ينص قانون الضرائب املباشرة اجلزائري يف مادته اختالف عليها 
و خيضع لضريبة . يوجد موطن تكليفهم يف اجلزائرلضريبة الدخل، على كافة مداخلهم األشخاص الذين 

  .الدخل على عائدام من مصدر جزائري األشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج اجلزائر
  ...".يعترب أن موطن التكليف موجود يف اجلزائر بالنسبة إىل

  
املقيمني  و من خالل هذه املادة يتضح جليا أنّ املشرع اجلزائري مل يعتمد فقط على األشخاص

يف اجلزائـر، و إمنا حىت الذين هلم عائدات من مصدر جزائري فيخضعون إىل أحكام القانون الضرييب 
: اجلزائري و هو نفس النهج الذي انتهجه املشرع الضرييب الفلسطيين يف مادته األوىل بالنص على ما يلي

ل السنة اليت حتقق فيها يوما خال 120الفلسطيين الذي سكن فلسطني مدة ال تقل عن : املقيم"
  :متصلة أو متقطعة، و كان له مكان إقامة دائمة يف فلسطني و عمل عمال رئيسيا فيها؛الدخل

إذا كان خالل أي فترة من السنة موظفا أو مستخدما لدى السلطة الوطنية أو أي : الفلسطيين -
 .هيئة حملية

 .الفلسطيين املعاد إىل شخص معنوي خارج فلسطني -

 183عي غري الفلسطيين خالل السنة اليت حتقق فيها الدخل مدة ال تقل عن الشخص الطبي -
 .يوما متصلة أو متقطعة

الشخص املعنوي املؤسس مبوجب القوانني الفلسطينية و يكون مركز إدارته يف ... 
  .2"فلسطني

  
ود به و املقص: و بالرجوع إىل القانون الفرنسي فإن هذا األخري يشري دائما إىل املرتل الضرييب

توحيد الفرض الضرييب على األسرة كوحدة ضريبية واحدة بالنظر إىل الدخل الذي حيصل عليه كل من 
الزوج و الزوجة و أوالدهم؛ و حىت األشخاص الذين يعيشون على عاتقهم و يقيمون معهما داخل نفس 

من القانون ) 09(ة املسكن و الذي يسميه املشرع الضرييب الفرنسي باملسكن الضرييب يف مادته التاسع
  .3العام الضرييب الفرنسي

                                                             
  .20- 19، ص 2010قوانني اجلبائية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، منشورات الساحل،   1
  .39حسن شبيطة، املرجع السابق، ص هاين حممد:انظر  -  2
  .26رابح رتيب، املرجع السابق، ص:نظرا -  3

  .684-683مصطفى رشدي الشيحة، التشريع الضرييب و املايل، دار املعرفة اجلامعية، الطبعة الثانية، بريوت، ص -          
-Michel Bouvier ;Marie-Christine Esclassan.Jean-pierre Lassale .finances publiques .L.G.DJ.9eme édition .2008. P75   
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و لكن يف النهاية جند أنه اعتمد يف معىن األسرة أو املرتل الضرييب على أنه مكان لإلعانة أو 
السكن املعتمد بالنسبة للمكلف بالضريبة و زوجته و أوالده؛ و التعرض من ذلك؛ أن املشرع الفرنسي 

  .عائلية للمكلف بالضريبةأراد من وراء ذلك مراعاة األعباء ال
  

إذن من خالل كل هذا يتضح أن للمسكن من األمهية البالغة للمكلف بالضريبة إذ يعطي له   
و باستقراء . الكثري من املزايا الضريبية و اليت متنح له احلق يف إجراء خصومات إضافية من دخله اإلمجايل

شرع اعتمد أيضا هذا النوع من الضرائب أي انه من قانون الضرائـب املباشر اجلزائري فان امل 06املادة 
و األشخاص  1خيل أوالدهل مكلف بالضريبة حسب دخلـه و مدافرض ضريبة على  الدخل على ك

  .الذين معه و املعتربين يف كفالته
  

اخلاص بالضريبة على الدخل؛  2005لسنة  91أما التشريع املصري و مبوجب أحكام قانون 
فقد أوجدت جمموعة من احلاالت حىت يكون الشخص الطبيعي مقيماً يف مصر   منه 02مبوجب املـادة 

  :و هي كالتايل
 .إذا كان له موطن دائم يف مصر - 1

 .يوماً متصلة أو منفصلة خالل اثين عشر شهراً 183املقيم يف مصر مدة تزيد على  - 2

 .املصري الذي يؤدي مهام وظيفته يف اخلارج و حيصل على دخله من خزانة مصرية - 3

  
غري أنّ الصعوبة يف حتديد إقامة املكلّف بالضريبة تنص على الشخص املقيم يف مصر مدة تزيد   

خالل اثين عشر شهراً؛ خاصة و أن املشرع مل يعرف لفظ اثين عشر  يوماً متصلة أو متقطعة 183على 
ان الشخص مقيماً شهراً، إذ يصعب على كل من املكلّف بالضريبة و اإلدارة الضريبية من تقرير ما إذا ك

يف مصر أو غري مقيم بسبب أن املشرع حدد مدة اإلقامة اليت يكون عليها الشخص مقيما أو غري مقيم 
يوماً متصلة أو متقطعة لكن دون أن حيدد هذه املدة خالل أي اثنا عشر شهراً هل  183مبدة تزيد على 

 :هي

 

                                                             
سنة و أثبتوا مزاولتهم للدراسة أو أثبتوا  نسبة  25سنة أو  18األوالد إذا قل عمرهم عن :من قانون الضرائب املباشرة  06يدخل يف حكم األوالد طبقا لنص املادة  -  1

  .عجز حمدد بنص تنظيمي؛ و كذا األوالد الذين يأوهيهم يف بيته
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رب من كل سنة ميالدية؛ أم الفترة اليت من السنة اليت تبدأ من أول يناير و تنتهي آخر ديسم -

 .تبدأ منذ تاريخ دخول الشخص الطبيعي مصر حىت اية االثين عشر شهر من هذا التاريخ

من امتداد إقامة الشخص الطبيعي ألكثر من اثين عشر شهراً و لتكن مثالً مدة اإلقامة مبصر  -
عشر شهراً التالية؛ أم يتم احتساب شهراً يعترب هنا الشخص مقيماً بالتبعية يف فترة االثين  15

فترة اإلقامة خالل االثين عشر شهراً التالية للفترة األوىل و بني حتديد ما إذا كان الشخص 
الطبيعي مقيم أو غري مقيم خالل هذه الفترة بغض النظر عن مدة إقامته لفترة االثين عشر 

 .شهر األوىل و لو كان مقيما فيها

 
نفس القانون املواطن الدائم للشخص الطبيعي؛ إذ يكون للشخص  من 03كما حددت املادة 

  : الطبيعي موطن دائم يف مصر يف إحدى احلالتني التاليتني
  

إذا تواجد الشخص الطبيعي معظم أوقات السنة يف مصر سواء يف مكان ملك له أو مستأجر له؛  - 1
 .أو بأي صفة كانت

مكتب مهين، أو مصنع أو غري ذلك من أماكن العمل  ذا كان للمكلّف بالضريبة حمل جتاري، أوا-2     
  .1اليت يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه يف مصر

  
  :وسائل معيشة املكلف بالضريبة -ب

    
من املعلوم على أنه لكل مكلف بالضريبة موارده املادية اخلاصة به اليت ينفقها على حياته و حياة   

تقطاعات الضريبية فإا ستؤثر بدون شك على مستواه أسرتـه، و على ذلك فإنه إذا تزايدت االس
املعيشي إذ أا قد متنعه من التمتع من بعض السلع االستهالكية اليت كان يف استطاعته اقتناءها لوال 
الضريبة املفروضة عليه؛ أو أا تؤثر على ادخار املكلف بالضريبة إما بالنقصان أو عدم اإلمكانية؛ كما 

  .2ت إىل التضحية مبدخرات سابقة من أجل االحتفاظ مبعدل استهالك معتادتؤدي االستقطاعا

                                                             
لتطبیق في المعاملة الضریبیة على دخول األشخاص الطبیعیین، مجلة المؤتمر الضریبي أشرف صوابي، بعض مشكالت ا. أ:انظر -  1

  .  05، القاھرة، ص2006الحادي عشر، المرجع السابق، 
  .26رابح رتيب، املرجع السابق، ص:انظر -  2
  .39حسن شبيطة، املرجع السابق، ص هاين حممد -   
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و من موارد املكلف بالضريبة اليت ميكن أن يعيش منها فقد تكون دخله أو قد تكون ذمته املالية   
  .أو ثروته

  
  :املكلف بالضريبة 1دخل -1ب

    
بيعة العمل الذي يقوم خيتلف دخل املكلف بالضريبة الذي حيصل عليه من شخص آلخر وفقا لط  

به؛ و وفقا لألجر الذي حيصل عليه، و مصدر الدخل هذا إما األجر من العمل، و إما من رؤوس األموال 
و هناك من املكلفني بالضريبة ليس هلم دخول . و إما أن يكون دخال خمتلطا ناتج عن العمل و رأس املال

ن عملهم أو معاشهم و هو الوضع السائد يف كثري بسيطة إذ أم ليس هلم سوى الدخل الذي يتقاضونه م
من األحيان، لكن يوجد أيضا من املكلفني بالضريبة ذو دخول مهمة إذ تتكون هذه األخرية من مصادر 
متعددة إذ قد تكون هلم دخول من أعماهلم املهنية الصناعية و التجارية و األرباح غري التجارية، و شركاء 

  .قولة أو أموال عقاريةيف دخول من رؤوس أموال من
  
  :الذمة املالية للمكلف بالضريبة -2ب

    
و هي من مكونات خمتلفة،  2و يقصد ا كل ما ميتلكه املكلف بالضريبة من ثروات أو أموال  

سواء كانت أموال منقولة أو أموال عقارية؛ و غالبا ما تفرض ضريبة خاصة على هذه األموال مثل 
  .3يبة على الثروات الكربىالضريبة على الثروة أو الضر

  
  
  
  

                                                             
  .91،ص2000ها و منهجيتها، رسالة  املاجستري ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسري ،جامعة اجلزائر،خالصي رضا، املراجعة اجلبائية تقيم:انظر -  1
  .135-134حممد عباس حمرزي، املرجع السابق، ص:انظر-  2
  . 84، ص2010الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، املديرية العامة للضرائب، منشورات الساحل  -         

  .28رتيب، املرجع السابق، ص رابح:انظر -  3
  .30عبد الرؤوف قطيش، املرجع السابق، ص -           
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  أنواع األشخاص املكلفني بالضريبة: املطـلب الثاين

  
كما سبق الذكر فإن األشخاص اخلاضعني للضريبة خيتلفون من أشخاص طبيعة إىل أشخاص   

معنوية فهم على حد سواء يف حتمل أعبائهم الضريبية، و يبقى االختالف بينهما من حيث االلتزام 
و كذا االلتزامات الفرعية األخرى، كما أن فرض الضريبة خيتلف حىت بالنسبة  1فع الضريبةالرئيسي بد

لألشخاص من نفس املرتبة أي بني األشخاص الطبيعة فيما بينهم أو األشخاص املعنوية فيما بينهم كما 
  .أن تنوعهم راجع إىل أوضاعهم و اليت تتحدد بناءاً على طوائفهم االجتماعية و املهنية

  
فاملكلف بالضريبة يف القرن التاسع عشر كان له مظهر متجانس فهو شخص طبيعي غالبا ما   

يكون وطين أي تواجده يف الوطن، أما الوقت احلايل فهو على نقيض ذلك فهو متباين، إذ مل يعد ذلك 
يل الشخص الطبيعي الوطين و فقط فقد يكون أجنبيا أي شخص طبيعي أجنيب، أو شخص معنوي و بالتا

  .فهو ليس شخصاً مقصوراً على أشخاص القانون اخلاص و إمنا أيضا أشخاص القانون العام
  

  األشخاص الطبيعية اخلاضعة للضريبـة: الفرع األول
  

الشخص الطبيعي هو اإلنسان و حياة اإلنسان اليت يتمتع ا بعد الوالدة هي نقطة البداية يف   
  .2ا العنصران األساسيان يف اكتساب اإلنسان شخصيتهشخصية إذن الوالدة و احلياة مهالانطالق 

  
ملالية فالشخصية الطبيعية األصلية يف القانون الضرييب هو اإلنسان املكلف بالضريبة ذو الذمة ا  

  .كامل األهلية، و التميز و اإلرادة الواعية املستقلة و الذي يتوافر لديه
  

ية ال تكفي الوالدة لوحدها ليتمتع الشخص غري أنه جيب التذكري على أنه من الناحية القانون
  .الطبيعي بالشخصية القانونية إذ البد من توفر عنصران أساسيان مها احلالة و األهلية

                                                             
، بريوت، 01منشورات احلليب احلقوقية، ط.الطبيعة القانونية و املالية لدين الضريبة و تطبيقاا يف التشريعات الضريبية املقارنة .حممد علوم حممد علي احملمود، .د:انظر -  1

  .93، ص2010
  .من القانون املدين اجلزائري 40املادة :ظران-  2
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و نقصد باحلالة هي وضع اإلنسان داخل اجلماعة اإلنسانية و ما يتمتع به من حقوق داخلها، و  
  .ما عليه من التزامات

    
حية الشخص يف اكتساب احلقوق و حتمل االلتزامات حىت يتمتع أما املقصود باألهلية فهي صال

أهلية األداء و أهلية : الشخص الطبيعي بالشخصية القانونية املستقلة إذا و على هذا فإن األهلية نوعني
، و اليت يراد ا أن يكون 1الوجوب، و أهلية الوجوب يتم اكتساا الشخص منذ الوالدة إىل سن التميز

الكتساب احلقوق فقط، و يف هذه احلالة فإن الشخص الطبيعي يكون غري قادر على  الشخص مؤهال
ممارسة التصرفات اليت من املمكن أن ختضع للضريبة فهو غري قادر على التصرف أو ممارسة نشاط ممكن 

  .أن يكون خاضعاً للضريبة استناداً إىل مفهوم أهلية الوجوب اليت تثبت للشخص مبجرد والدته حياً
  
ع ـالف ألهلية األداء و اليت يراد ا صالحية الشخص الستعمال احلقوق اليت يتمتـهذا خ و

ا و االعتماد على ذاته يف تأدية التزاماته، و من مث ميكن أن يصدر تصرفاً قانونياً منه و يعتد به من 
دام أنه يتمتع بأهلية الناحية القانونية، و على هذا فإنّ أي تصرف يف إطار االلتزام يدين الضريبة و ما

  .2فإن عمله يكون قانونيا و بالتايل يلزم بدفع دينه يف إطار دفع ضرائبه. األداء
  

و مبجرد توفر الشخص الطبيعي على أهلية األداء و أهلية الوجوب فيخضع مباشرة إىل جمموعة 
  :من الضرائب املقررة قانوناً و اليت ميكن أن جنملها فيما يلي

 و يف هذه احلالة نكون أمام األشخاص الذين حيققون مداخيل تتعلق : دخل اإلمجايلالضريبة على ال
  :بأحد الفئات التالية

  
  
  
  
  

                                                             
  .سنة من نفس القانون 19و حدد سن الرشد بـ . ق م 40سنة وفقا لنص املادة  16حدد القانون املدين سن التميز بـ   1
  .98حممد علوم حممد علي احملمود، املرجع السابق، ص:انظر -  2
  .249ص.،بريوت  02،1998املعرفة اجلامعية ،ط مصطفى رشدي شيحة،التشريع الضرييب و املايل ،دار  -   
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  .أرباح املهن الصناعية و التجارية و احلرفية - أ  
  .أرباح األنشطة غري التجارية -ب  
  .أرباح املستثمرات الفالحية -ج  
  .ة و غري املبنيةاملداخيل املتأتية من تأجري امللكيات املبني - د  
  .الرواتب و األجور و املنح و الريوع العمرية -و  
  الرسم على النشاط املهين إذا كان الشخص الطبيعي ميارس نشاطاً خيضع رحبه لفئة املداخيل الصناعية

  .و التجارية أو األرباح غري التجارية
 باستثناء تلك املعفاة قانونا و اليت تفرض على األمالك املبنية و غري املبنية: الرسم العقاري.  
 1الرسم على القيمة املضافة بالنسبة للعمليات الصناعية، التجارية، احلرفية أو غري التجارية.  
  
 الضريبة على الدخل اإلمجايل :  
  

من قانون الضرائب املباشر فإنّ املشرع الضرييب قد فرض ضريبة سنوية  01باستقراء نص املادة 
شخاص الطبيعيني و اليت تسمى الضريبة على الدخل اإلمجايل تستحق سنويا على وحيدة على دخل األ

غري أنه جيب التذكري إىل أن املشرع الضرييب اجلزائري . 2الربح أو الدخل الذي حيققه اخلاضع للضريبة
م من قانون الضرائب املباشرة األشخاص الطبيعية اخلاضعة للضريبة و ه 07، 04، 03حدد أيضا يف مواده 

  :على التوايل
  د أن األشخاص الذين يقعاألشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم اجلبائي يف اجلزائر؛ كما حد

موطن تكليفهم اجلبائي خـارج اجلزائر خيضعون للضريبة على الدخل اإلمجايل بالنظر إىل 
يهم موطن يعترب كأن لدو زائرية املصدر، و حسب التشريع اجلبائي الساري املفعول، اجلعائدام 

 :تكليف جبائي يف اجلزائر كل من

األشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكني أو منتفعني به أو مستأجرين له ملدة  -1
  .سنة على األقل

                                                             
  .09الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، املرجع السابق، ص :انظر -  1

  .75خالصي رضا، املرجع السابق، ص -           
 -Dr Mohamed Abbas MAHERZI, introduction à la fascalité, édition ITCIS, Algérie, 2010. P63                                                            

                         
  .من قانون الضرائب املباشرة 01املادة :انظر -  2
  .69خالصي رضا، املرجع السابق، ص  -   
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األشخاص الذين لديهم سواء مكان إقامتهم الرئيسية أو ميلكون مركز مصاحلهم األساسية  -2
 .باجلزائر

 .شاطا مهين سواء كانوا أجراء أم الاألشخاص الذين ميارسون يف اجلزائر ن -3

  
و يعفى من دفع هذه الضريبة األشخاص الذين يساوي دخلهم اإلمجايل السنوي الصايف أو يقل 

، و السفراء 1د األدىن لإلخضاع اجلبائي املنصوص عليه يف جدول الضريبة على الدخل اإلمجايلـعن احل
نصليون من جنسية أجنبية عندما متنح البلدان اليت و األعوان الدبلوماسيون و القناصل و األعوان الق

  .ميثلوا نفس االمتيازات لألعوان الدبلوماسيني و القنصليني اجلزائريني
  :2أما عن املداخيل اليت ختضع للضريبة على الدخل اإلمجايل فهي كالتايل

  
  :أرباح املهن الصناعية و التجارية و احلرفية - أ

  
ة ـ، على أنه تعترب أرباحاً صناعي11يف قانون الضرائب املباشرة يف مادته عرفها املشرع اجلزائري   

مهنية جتارية  االعتباريون و النامجة عن ممارسات و جتارية، األرباح اليت حيققـها األشخاص الطبيعيون أو
ذا النوع أو صناعية أو حرفيـة، و كذا األرباح احملققة من األنشطة املنجمية أو الناجتة عنها، و خيضع هل

من الضرائب األشخاص الطبيعية الذين يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو حمالت 
جتارية أو بيعها أو يشترون بامسهم نفس املمتلكات إلعادة بيعها، و كذا األشخاص الذين يستفيدون من 

العقار بالتجزئة أو  وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بتجار، و يقومون بسعي منهم أثناء بيع هذا
  .التقسيم بالتنازل عن االستفادة من الوعد بالبيع إىل مشتري كل قسم أو جزء

  
  

                                                             
  .من قانون الضرائب املباشرة 05املادة :انظر-  1
 360.000دج إىل  120.001، و إذا كان بني %0دج فإن نسبة الضريبة  120.000نه إذا جتاوز حسب اجلدول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل اإلمجايل فإ -   

دج فنسبة الضريبة املفروضة على الدخل  1.440.001و إذا فاق  %30دج فنسبة الضريبة  1.440.001دج و  360.001و من ، %20دج فنسبة الضريبة على الدخل 
35%.  

  .ضرائب املباشرةمن قانون ال 02املادة : انظر -  2
  .98حممد محو، منور أوسرير، املرجع السابق، ص -   
  .05النظام اجلبائي اجلزائري، املرجع السابق، ص  -   
  .03السابق، صإمساعيل عبد اللطيف أمحد، إرادات الثروة العقارية بني الشخص الطبيعي و الشخص االعتباري، جملة املؤمتر الضرييب احلادي عشر، املرجع  -   



  ةـة الضريبيـأطراف العالق   الفصل األول

31 

 

كما خيضع هلا األشخاص الطبيعيون الذين يؤجرون مؤسسات جتارية أو صناعية بكل ما فيها من   
احب أثاث الزم لالستغالل ،و األشخاص الذين ميارسون نشاطاً قد رست عليه مناقصة، و كذا ص

االمتياز و املستأجر للحقوق البلدية، و الذين حيققون أرباحاً من أنشطة تربية الدواجن و األرانب إذا 
اكتست هذه األنشطة طابعاً صناعياً، و كذا األشخاص الذين حيققون إرادات من استغالل املالحـات 

ياد و جمهز السفن و مستغل أو البحريات املاحلة، و أخرياً األشخاص التجار الصياديـن و الربان الص
  .قوارب الصيد

  
إذا ال يكفي أن يتحقق الربح لكي تفرض على الشخص الطبيعي هذا النوع من الضرائب بل   

املكلف بالضريبة النشاط التجاري و الصناعي أو احلريف، كما  1البد إىل جانب ذلك أن حيترف أو ميارس
  .2لنشاط و أن يشتغل لنفسهجيب أن تتوفر لديه نية الكسب من خالل ممارسته ل

  
  :3أرباح األنشطة غري التجارية -ب
  

رة ـو هي تلك األرباح الناجتة عن ممارسة نشاط غري جتاري احملققة من طرف أصحاب املهن احل  
ا بصفة التاجر، و كذا املستثمرات اليت حتقق أرباحاً ألصحاا ـو الوظائـف و املهام اليت يتمتع أصحا

إخل، و يدخل ضمن ...الوقت مصدر كسب هلم مثال ذلك، األطباء، احملامني، احملاسبنيو تعترب يف ذات 
م ـا الكتاب أو املؤلفون املوسيقيون أو ورثتهـاح أيضا ريوع عائدات املؤلف اليت يتقاضاهـهذه األرب

م أو و املوصى هلم حبقوقهم، و كذا الريوع اليت يتقاضاها املخترعون  من منح رخصة االستغالل شهادا
  .بيع عالمات صنع

و يأخذ يف حساب هذه األرباح املكاسب أو اخلسائر الناجتة عند ممارسة املهنة، إذن فاملهن احلرة   
تبقى مرتبطة باملهن غري التجارية بعدم إمكانية التمييز بني املهنة احلرة و املهنة غري التجارية و هناك من 

، و مل يقتصر 4مستقال للمهن غري التجارية مثل فرنسا التشريعات الضريبية ما وضعت نظاماً ضريبيا

                                                             
  .يقصد باالحتراف ممارسة النشاط بصفة معتادة و مستمرة و منتظمة  1
، اجلمهورية العربية السورية، ص 2006-2005حممد خالد املهاين، خالد شحادة اخلطيب، إبراهيم العدي، احملاسبة الضريبية، منشورات جامعة دمشق، ، . د: انظر -  2

104.  
  .شرة اجلزائريمن قانون الضرائب املبا 22املادة : انظر -  3

4 Michel Bouvier.Marie-Christine Esclassan.Jean-Pierre Lassale. op.cit. P73 
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مفهوم املهن غري التجارية على املهن احلرة و فقط و إمنّا ذهبت لتشمل كل مهنة ال يسود فيها رأس مال 
  :و يشترط يف املهنة احلرة عدة شروط. وحده

  
 أن يكون العمل هو العنصر األساسي. 

 ة الفنيةاالعتماد على الكفاءة العلمية أو اخلرب. 

 االستقالل يف مزاولة املهنة. 

 1مزاولة املهنة بنية الكسب. 

  
  :2أرباح املستثمرات الفالحية -ج
  

و هي اإليرادات احملققة يف إطار األنشطة الفالحية و تربية املواشي و يدخل ضمن األنشطة   
نشطة الناجتة عن تربية الفالحية كل استغالل للمستثمـرات الفالحية مبا فيها من إنتاج غايب، و كذا األ

و األرانب و استغالل الفطريات يف السراديب داخل باطن . الدواجن و النحل و احملار، و بلح البحر
  .األرض

  
غري أنه ال تعترب أنشطة تربية الدواجن و األرانب إيرادات فالحية إالّ إذ كانت ممارسة من طرف   

ة ـياً، و إالّ فإا ختضع ملداخيل األنشطة الصناعيزارع داخل مزرعة، و مل تكن لتكتسي طابعاً صناعـم
  . 3و التجارية

  :4املداخيل املتأتية من تأجري امللكيات املبنية و غري املبنية - د
  

املداخيل العقارية الناجتة عن إجيار األمالك املبنية و غري املبنية تتمثل هذه األخرية يف تلك املداخيل   
لكيات املبنية و غري املبنية و يدخل ضمنها كل من املداخيل الناجتة عن تأجري العقارية النامجة عن إجيار امل

                                                             
  .221حممد خالد املهاين، خالد شحادة اخلطيب، إبراهيم العدي، املرجع السابق، ص . د:انظر-  1
  .من قانون الضرائب املباشرة 35املادة :انظر-  2
  .ئب املباشرةمن قانون الضرا 35املادة  :انظر-  3
  .من قانون الضرائب املباشرة 12/5املادة  -  
  Michel Bouvier.Marie-Christine Esclassan.Jean-Pierre Lassale. op.cit. P73  
  .103حممد محو، منور أوسرير، املرجع السابق، ص -   
  .من قانون الضرائب املباشرة 42/1املادة :انظر-  4
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عقارات أو أجزاء عقارات مبنية و كذا تأجري احملالت التجارية أو الصناعية غري اهزة بعتادها إذا مل 
ة، ـرين مدرجة يف أرباح مؤسسة صناعية أو جتارية أو حرفية أو مستثمرة فالحية أو مهنية غري جتاـتك

  .1و كذا األرباح الناجتة عن العقود العقارية
  
  :2الرواتب و األجور و املنح و الريوع العمرية -و
  

تندرج هذه الرواتب و األجور و املنح و الريوع العمرية ضمن مشتمالت الدخل اإلمجايل املعتمد   
كافآت املدفوعة إىل و األجور اليت تساهم يف تأسيس الضريبة هي امل. أساساً على الدخل اإلمجايل

الشركاء ذوي األقلية يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة، و كذا املبالغ املقبوضة من قبل أشخاص 
  .يعملون يف بيوم بصفة فردية حلساب الغري و هذا مقابل عملهم

  
م، ـالتعويضات و التسديدات و التخصيصات اجلزافية املدفوعة ملديري الشركات لقاء مصاريفه  

أيضا يدخل يف هذه األجور، عالوات املردودية و املكافآت أو غريها اليت متنح لفترات غري شهرية و 
بصفة اعتيادية من قبل املستخدمني، و كذا املبالغ املسددة ألشخاص ميارسون إضافة إىل نشاطهم 

كذلك  األساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أو املراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة و
  .3املكافآت الناجتة عن كل نشاط ظريف ذي طابع فكري

  
  :و من خالل هذا فإن الناتج اإلمجايل للرواتب و األجور يتكون أساسا من  
  أجور، رواتب(األجور الرئيسية.( 

  تعويضات، عالوات املردودية(األجور اإلضافية.(  

  ا جمانا أو مقابل اقتطاع يقل املمنو) إخل...إطعام، مسكن، تدفئة، إنارة(املزايا العينيةحة لألجري إم
  .4عن قيمتها

                                                             
  .23كلف بالضريبة، املرجع السابق، صالدليل التطبيقي للم: انظر-  1
  .من قانون الضرائب املباشرة 67- 66املادة : انظر-  2
  .107حممد محو، منور أوسرير، املرجع السابق، ص :انظر-  3
  .91خالصي رضا، املرجع السابق، ص-   
  .34الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، املرجع السابق، ص :انظر-  4
  .107ر، املرجع السابق، صحممد محو، منور أوسري-   
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رة ـالضريبة على املرتبات ضريبة مباش: "ا الدكتور سامل عبد املنعم حسني، كما يليـو يعرفه
و نوعية على اإليراد اإلمجايل الناتج عن العمل لدى الغري، و هي ضريبة عينية تأخذ ببعض مظاهر 

  .1"االستحقاق، شهر االستحقاقالشخصية، سنوية السعر، نسبية 
  
 2الرسم على النشاط املهين :  
  

و ذلك بعد أن مت دمج كل من  1996أنشأ الرسم على النشاط املهين مبوجب قانون املالية لسنة 
و تدخل ضمن هذا اال . الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الرسم على النشاط غري التجاري

  :كل من
 لية احملققة من طرف املكلفني الذين هلم مؤسسة مهنية دائمة باجلزائر الذين اإليرادات اإلمجا

 .ميارسون نشاط مهين حر و الذي تدخل أرباحه يف صنف األرباح غري التجارية

  رقم األعمال احملقق يف اجلزائر من طرف املكلفني بالضريبة الذين ميارسون نشاطاً ختضع أرباحه
يف صنف األرباح الصناعية و التجارية أو الضريبة على أرباح للضريبة على الدخل اإلمجايل 

 .الشركات

  تسوية احلقوق تستحق على جممل أشغال البناء املنشأة مؤقتا قبل تنفيذها باستثناء احلقوق لدى
 .اإلدارات العمومية و اجلماعات احمللية

داخيل املهنية اإلمجالية أو يتشكل األساس اخلاضع للرسم على النشاط املهين من املبلغ اإلمجايل للم
رقم األعمال من دون الرسم على القيمة املضافة، عندما يتعلق األمر مبدنيني ذا الرسم و احملقق خالل 

  .3السنة
 4الرسم العقاري :  
  

                                                             
  .375، اإلسكندرية، ص2009بدون طبعة،  دار الكتاب القانوين، سامل عبد املنعم حسني، ضمانات حتصيل ضريبة الدخل،  :انظر-  1
  .من قانون الضرائب املباشرة 217املادة :انظر -  2
  .48الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، املرجع السابق، ص:انظر-  3
  .170-169ي رضا، املرجع السابق، صخالص -   
اليت تم بالعمليات لقواعد الرسم العقاري عبارة عن جمموعة من الضرائب اليت متس العقار سواء يف حالة استقراره عند مالكه أو عند انتقال ملكيته، أو أن جمموعة ا -  4

  .ل العقار موضوعا هلاالعقار من متلك و بيع و بصفة عامة كل العمليات اليت جتع اليت تطرأ على
  .26، القاهرة، ص2009عبد احلكيم بللويف، أثر الضرائب على النشاط التجاري، إشراك للطباعة و النشر، الطبعة األوىل، . أ -   
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قانون الضرائب املباشرة، فإنه يؤسس رسم عقاري سنوي على  261تطبيقا ألحكام املادة 
  . أنواعها باستثناء املعفية صراحة من الضريبةامللكيات غري املبنية جبميع 

  :و يستحق على هذا الرسم خصوصا على
 األراضي الكائنة يف القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمري. 

 احملاجر و مواقع استخراج الرمل و املناجم يف اهلواء الطلق. 

 مناجم امللح و السبخات. 

 األراضي الفالحية. 

  
رسوم على أساس حاصل القيمة اإلجيارية اجلبائية للملكيات غري املبنية و يفرض على النوع من ال

املعرب عنها باملتر املربع أو اهلكتار الواحد، حسب احلالة، تبعاً للمساحة اخلاضعة للضريبة، أما األراضي 
  .الزراعية فتحدد القيمة اإلجيارية اجلبائية حسب اهلكتار و حسب املنطقة

  
 ملضافة بالنسبة للعمليات الصناعية، التجارية احلرفية، أو غري التجارية و الذي الرسم على القيمة ا

  .19921أنشأ سنة 
وازم ـتعرف القيمة املضافة أا الفرق بني اإلنتاج اإلمجايل و اإلستهالكات الوسيطة من مواد و ل  
ة ـة جربية و ائيأما الرسم فهو اقتطاع مايل يطبق على أشخاص طبيعية أو معنوية بصف. اتـو خدم

فهو إذن . 2و بدون مقابل قصد تغطية املصاريف العامة و حتقيق اهلدف الذي سطرته السلطة العامة
ضريبة غري مباشرة تفرض على االنفاق اإلمجايل أو االستهالك اإلمجايل و يطبق أيضا على العمليات اليت 

ع له، ـسم على أساس رقم األعمال اخلاضرض هذا الرـيف. اً صناعياً أو جتاريا أو حرفياـتكتسي طابع
و يشمل كل من مثن البضائع أو األشغال أو اخلدمات مبا يف ذلك كل املصاريف و احلقوق و الرسوم، 

  .3باستثناء الرسم على القيمة املضافة ذاته
  
  

                                                             
1 Dr. Mohamed Abbas MAHERZI, Op.cit. P80-81.   - انظر:  

  .15عبد الرؤوف قطيس، املرجع السابق، ص  -       
  .123ضا، املرجع السابق، صخالصي ر:انظر -  2
  .38-37النظام اجلبائي اجلزائري، املرجع السابق، ص :انظر -  3
  .125خالصي رضا، املرجع السابق، ص -   
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  األشخاص املعنوية اخلاضعة للضريبـة: الفرع الثاين
  

فإن األشخاص املعنوية أيضاً ختضع هلا، و قد أكدت كلما خيضع الشخص الطبيعي إىل الضرائب   
  .التشريعات الضريبية ذلك بالنص على صنفني من األشخاص املكلفة بالضريبة

  
و الشخص املعنوي عبارة عن اجتماع عدة أشخاص من أجل حتقيق هدف معني، يتولد من هذا   

ا يف تكوينه، و قد تكون يف حالة االجتماع كائن قانوين، يتمتع باالستقالل عن األشخاص الذين سامهو
أخرى من جمموعة أموال من أجل حتقيق غاية إذ تصبح هذه األموال يف ذمة كائن قانوين جديد مستقل 

  .1عن وجود األشخاص الذين قدموا األموال
  

فإنه ما ينتج عنه ليس إنسانا ) أشخاص أو أموال(غري أنه مهما تكن صفة الشريك يف اموعة   
عىن العضوي بل أنه ذلك الشخص املعنوي الذي منح نوعاً من االستقالل دون النظر إىل طبيعي بامل

  .األسباب اليت أدت إىل تكوينه، خمصصة له بذلك ذمة مالية مستقلة
  

فاألشخاص املعنوية . ، فمنها ما هو عام، و منها ما هو خاص2و هناك عدة أشخاص معنوية  
العامة و يكون هلا كيان و سلطات خاصة ا و ختضع لقواعد العامة هي اليت تتميز خبصائص السلطة 

  .إخل... القانون العام مثل الدولة، الوالية، 
  

أما األشخاص املعنوية اخلاصة، فهي غري تابعة للدولة، و ليست له خصائص السلطة و السيادة، و   
  .هي خاضعة لقواعد القانون اخلاص

  

                                                             
   .99حممد علوم حممد علي احملمود، املرجع السابق، ص:انظر -  1
ة ـلتالية، شركات األشخاص، شركات األموال، شركات الواقع، اجلمعيات التعاونيالكيانات القانونية اهي ة ـطارق حممد حممد حسن، أن األشخاص االعتبارييعرفها   2

  .و احتاداا، فروع البنوك و الشركات األجنبية، الوحدات التابعة لإلدارة احمللية ملا تزاوله من نشاط خاضع للضريبة
  .39، ص2009ط، .األهلية لألجهزة العلمية و مهمات املكاتب، د طارق حممد حممد حسن، الدفعات املقدمة و االستقرار الضرييب، مطابع املؤسسة -   
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قد تكون إما جمموعة أشخاص و إما جمموعة أموال، تتمتع  و هذه األخرية هي املعنية بالدراسة، و
  .بذمة مالية مستقلة، و هلا من ميثلها قانونا و تتمتع حبق التقاضي و هلا موطن و جنسية

  
 :شركة األموال - أ

  
الشركة اليت يكون فيها االعتبار املايل هو أساس تكوينها و ليس االعتبار الشخصي و تقوم على 

ال تكون مسؤولية الشريك فيها إال بقدر ما ميلكه من أسهم حىت و لو تويف أو أفلس أحد مجع األموال و 
الشركاء فال يسأل عن ديون الشركة و تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء و تتكون 

  .هذه الشركات من شركة املسامهة؛ شركة التوصية باألسهم؛ شركة ذات املسؤولية احملدودة
اليت تقـوم على جتزئة رأس مال الشركة إىل أسهم متساوية  هي الشركة:سامهةالشركة امل -

و تكون هذه ؛ القيمة و قابلة للتـداول وال يسأل الشريك املساهم فيها إال بقدر أسهمه
  .األسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية؛ و ال تعين هذه الشركة باسم أحد الشركاء

ة رأس ماهلا من حصـة أو أكثر ميلكها شريك متضامن هي شركـ: شركة التوصية باألسهم -
أو أكثـر و أسهم متساوية القيمة و يسأل الشركاء املتضامنون عن التزامات شركة 
املسؤولية غري حمدودة، أما الشريك املساهم فال تكون مسؤوليته  إالّ يف حدود قيمة األسهم 

 .اليت اكتتبت فيها

اليت يشترك فيها شركاء ال يتحملون اخلسائر إالّ يف  و: الشركة ذات املسؤولية احملدودة -
حدود ما قدموا من احلصص و يقسم رأس ماهلا إىل حصص ذات قيمة امسية متساوية أي 
كان نوع هذه الشركات سواء كانت وطنية أو أجنبية مقيمة باجلزائر فإا ختضع إىل أحكام 

 . قانون الضرائب

يادة رأمساهلا أو االقتراض حلساا عن طريق كما أنه ال جيوز تأسيس الشركة أو ز
االكتتاب العام؛ و ال جيوز هلا إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، و هلا أن تتخذ امساً 

 اسم عنواا يتضمن أن جيوز و غرضها؛ من مستمداً امسها يكون أن جيوز كما ،خاصاً هلا
  .أكثر أو شريك
 يتعلق فيما املسامهة شركات تشبـه احملدودة املسؤولية ذات الشركات أنّ يالحـظ و

   .ورثته إىل شريك كل حصة انتقال و فيها الشركاء مسؤولية حتديد و إدارا و بتأسيسها
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 :ما يليشركة األموال و من الضرائب اليت ختضع هلا 

 مزاولة  اليت تطبق على كل املداخيل احملققة من قبلها، من خالل: الضريبة على أرباح الشركات
 .النشاط و ذلك يف اية كل سنة مالية

  
و تبقى شركات األموال خاضعة هلذا النوع من الضرائب بصفة إجبارية على عكس شركات 

  .1األشخاص اليت ختضع هلا بصفة اختيارية
  

كما ختضع إىل الرسم على النشاط املهين و الرسم على القيمة املضافة و كذا الرسم العقاري كما 
يف إطار األشخاص الطبيعية اخلاضعة للضريبة، و تطبق هذه الضرائب على مجيع شركات  سبق ذكره

األموال سواء شركة أموال وطنية أو أجنبية، و ذلك يف إطار االستثمار غري أنه متيز بني شركات أموال 
نشطة تتعلق متلك منشأة دائمة باجلزائر، و شركة أموال ال متلك منشأة مهنية دائمة باجلزائر و متارس أ

  .بتأدية اخلدمات
  

فإذا كانـت شركة أموال أجنبية متلك منشأة دائمة باجلزائر فإا ختضع إىل الضريبة على أرباح 
  .الشركـات و الرسم على النشاط املهين و الرسم العقاري و الرسم على القيمة املضافة

  
ائر و متارس أنشطة تتعلق بتأدية  و إذا كانت شركة أموال أجنبية ال متلك منشأة مهنية دائمة باجلز

  .1اخلدمات فـإا ختضع للضريبة على أرباح الشركات
                                                             

  .128-127حممد محو، منور أوسرير، املرجع السابق، ص: انظر-  1
  .105-104حممد علوم حممد علي احملمود، املرجع السابق، ص  -   
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و من هذا جند على أن الضريبة على أرباح الشركات تطبق فقط على الشركات اليت تقوم 
باالستثمار داخل اجلزائر؛ و كذلك تلك اليت مت إخضاعها باالتفاق إىل اجلباية اجلزائرية؛ و ذلك بواسطة 

  .تفاقية دولية مع دول أخرى حىت ميكن تفادي االزدواج الضرييبا
  

نستخلص مما سبق أن الشركة إذا كانت من جنسية جزائرية و كان استثمارها موجود باخلارج 
ميكن أن ختضع إىل الضريبة اجلزائرية حبسب االتفاقية أو ميكن أن ختضع إىل الضريبة اجلزائرية رغم أا مل 

زائر،و من ذلك فإن الضريبة على أرباح الشركات تستحق على األرباح احملققة يف حتقق الربح يف اجل
  .2اإلقليم اجلزائري سواء من نشاط صناعي أو جتاري أو فالحي

  
 :شركة األشخاص -ب

  
و هي الشركات اليت يكون فيها االعتبار الشخصي هو الغالب و يكون شخص الشريك حمل   

  :و تشمل كل من اعتبار و أمهية يف تكوين الشركة
  

ون الشركة ـة اليت يكون فيها مجيع الشركاء مسؤولني عن ديـهي الشرك: شركة التضامن -
فهي  ؛و تعهداا بصفة تضامنية مشتركة مع اكتساب كل شريك متضامن صفة التاجر

الشركة بعنوان  من الشركاء بقصد االجتار على وجهالشركة اليت يعقدها اثنان أو أكثر 
مسا هلا؛ و أن مجيع شركائها متضامنون يف كل تعهداا و لو مل حيصل وضع خمصص يكون ا

بأن يكون هذا اإلمضاء باسم الشركة؛  من أحدهم؛ و إمنّا يشترط لذلك  اإلمضاء عليها إالّ
على أن تكون إدارا بعنوان، و يلزم أن يكون اسم واحد أو أكثر من الشركاء املسؤوليـن 

. عقد مكتوب دون التناسي عن إجراءات الشهر املقررة لذلك بالتضامن؛ و تتأسس مبوجب
و إالّ كانت باطلة و مىت كان غرض شركة التضامن جتاريا فإن كل شريك يكتسب قانوناً 

 .3صفة التاجر و لو مل تكن له الصفة قبل الدخول يف الشركة

 
                                                                                                                                                                                                          

  .11-10الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، املرجع السابق، ص:انظر  -  1
  .130-129، منور أوسرير، املرجع السابق، صحممد محو:انظر-  2
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آخرون  هي شركة جتمع بني طائفتني من الشركاء متضامنون و: شركة التوصية البسيطة -
فال تتحد مسؤولية الشريك املتضامن بقدر حصته  ؛ فالطائفة األوىل تكون مسؤولةموصون

فقط و إمنا تكون مسؤوليته بدون حدود و الطائفة الثانية فال يسألون عن ديوا إال بقدر 
 .حصصهم اليت أسهموا ا يف رأس املال و ليس هلم حق إدارة الشركة

بني الشركاء يف اخلفاء مستترة ال تكتسب الشخصية املعنوية  هي شركة تقوم: شركة احملاصة -
م بوجودها إال أعضائها حيث يقدم كل شريك حصته من رأمسال الشركة إىل املدير زو ال يل

الذي يتوىل وحده إدارة الشركة و يتعامل مع الغري بامسه اخلاص و يكون مسؤوال لوحده 
، تعقد بني اثنني بغرض القيام بعمل أو عدة فهي شركة ال عنوان هلا و ال رأمسال؛ أمامهم

أعمال قصد اقتسام األرباح و اخلسائر الناجتة عنه، و ذا فإن شركة احملاصة تعترب شخص 
اعتباري عن باقي الشركاء إذا ال وجود قانوين هلذه الشركة يف مواجهة الغري و األعمال اليت 

سؤول عنها؛ و بالتايل ال جيوز ألي من يقوم ا املدير تكون بامسه اخلاص و يكون وحده امل
الشركاء أن جيري من األعمال ما يكشف عن وجود الشركة و يظهرها للغري كشخص 
معنوي مستقل عن الشركاء أو كأن تتخذ عنواناً هلا أو أن يوقع هذا العنوان، فهنا جند أنّ 

شكـل القانوين؛ معيار االستتار يزول عنها و تفقد لذلك وضعها كمحاصة، و تنقلب إىل ال
ه املشرع غري معيار االستتار و مع عدم القيد يف السجل و هناك معيار آخر أخذ ب

  .مل تعد صفة االستتار املعيار املميز لشركة احملاصة التجـاري؛ 
ة ـو هذه الشركـات أيضا ختضع إىل الضريبة على الدخل اإلمجايل املطبق على األرباح الصناعي

  .سم على النشاط املهين، و الرسم العقاري و الرسم على القيمة املضافةو التجارية، و كذا الر
  

أما إذا كانت هذه الشركة أجنبيـة و هلا منشأ دائمة باجلزائر فتخضـع إىل الضريبة على الدخل 
اإلمجالـي، و ميكن للشركات األجنبية اليت ليست هلا إقامة مهنية دائمة يف اجلزائر و املمارسة لنشاط 

  .1خدمات اختيار نظام اخلضوع للضريبة حسب القانون العامتقدمي 
  
  

                                                             
  .11الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، املرجع السابق، ص: انظر -  1
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  :اإلدارة الضريبـة و سلطاا: املبحث الثاين
  

لقد تطورت اإلدارة الضريبية تطورا كبريا و كان البد من هذا التطور بسبب تطور األنظمة   
ملعدل الضرييب و عمليات الضريبية و تنوع العمليات اليت تقوم ا من حتديد وعاء الضريبة و تقدير ا

الفحص و الرقابة و التصدي للرتاعات الضريبية، و لرمبا أن اإلدارة الضريبية ضلت لسنوات طويلة ترى 
بغض النظر إىل أسلوب حتقيق هذا اهلدف أو . 1أن غاية وظيفتها هي حتصيل أكرب قدر ممكن من الضريبة

  .من أعباء نفسية و مالية تزيد من تكليف اإلذعان مدى رضا املمولني عن أداء اإلدارة و ما يترتب عليهم
  

ة ـو كل هذه العمليات حتتاج إىل عناصر مؤهلة لديها الكفاءات الفنية القادرة على أحكام الرقاب  
و إدارة هذا اجلهـاز و لن يتحقق ذلك إال باالختيار السليم و األمثل ملوظفيها مع اإلعداد اجليد و إتاحة 

  .ا و مهنياالفرص لتكوينهم علمي
  

  .اإلدارة الضريبـة و هياكلها: املطـلب األول
  

ة ـون الضرائب فهي اليت تتوىل فرض الضريبـر إدارة الضرائب السلطة املنفذة ألحكام قانـتعتب
، و من ذلك فإا تقوم 2و حتصيلها، و هلا أن تصدر التعليمات التنفيذية و التفسريية دف تطبيق القانون

ملقدار املستحق على املمـول من خالل السلطة اليت خوهلا القانون إياها بعد التطـور بالربط و حتصيل ا
  .الذي مرت به من أجل التوسيع يف حجمهـا و مهامها، و توسيع سلطاا اجتاهه

  
  مفهوم اإلدارة الضريبية و تطورها: الفرع األول

  
                                                             

  .05ص .القاهرة ،2006، دار النهضة العربية، "اإلدارة الضريبية احلديثة"رمضان صديق، . د:انظر -  1
  .28نشـأت إدوارد ناشد، املرجع السابق، ص:انظر  -  2
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ن مجيع الضرائب، فقد يطلق عليها هناك تداخل يف املسميات املختلفة للجهة اليت أناط ا القانو  
ا ـمصلحة الضرائب أو اإلدارة الضريبية و يقصد ا مصاحل الضرائب اليت تتبع وزارة املالية مجيع فروعه

ة ـة و هي اليت تقوم على تنفيذ التشريعات الضريبيـها و إدارية الفنية و اإلدارية و اجلغرافيـو تقسيمات
  .1صيل الضرائب بأنواعها املختلفة و توريدها للخزينة العامةو تطبيق نصوصها و أحكامها دف حت

  
و تشكل إدارة الضرائب اجلهاز املكلف بتطبيق التشريع الضرييب و التحقق من سالمة ذلك   

التطبيق محاية حلقوق الدولة من جهة، و حقوق املكلفني بالضريبة من جهة أخرى، باإلضافة إىل اقتراح 
  .2لضريبية قصد حتسني كفاءة النظام الضرييبالتعديالت و التشريعات ا

  
و مبعىن آخر فإن إدارة الضرائب هي ذلك اجلهاز الفين الذي يتمتع بالشرعية القانونية و الذي 

  . زة وصل بني املكلفني بالضريبة و النظام الضرييبـيتحمل مسؤولية تنفيذ التشريع الضرييب و يعمل كهم
مل أساسـي حمرك لإلصالح اجلبائي باعتبـار أا ستقوم بتطبيق و تعترب اإلدارة الضريبية ذا عا

خمتلف اإلجراءات و التشريعـات و حتسيس املكلف ا، فالتشريع اجلبائي وحده غري قادر على حتقيق 
  .أهداف السياسة اجلبائية ما مل تتوفر إدارة ضريبية تتميز بدرجة عالية من الكفاءة

  
ائب تطورت كثريا يف حجمها و يف مهامها، ففي املاضي كنا جند و مما الشك فيه أنّ إدارة الضر

بعض املئات من موظفي اإلدارة الضريبية الذين خيتصون بتحصيل الضريبة على األبواب و الشبابيك لكي 
جيمعوا حصيلة ضريبية ضئيلة ال تذكر، أما اليوم فهو بالكثرة اليت تقدر باآلالف و مل يعد دور اإلدارة 

نحصر فقط يف مستوى ضرائب الدولة و إمنا يتعدى هذا الدور إىل الضرائب  الدولية حيث الضريبية ي
انتشار املنظمات الدولية و الشركات املتعددة اجلنسيات، األمر الذي أدى إىل تنازع االختصاصات بني 

د أن إدارة األجهزة املختلفة اإلدارة يترتب عليه ضياع املصلحة العامة و الذي أدى بضرورة تطورها و جن
  .الضرائب يف اجلزائر عرفت مرحلتني

  
  

                                                             
  28نشات ادوارد ناشد ،املرجع السابق، ص: انظر -  1
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  :2000اإلدارة الضريبية من االستقالل إىل سنة : أوال
  

متيزت اإلدارة الضريبيـة بالضعف الناجم عن نقـص يف اإلمكانيات البشريـة و عدم كفاية   
ية جسد ضعفها يف فنقص اإلمكانيات البشر. اإلمكانيـات و الوسائل املادية اليت كانت دون املستوى

  .مظهرين أحدمها يغطي اجلانب الكمي و اآلخر اجلانب الكيفي
  

يف املشاريع االقتصادية، و فتح  1عرفت اجلزائر يف هذه الفترة انفتاح اقتصادي و زيادة: اجلانب الكمي
امللفات  الباب للمبادرات الفردية و االستثمار يف شىت امليادين مما أدى إىل ارتفاع يف عدد املكلفني و

املعروضة للدراسة بشكل كبري، غري أن الزيادة يف عدد املكلفني بالضريبة مل تسايرها زيادة مماثلة من 
الناحية الكمية ملوظفي اإلدارة اجلبائية، األمر الذي وصفها يف مهام ضخمة يصعب التحكم فيها من جهة 

عادة تنظم اإلدارة إق باإلضافة إىل و من جهة أخرى فإن اإلصالحات اجلبائية اليت دخلت حيز التطبي
و لكن املالحظ هو عدم التكافؤ بني وظائف هذه  2الضريبية اليت نشأ عنها املديريات اجلهوية للضرائب

اإلدارات و إمكاناا البشرية فتوفـر نظم رقابة فعالة تكشف املخالفـات و تفرض العقوبات جبدية غري 
حد ما إجراء رقابة تكمن يف النقص الكبري لعدد املراقبني الذين تتوفر  أنّ املشكلة اجلوهرية اليت تعرقل إىل

بأنّ املصاحل املختصة يف جمال الرقابة اجلبائية على  1992عليهم اإلدارة اجلبائية و قد بينت إحصائيات سنة 
  .3ملف للمراقب الواحد 1083ملفا مبعدل  499.000: مراقبا لـ 472املستوى الوطين تتوفر على 

  
لرمبا أن السبب الرئيسي يف نقص الكفاءة راجع بالدرجة األوىل إىل اهلجرة اجلماعية : ن جانب الكفاءةم

لإلطارات االستعمارية فجر االستقالل و الذي أدى إىل تعطل و شلل تام لإلدارة اجلزائرية يف شىت 
ي ـملتعلقة باجلانب التنظيمااالت، و ملا كان من الواجب توفري احلد األدىن من التسيري و خاصة تلك ا

و املايل، استوجب شغل املناصب الشاغرة مبوظفي قليلي اخلربة و التأهيل، مما انعكس سلبا مبرور الوقت 
  .على فعالياا و لكن يبقى هذا العامل نسبياً
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استلزم عدد من اإلطارات لتقليد مناصب يف غاية األمهية  1985إنّ إنشاء املديريات الفرعية سنة 

كتلك املناصب اخلاصة بنواب املدراء و رؤساء املكاتب غري أنّ هذه اإلطارات مت استقطاا من خمتلف 
ات، األمر الذي أدى إىل تسريها من طرف أعوان إداريني ال ميلكون اخلربة الالزمة، إذ ظاملفتشيات و القب

ة ـطورة نظراً ألن عمليات الرقابرون إىل دراية القواعد األساسية للجباية و كان هلذا أثر بالغ اخلـيفتق
و حتديد األوعية يتطلب خربة و جتربة و ال يكفي هذا فحسب، و إمنا الفصل بني املصاحل الذي كان 

جعل األغلبية من األعوان على غري دراية به لغياب دورات أو برامج  1994العمل به إىل غاية سنة 
اع الضرائب متاشياً مع الظروف االقتصادية الراهنة، مسطرة من اإلدارة لتمكنهم من اإلملام مبختلف أنو

كما يرجع إىل انعدام سياسة حمكمة لتكوين اإلطارات الكفؤة نتيجة النقص يف عدد املدارس املتخصصة 
  .يف هذا اال

  
أما عدم كفاية اإلمكانيات و الوسائل املالية فيعترب من بني العراقيل الرئيسية اليت حتد من فعالية 

ة اجلبائية تلك املتعلقة باإلمكانيات و الوسائل املادية، هذه األخرية تعيق جناح اإلصالحات اجلبائية، اإلدار
منها املقرات اليت يزاول ا املوظفون مهامهم فال يتوفر بعضها على أدىن شروط العمل الفعال، باإلضافة 

ستمر إالّ أن معظم املصاحل اإلدارية إىل أنّ بعض مهام األعوان حتتاج إىل احلركة الدائمة و التنقل امل
اجلبائية عرب التراب الوطين املكلفة ذه املهام ال تتوفر على الوسائـل الالزمة لتنقلها باإلضافة إىل نقص 

ات ـة، أو إعالم آلـي، و تقنيا ت معاجلة املعطيـة لعمل املكاتب من آالت حاسبـاللوازم الضروري
دارة اجلبائية لكن التطورات الراهنة فرضت على اإلدارة اجلبائية أن و اإلحصائيات اليت تصل إليها اإل

تأخذ املكانة الرائدة ا يف االقتصاد، بتحسني إمكانياا و وسائلها و نذكر أن السلطات املهنية عمدت 
جامعي  2400بتطبيق برامج للتوظيف فقد مت تكوين : إىل تشغيل اإلطارات الكفؤة لتغطية العجز القائم

، إما فيما خيص التحصيل فإن االحتياجات ألعوان املالحظة قد 1990االختصاصات املختلفة لسنة  يف
 1990لكل قباضة ضرائب إذ وصل عدد العاملني باإلدارة اجلبائية سنة  2عون بواقع  1200قدرت بـ 

كما عرفت هذه الفترة زاول مشكلة مقرات  1995سنة  21500مستخدماً ليصل إىل  14803بـ 
  .إلدارة إذ مت إنشاء مقرات إدارية تتماشى نوعا ما مع الوقت الراهنا
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  :2006- 1200اإلدارة الضريبية يف الفترة : ثانيا
  

مما هو مالحـظ على  الفترة السابقة لإلصالحات اجلبائية أن اإلدارة الضريبية كانت تتميز   
ل التأطري؛ و نظراً هلذه العيوب و إدراكاً بالعديد من النقائص و العيوب سواء من حيث املوظفني أو معد

بأمهية اإلدارة الضريبية و مكانتها ضم حماور اإلصالح اجلبائي مث اإلصالح من خالل إعادة تنظيم اإلدارة 
  .الضريبية يف حد ذاا باإلضافة إىل تبسيط اإلجراءات

  
  :إعادة تنظيم اإلدارة الضريبية

  
ريعية للمنظومة اجلبائية يف اجلزائر مت استحداث مديرية يف إطار وضع سياسة قانونية و تش  

  .للضرائب بدال من هيئة الرقابة اجلبائية اليت كانت تابعة لوزارة املالية
  

كان يهدف إىل توضيح مهام إدارة الضرائب مبستوياا  19911فالتنظيم املعتمد املتبىن منذ سنة   
اهيم و التقييم و املراقبة يف حني املستوى اجلهوي يقوم املختلفة، فاملستوى املركزي خيتص بإعداد املف

بالتنسيق أما احمللي فيتم من خالله تسيري امللفات اجلبائية عن طريق املديرية الوالئية للضرائب املمثلة 
  .مبفتشيات الضرائب و قبضاا

م اإلدارة و قد شهدت بداية القرن احلايل شروع البالد يف إعداد املشروع اخلاص بإعادة تنظي
اجلبائية قصد عصرنتها باستحداث هياكل عامة و االنتقال من إدارة ضريبية ذات الطابع األفقي من حيث 

إىل اإلدارة الضريبية ذات الطابع العمودي من ) إخل... التسجيل، التحصيل، املنازعات، الرقابة،(املهام 
  .حيث فئات املكلفني بالضريبة

 
ائية مت إنشاء املكلـف اجلبائي الوحيد الذي يتضمن تسيري خمتلف أما من حيث اإلجـراءات اجلب

الضرائـب و الرسوم املتعلقة مبمارسة املمول لنشاط ما على مستوى كل مفتشية الضرائب و القباضة 
                                                             

  .105، ص2010مولود ديدان، أحباث يف اإلصالح املايل، دار بلقيس، بدون طبعة، :انظر -  1
  .57:ر.، ج1991تضمن قانون املالية لسنة ، امل31/12/1990، املؤرخ يف 36- 90قانون رقم  -   
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املختلفة للضرائب، أما على صعيد التصريح باملادة اخلاضعة للضريبة فتم استحداث وثيقة واحدة يطلق 
تصريح الذي كان سائداً من قبل،  17تضمن تصريح املكلف مبداخيله بدال من ) G50(عليها بـ 

  .فتبسيط اإلجراءات اجلبائية يقتضي ضرورة حتسني اإلمكانيات البشرية و املادية اجلبائية
  
و جيب التنويه على أنّ هذه اإلصالحات ال تكون ناجحة بدون إدارة ضريبية ناجحة، األمر الذي   

ت إىل العمل حنو حتسني إداراا الضريبية عن طريق وسائل شىت إذ أنّ هذا اإلصالح أدى ببعض احلكوما
  :قد يتم عن طريق استقالل هذه اإلدارة أو عن طريق خصخصتها أو إدماجها على النحو اآليت بيانه

  
 استقالل اإلدارة الضريبية:  

    
ولة، و إمنّا يقترح مبنح سلطات ال يقصد باالستقالل يف هذه احلالة االنفصال الكلي عن نظام الد  

و هو ما أخذت  ن ممارسة أية ضغوط عليها، واسعة هلا حىت يتسىن هلا التعامل مع املكلفني بالضريبة دو
به بعض الدول؛ إذ ميكن استقالهلا مالياً و إدارياً حىت يتسىن هلا التمتع باحلرية يف استخدام مواردها الذاتية 

ك نظام فعال للرقابة الداخلية و املستقلة يف أعماهلا و أنّ هذا النظام حيمي و تعني موظفيها؛ أي يكون هنا
اإلدارة الضريبية من خطر الضغط عليها من قبل املكلفني بالضريبة الذين حياولون التملص و التهرب من 

بريو، و من الدول اليت انتهجت إصالح إدارا الضريبية عن طريق االستقالل إسبانيا، ال. دفع ضرائبهم
األرجنتني، أوغندا، و زامبيا؛ و قد قامت روسيا و أرمينيا بإسناد رئاسة مصلحة الضرائب إىل وزير 

بعض الدول فإن مصلحة الضرائب  وزارة الضرائب، امالتصبح للضرائب وزارة مستقلة حتت عنوان 
  .تابعة لوزارة املالية مثل اجلزائر، مصر

  
  اإلدارة الضريبيةدمج:  

    
رائب املباشرة مع إدارة الضرائب م الدمج بني بعض اإلدارات الضريبية كدمج إدارة الضو هنا يت  

ري املباشرة، لتصبح إدارة واحدة شاملة دف حصر عدد املكلفني بالضريبة؛ و هنا يتم االعتماد على غ
ل بعض الوظائف األساسية لإلدارة الضريبية حسب نوع الضريبة اليت تقوم بتحصيلها كل منهما؛ و تفض

الدول هذا النوع من الدمج أي الدمج الشامل لإلدارات الضريبية ملا له من مميزات أمهها إتاحة فرصة 
للمكلّف بالضريبة للتعامل مع إدارة ضريبية واحدة ملا تيسره وسائل االتصال احلديثة يف معرفة املعلومات 
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ضريبة مع إدارة الضريبة واحدة بدل عن املكلفني بالضريبة؛ و من جهة أخرى تيسر التعامل للمكلف بال
  .1من إدارتني

من الدول اليت تتمتع بدرجة عالية من املهارة يف إصالح اجلهاز الضرييب؛ كما أنّ  تعترب اليابان -
اإلدارة الضريبية األمريكية تقوم بتحصيل الضرائب املباشرة و ضرائب اإلنتاج و املسامهات االجتماعية ملا 

ا الضريبية؛ و يف مقابل ذلك جند أيضا من الدول العربية اليت انتهجت هذا النظام هلا من طبيعة دمج إدار
يف إداراا الضريبية كاألردن، السعودية، اليمن، و رمبا أنّ اهلدف من دمج هذه اإلدارات الضريبية رفع 

 :2كفاءا كما يلي

 
غايتها يف حتصيل احلاجة إىل كفاءة تشغيل على أعلى مستوى من أجل أن حتقق الضريبة  -

 .اإليرادات السياسية للدولة

 
 .املسامهة يف توفري املوارد املالية الالزمة ملواجهة متطلبات املواطنني -

 
 .احلاجة إىل حتقيق نسبة أعلى من االلتزامات الضريبية لتحقيق زيادة يف احلصيلة -

 
 .ماتاستخدام احلاسوب اآليل الذي تستفيد منه املصلحة يف احلصول على املعلو -

 
 .ضمان تطبيق القوانني الضريبية بصورة منسقة و موحدة و عادلة و بأقل تكلفة -

  
ضمان التعاون بني املصاحل املدجمة يف مصلحة واحدة خدمة ملصلحة املكلّفني بالضريبة، مما حيدد  -

االندماج هلم حقوقهم املسجلة وفقا هلذا الدمج؛ إذ تتمثل حقوق املكلفني بالضريبة وفقا ملفهوم الدمج و 
 :على النحو التايل

 
احلق يف توحيد نتائج الفحص و حتديد الوعاء اخلاضع للضريبة إذ ال جيوز التضارب يف  -

 .نتائج الفحص من كل مصلحة ضريبية من املصاحل اليت مت دجمها

                                                             
  .18سامي أحمد غنیم، حوكمة اإلدارة الضریبیة وفقا لمتطلبات الدمج و االندماج، مجلة المؤتمر الضریبي الحادي عشر، المرجع السابق، ص:انظر -  1
  .35نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص . د:انظر-  2
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احلق يف عدم املغاالة يف تقديرات كل من مصاحل الضرائب املدجمة فيما بينها دون مربرات  -
 .اإلثبات يف ذلك على اإلدارة الضريبية ستندات ثبوت مؤيدة؛ و يبقى عبئو م قانونية

 
 .احلق يف املعاملة الضريبية عادلة بني املكلفني بالضريبة -

 
احلق يف سرعة و بساطة إجراءات فتح ملف ضرييب أو التسجيل و احلصول على الرقم  -

 .الضرييب؛ و استخراج البطاقة الضريبية و جتددها

 
ادة الضريبية للدولة و ما يتبعها من كون املكلفني بالضريبة و املسجلني أمام احلق يف السي -

القانون على حد سواء فال وساطة و ال حمسوبية و ال اعتبارات حتول دون فرض الضريبة حسب املقدرة 
على حد التكليفية و أنّ املكلفني بالضريبة و املسجلني أمام القانون الضرييب يعاملون معاملة تساوي بينهم 

 .سواء

احلق يف االعتراضات و الطعون و االلتجاء للقضاء املختص أو التصاحل يف الدعاوي  -
 .الضريبية مع عدم إطالة أمد املنازعات على اختالف درجاا؛ و كذا الرد على الطعون و االعتراضات

 
حق املكلّف بالضريبة يف اإلطالع و التعرف على أسس فحص أنشطته و كيفية توصل  -

 .إلدارة الضريبية للوعاء الضرييب اخلاضع له؛ و مناقشة املعنيني باألمر يف أي أمر يستلزم توضيحها

 
حق املكلفني بالضريبة يف استرداد كافة املبالغ املسددة بالزيادة أو بطريق اخلطأ أو الفروق  -

  .املكلفنيالناجتة عن صدور أحكام ائية تنتهي بتعديل يف مستحقات اإلدارة الضريبية لدى 
  

فمن خالل هذا الدمج بني اإلدارات الضريبية له من املزايا و العيوب اليت تشوبه؛ سواء بالنسبة 
  .للمكلّف بالضريبة؛ أو بالنسبة لإلدارة اجلبائية

فمن املزايا اليت قد يتمتع ا املكلف بالضريبة نذكر على سبيل املثال تقدمي خدمة له من خالل 
  .البشرية و الوظيفية استغالل مناسب للطاقة
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قلة التكاليف يف مواجهته؛ إذ تصبح له فرص للتعامل مع جهة إدارية واحدة و يف مكان  -
 .واحد

التنسيق بني القوانني اجلبائية املختلفة اليت تطبق عليه مادام أنّ التعامل داخل إدارة ضريبية  -
 .واحدة

  :من خالل مبدأ الدمج و هي أما بالنسبة للمزايا اليت تتمتع ا اإلدارة الضريبية
 

 .حتسني األداء االقتصادي نتيجة لتطورها و زيادة اإليرادات لدى اخلزينة العامة -

 
 .إنشاء إدارة ضريبية واحدة، تضم املصاحل اإلدارية املدجمة -

 
 .الرقابة على األداء يف الضرائب اليت مت دمج إداراا -

 
 .رحات الفردية البناءة داخل اإلدارةيعترب الدمج وسيلة إلظهار االبتكارات و املقت -

 
 .زيادة العمل و زيادة حوافز األداء للعاملني باإلدارة الضريبية -

و إن كانت هذه مزايا الدمج يتمتع ا املكلّف بالضريبة و اإلدارة الضريبية غري أنه يبقى هلذا   
اجلبائية؛ أي املكلّف بالضريبـة؛  املبدأ عيوب أيضا يف مقابل هذه املزايا؛ تنعكس أيضا على طريف العالقة

  :و اإلدارة الضريبية كما اآليت
  

 :بالنسبة للمكلف بالضريبة

عدم استقرار املكلف بالضريبة خاصة يف الفترة اليت تعرف فيها اإلدارتني عملية الدمج؛ مما  -
 .الضريبةيستوجب حتديد تاريخ العمل يف املصلحتني املدجمتني مسبقاً، لتوفري االستقرار للمكلف ب

 .عدم وجود توعية للمكلّف بالضريبة أو حىت بالنسبة للغري حول أمهية الدمج -

زيادة الرقابة على املكلّف بالضريبة األمر الذي يرفضه؛ مما يستلزم بالضرورة توعيته و تطبيق  -
 .القانون بكل دقة

نماذج اخلاصة توسيع اإلجراءات اإلدارية داخل اإلدارة اجلبائية لتعاملها مع الكثري من ال -
 .بالضرائب لإلدارات املدجمة
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  :بالنسبة لإلدارة الضريبية
عبء على اإلدارة الضريبية يف بذل جهد كبري من أجل حتقيق هدف اإلدماج و بالتايل جيب  -

 .أن يتوافر باإلدارة الضريبية العدد الكايف من املوظفني إلجناز األعمال املطلوبة منهم

االنتهاء من عملية الدمج مما يسبب تراكماً   القيام بعملها؛ إىل حنيملدجمة يفتقاعس اإلدارات ا -
 .يف أداء أعماهلم

عدم توافر اإلمكانيات احلديثة اليت تتوافق مع تدفق املعلومات و البيانات ذلك أنه البد من  -
 .توافر أجهزة إلكترونية حديثة، مع تدريب اهلياكل البشرية املتعاملة ا إلجناز األعمال

  
  
  :خصخصة اإلدارة الضريبية) ج

    
ال يقصد باخلصخصة هنا املفهوم العام بتنازل الدولة عن سلطتها الضريبية إىل القطاع اخلاص   

نظرا ملا دف إليه اإلدارة الضريبية بتوفري جهد موظفيها و توفري تكلفة الدورات التكوينية هلم؛ و إمنا 
 ا فقط جتنب بعض األعمال اليت تقوم ا اإلدارة الضريبية و التنازل عنها لفائدة القطاع اخلاص يعىن

  .وفق ضوابط حمددة و حتت إشراف و رقابة اإلدارة الضريبية
؛ إنّ معادلة اخلصخصة لبعض األعمال التابعة لإلدارة الضريبية تكمن يف 1و قد رأى البعض
  .يب؛ إعداد اإلقرار الضرييبأعمال الطباعة و التخزين؛ الفحص الضري واإلبالغ و احلجز من املنبع؛

  
  هياكل اإلدارة الضريبية و تنظيمها: الفرع الثاين

  
خيضع تنظيم اإلدارة الضريبية وفقا ملبدأ مركزية التوجيه إذ تتوىل اإلدارة املركزية وظائف   

التخطيط و الرقابة  و إصدار التعليمات و التفسريات و تنظيم شؤون املوظفني و تدريبهم و السهر على 

                                                             
عاییر المحاسبیة جسرًا یربط الربح المحاسبي بالربح الضریبي، المؤتمر الضریبي الحادي عشر، الجمعیة المصریة محّمد محمود صابر، الم. انظر د-  1

  .40، ص2006، مصر، 1للمالیة العامة للضرائب المجلد 
  .148رمضان صدیق، المرجع السابق، ص -  
  .39نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص. د -  
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أعمال التنفيذ اليت تتطلبها إجراءات  رفع الكفاءة اإلنتاجية إلدارة الضرائب يف حني تتوىل اإلدارة التنفيذية
  .1ربط و حتصيل الضريبة

  
و هذا التنظيم شبيه بالتنظيم اإلدارة الضريبية بفرنسا، إذ تشمل اإلدارة العامة للضرائب يف فرنسا   

ا القطاعات املركزية و القطاعات اخلارجية، فتكون القطاعات على طائفتني رئيسيتني من القطاعات و مه
املركزية يف اإلدارة العامـة للضرائب قلب اجلهاز اإلداري الضرييب و هو عبـارة عن اهليئات اليت تتوىل 
مهمة اإلدارة و التنظيـم و املعلومات و االستدالالت، يف حني أنّ القطاعات اخلارجية، عبارة عن 

  .2ية للقوانني و القرارات اجلبائيةأجهزة تنفيذ
  :و على هذا األساس فإن التنظيم اإلداري الضرييب ملختلف فروع اإلدارة الضريبية يكون كالتايل

  
  :التنظيم املركزي إلدارة الضرائب: أوال

  
  .املديرية العامة للضرائب-1

 19903ويلية ج 23الصادر يف  90/190مت استحداث هذا اهليكل مبوجب املرسوم التنفيذي   
  :املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة االقتصاد، و من مهام هذا اهليكل ما يلي

 القيام بالدراسات اهلامة موازاة مع السياسة اجلبائية و الشبه جبائية. 

 دراسة و حتضري االقتطاعات اجلبائية بالنظر إىل السياسة العامة للدولة فيما خيص: 

 خل، االدخار، النقود و القروضامليزانية، األسعار، الد. 

 يئة احمليط و التوازن اجلهوي. 

 اجلباية البترولية. 

 دراسة عقلنة التقنيات النظام من أجل ضمان تسيري جيد. 

  دراسة و اختيار مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة بكل الضرائب، احلقوق و
 .الرسوم

 املالية ربط األعمال التحضريية ملشاريع قانون. 
                                                             

  .81رجع السابق، صأمحد حميو، امل :انظر-  1
 .108- 104، املرجع السابق، صرابح رتيب:انظر-  2

- Béatrice et Francis GRANDGUILLOT ;fiscalité française ;Gualino ;2ème édition ;Paris ;2011 ;P30  
  .26رمسية رقم  جريدةاالقتصاد، املتعلق بتنظيم اإلدارة املركزية لوزارة  23/07/1990املؤرخ يف  90/190املرسوم التنفيذي رقم :انظر-  3
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 ضمان عملية اإلعالم جبملة اخلدمات اليت تقدمها املديرية العامة للضرائب. 

 املشاركة يف دراسة مشاريع االتفاقيات املتعلقة باجلباية الدولية. 

 املشاركة يف األعمال اخلاصة بالتعاونيات اجلبائية الدولية. 

  
التشريع اجلبائي مديرية العمليات مديريات و هي مديرية الدراسات و  4تتكون هذه املديرية من 

اجلبائية، مديرية املنازعات، مديرية الوسائل و التنظيم و التكوين، و تتفرع هذه املديريات بدورها إىل 
  .90/190من املرسوم التنفيذي  5مديريات فرعية باإلضافة إىل مفتشية املصاحل اجلبائية، طبقا لنص املادة 

  
املؤرخ يف  07/364مبوجب املرسوم التنفيذي  2007ة هذا و قد عدل هذا املرسوم سن

مديرية التشريع و التنظيم : و الذي أصبحت مبوجبه املديرية العامة للضرائب تتكون من 28/11/20071
مديرية األحباث و التدقيقات  –مديرية العمليات اجلماعية و التحصيل  –مديرية املنازعات  –اجلبائيني 

ة ـمديرية العالقات العمومي –مديرية اإلعالم اآليل و التنظيم  –ثائق اجلبائية ة اإلعالم و الوـمديري –
  .مديريات فرعية –مديرية الوسائل املالية  –و االتصال 
  

منه،  45ا باملادة ـفقد مت إضافة مديرية، جرى النص عليه 2009موجب قانون املالية لسنة ـو ب
هي مديرية التحديات اجلبائية تكلف على املستوى  و تنشأ على مستوى املديرية العامة للضرائب و

  .الوطين للتحقيق قصد حتديد مصادر التهريب و الغش اجلبائي
  
  :املصاحل اخلارجية إلدارة الضرائب: 2
  

الذي حيدد تنظيم  18/09/20092املؤرخ يف  06/327مت حتديدها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   
ة و صالحياا، و قد مت إعادة تنظيمها مؤخرا مبوجب القرار الوزاري املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائي

 ا ـدد لتنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية و صالحياـ، احمل2009فرباير  21رك املؤرخ يف ـاملشت
  :فتتكون هذه املصاحل من املديريات التالية 06/327من املرسوم التنفيذي  02و حسب املادة 

 ربيات املؤسساتمديريات ك. 

                                                             
  املاليةلوزارة  املتضمن التنظيم املركزي 75اجلريدة الرمسية رقم  ، 28/11/2007املؤرخ يف  07/364املرسوم التنفيذي رقم :انظر-  1
  .ائية و صالحيتهاالذي حيدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلب 18/09/2009املؤرخ يف  06/327املرسوم التنفيذي رقم :انظر-  2
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 مديريات جهوية للضرائب. 

 مصاحل جهوية للبحث و املراجعة. 

 مراكز جهوية لإلعالم و الوثائق. 

 مديريات الوالئية للضرائب. 

 مراكز الضرائب. 

 مراكز جوارية للضرائب. 

  
إضافة إىل هذه املديريات و املراكز توجد مصاحل أخرى تقوم بنشاطات مثل املفتشيات 

بعض األنشطة ملفتشية الضمان، مفتشية التسجيل، املشروبات الكحولية، التبغ، خمابر  املتخصصة لتسيري
  .الفحص، و كذا مفتشيات الضرائب، و قباضات الضرائب

  
  :مديرية كربيات املؤسسات - أ

تعترب أهم املديريات اليت تتكون منها املصاحل اخلارجية إلدارة الضرائب مت إنشائها مبوجب قانون   
و بدأ ت مهامها  2، و هي جتسيد  لالنتقال من التنظيم اإلقليمي إىل التنظيم النوعي20021نة املالية لس

و هذه ) اجلزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، ورقلة(مديريات  06و عددها  2006الرمسية سنة 
 21ملشترك املؤرخ يف من القرار الوزاري ا 02مديريات فرعية طبقا للمادة  06املديريات تتكون أيضا من 

  :و هذه املديريات هي. 20093فيفري 
  
  :مكاتب و هي 03املديرية الفرعية جلباية احملروقات و اليت تتكون بدورها من  - أ

 –مصلحة املؤسسات البترولية (مكتب تسيري امللفات اجلبائية و الذي يضم مصلحتني  -1
  ).املؤسسات الشبه بترولية

 –مصلحة مراجعة املؤسسات البترولية (ية و الذي يضم مصلحتني مكتب املراجعات اجلبائ -2
  ).مصلحة مراجعة املؤسسات الشبه بترولية

                                                             
  .79جريدة رمسية رقم  2002املتضمن قانون املالية لسنة  22/12/2001املؤرخ يف  21- 01رقم قانون  :انظر-  1
  .يقصد باالنتقال من التنظيم اإلقليمي إىل التنظيم النوعي تسري الضريبة حسب فئة الزبون  2
  .20حيدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية و صالحياا، اجلريدة الرمسية رقم  2009 فيفري 21 القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف : انظر-  3
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 –مصلحة االنتخابات البترولية (مكتب اإلحصائيات و امللخصات و الذي يضم مصلحتني  -3
  ). مصلحة التحاليل

  : هياملديرية الفرعية للتسيري و اليت بدورها تتكون من ثالث مكاتب و  -ب
مصلحة  –مكتب تسيري امللفات و الذي يضم أربع مصاحل و هي مصلحة قطاع املعاشات  -1

  .مصلحة قطاع تأدية اخلدمات –مصلحة قطاع التجارة  –قطاع البناء و األشغال العمومية 
ة ـمصلحة متابعة االمتيازات اجلبائي(ب التدخالت و دعم التسيري و يضم مصلحتني ـمكت -2

مصلحة املعاينات و متابعة املعلومات  –فع املسبق للرسم على القيمة املضافة و استرجاع الد
  ).اجلبائية

مصلحة تصفية احلسابات و مصلحة (مكتب مراقبة التحصيل و التصفية و يضم مصلحتني  -3
  ).اإلحصائيات و التقديرات

  :املديرية الفرعية للرقابة و تتكون هذه املديرية الفرعية من مكتبني -ج
اء ـة مراقبة مؤسسات قطاع الصناعة و البنـمصلح: ب املراجعات يضم مصلحتنيـمكت -1

  .و األشغال العمومية، و مصلحة مراقبة املؤسسات قطاع التجارة و تأدية اخلدمات
 مصلحة البطاقيات (مصاحل  03ات و يضم ـمكتب البطاقيـات و املقارنـات و التحري -2

  ).لتحريات، مصلحة املساعدة و دعم املراقبةو املقارنـات و مصلحة األحباث و ا
  :مكاتب 03املديرية الفرعية للمنازعات و تتكون بدورها من  - د

  .مكتب الشكاوي -1  
  .مكتب جلان الطعن و املنازعات القضائية -2  
  .1مكتب التبليغ و األمر بالدفع -3  

  :مكاتب 03املديرية الفرعية للوسائل و تتكون من  - هـ
  .تخدمني و التكوينمكتب املس -1  

ات ـة و مصلحة متابعة املطبوعـات و الصيانـل و يضم مصلحة الصفقـمكتب الوسائ -2
  .و األرشيف

  .مكتب عمليات امليزانية -3  
  

                                                             
  .125مولود ديدان، املرجع السابق، ص: انظر -  1
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مليون دج  100ختتص مديرية كربيات املؤسسات بكل ما يتعلق باملؤسسات اليت يفوق رأمساهلا   
  .املنازعات اخلاصة بالضرائب و الرسوم سنويا من حتديد وعاء التحصيل و املراقبة و

  
  
  :املديريات اجلهوية للضرائب -ب

املتضمن تنظيم املصاحل  1991فيفري  23الصادر بتاريخ  91/60نص عليها املرسوم التنفيذي رقم   
 ص إنشاء ـالذي خي 30/04/1991ة لإلدارة اجلبائية املعدل و املتمم مبوجب القرار املؤرخ يف ـاخلارجي
يم اختصاصات املديريات اجلهوية للضرائب و الذي عدل و متم بالقرار الصادر بتاريخ و تنظ

املعدل و املتمم بالقرار الصادر  1995أكتوبر  10املعدل و املتمم و القرار الصادر بتاريخ  12/09/1994
ية للمديريات احملـدد الختصاصات اإلقليم 24/05/2007و أخريا القرار املؤرخ يف  12/07/1998بتاريخ 

  :مديريات جهويـة و هي 09اجلهوية و املديريات الوالئية للضرائب حيث توجد 
 املديرية اجلهوية للضرائب. 

 املديرية الفرعية للتكوين و تضم مكتبني. 

  مكاتب 4املديرية الفرعية للتنظيم و الوسائل و تتكون من. 

  مكاتب 3من املديرية الفرعية للعمليات اجلبائية و التحصيل و تتكون . 

  مكاتب 3املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية و املنازعات و تتكون من. 

  :و من مهامهـا
 السهر على تنشيط اخلدمات اجلبائية على مستوى املديريات الوالئية التابعة اختصاصها اإلقليمي. 

 املشاركة يف أعمال التكوين و حتسني مستوى األعوان. 

 1ملنشأة على املستوى اجلهويتنظيم أشغال جلنة الطعون ا.  
 
  :املصاحل اجلهوية للبحث و املراجعات - د

عبارة عن مصاحل جهوية تابعة ملديرية البحث و التحقيق املركزية، أنشأت مبوجب املرسوم   
مصاحل جهوية للبحث و التحقيق على مستوى والية اجلزائر؛  3حيث أنشأت  98/288التنفيذي رقم 

  . صيب مديرية البحث و التحقيق مباشرةوهران؛ قسنطينة، بعد تن

                                                             
  .128مولود ديدان ، املرجع السابق ،ص:انظر-  1
  .82حممد محو، منور أوسرير، املرجع السابق، ص -   
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  :1و تنظم هذه املصلحة يف ثالثة أقسام و هي  
 قسم املراقبة و اإلحصاءات و التقسيم. 

 قسم املساعدة على الرقابة. 

 قسم الوسائل و يكلف بتزويد املصلحة بالوسائل الضرورية إلجناز املهام. 

 ني و املكلفني بالضريبةتسري الوسائل و الدعائم و املطبوعات املوجهة للمحقق.  
  :و من اختصاصاا

 ا تنفيذ برامج التحقيق و البحث و املراقبة و متابعة األشغال املتعلقة.  
  

  :املراكز اجلهوية لألعالم و الوثائق - هـ
  :و تضم ثالث مديريات فرعية و هي

  مكاتب 3املديرية الفرعية للبحث عن املعلومات اجلبائية و جتميعها و تتكون من. 

  مكاتب 3املديرية الفرعية ملعاجلة املعلومة و حتليلها و تتكون من. 

 مساعدة املصاحل كما تكلف بأشغال اإلصدار. 

 املديرية الفرعية إلدارة الدائرة اإلعالمية و تنظيمها.  
و تتكفـل هذه املراكز بضمان عملية تنسيق برامج البحث و مجع املعلومات االقتصادية و املالية 

  .، و نشر اجلداول العامة للرسم العقاري، و رسم التطهري و الضريبة على الدخل اإلمجايلو معاجلتها
  
  :املديريات الوالئية للضرائب -و

و توجد على  23/02/19912املؤرخ يف  91/60مت إنشاءها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   
  .3مديرية 54املستوى الوطين 

مديريات جهوية للضرائب وهران، قسنطينة، اجلزائر،  09و املديريات الوالئية للضرائب جتمع   
  :مديريات فرعية و هي 05عنابة، سطيف، البليدة، بشار، ورقلة، شلف، و تنظم يف 

 املديرية الفرعية للعمليات اجلبائية. 

 املديرية الفرعية للتحصيل. 

                                                             
  منه.42، املرجع السابق، املادة 21/02/2009 القرار الوزاري املشترك يف :انظر -  1
  .، املعدل و املتمم29/02/1991املؤرخ يف  91/06املرسوم التنفيذي : انظر-  2
  .مديريات 06على مستوى العاصمة توجد  -  3
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 املديرية الفرعية للمنازعات. 

 املديرية الفرعية للمراقبة اجلبائية. 

  الفرعية للوسائلاملديرية. 

  
  :مراكز الضرائب -ي

و تقوم هذه املراكز بتسيري  32و  31السيما املواد  2003مت إنشاءها مبوجب قانون املالية لسنة   
مصاحل  03و تظم هذه املراكز . دج 300.000امللفات املتعلقة باملكلفني الذين يتجاوز رقم أعماهلم 

  :رئيسية قباضة و مصلحتني و هي
  

 مصاحل 04لرئيسية لتسيري و تضم املصلحة ا. 

  مصاحل 04املصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث و تضم. 

  مصاحل 04املصلحة الرئيسية للمنازعات و تضم. 

 مصلحة الصندوق، احملاسبة، املتابعات(مصاحل  03ة و تضم ضالقبا.( 

 مصلحة االستقبال و اإلعالم حتت سلطة رئيس املركز. 

 لوسائلمصلحة اإلعالم اآليل و ا. 

  
  :املراكز اجلوارية -4

من القرار الوزاري املشترك  102، بالرجوع إىل املادة 20031أنشـأت مبوجب قانون املالية   
  :مراكز رئيسية و قباضة و مصلحتني 03ينظم املركز اجلواري للضرائب يف  2009فيفري  21املؤرخ يف 
  مصاحل 04املصلحة الرئيسية للتسيري و تضم. 

 مصاحل 03ئيسية للمراقبة و البحث و تضم املصلحة الر. 

  مصاحل 03املصلحة الرئيسية للمنازعات و تضم. 

  مصاحل 03القباضة و تضم. 

 مصلحة االستقبال و اإلعالم. 

 مصلحة اإلعالم اآليل و الوسائل. 
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  :مبا يلي 327- 06من املرسوم التنفيذي  26و تتكفل هذه املراكز حسب املادة 

 ضعة للنظام اجلزايفاملؤسسات الفردية اخلا. 

  األشخاص الطبيعيني برسم الضريبة املفروضة على الدخل اإلمجايل أو على الذمم املالية و الرسم
 .املفروض على ممتلكام العقارية

 املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري. 

 م غري املؤسسات التابعة ملديريات كربيات املؤسسات و مراكز الضرائب برسم الضرائب و الرسو
كما ختتص مبجال الوعاء و التحصيل و الرقابة . املتكفل ا من قبل اهلياكل اجلبائية اليت ختضع هلا

 .و املنازعات

  
  :أما يف فرنسا فتنظم اإلدارة اجلبائية هياكلها كالتايل

  
  :القطاعات املركزية: أوال

  
  :قطاعات رئيسية كالتايل 04تتكون من   

  
  :نيةقطاع املوظفني و امليزا - أ

 03مكلف بالشؤون اخلاصة باملوظفني و الوسائل املادية الالزمة لإلدارة العامة و ينقسم إىل   
  .شعب
  ني ـي و أوضاع املوظفـص بالتدريب املهنـر بواسطة نائب مدير و ختتـتسي: أ 1شعبة رقم

 .و اختيارهم

  هي املكلفة بالدرجات الوظيفية و حتصني و محاية املوظفني: ب 1شعبة رقم. 

  و تقوم بإدارة امليزانية اخلاصة باإلدارة العامة للضرائب: ج 1شعبة رقم. 

  
  :قطاع التنظيم و املعلومات -ب

  :شعب 03و يتكون من   
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  مهمتها املراقبة العامة للقطاعات اخلارجية و كذلك الدراسات املتعلقة بتنظيم هذه : أ 2شعبة رقم
 .القطاعات

  املعلومات و االستدالالت اخلاصة باإلدارة العامة  و هي املسؤولة عن كل: ب 2شعبة رقم
 .للضرائب

  ة ـة بالنشاط و بالوسائل املتصلة بالفحص الضرييب و الشؤون اخلاصـو مكلف: ج 2شعبة رقم
 .و الدولية

  
  :قطاع العمليات الضريبية و العقارية -ج

  :شعب 03و ختتص مبسائل املسائلة و األمالك و يتكون هذا القطاع من   
 اري، ـة للمساحة، و الشهر العقـمكاتب تتعلق باإلدارة العام 04ل على ـأ تشتم 3ة رقم شعب

 .و التقديرات العقارية لألمالك

  اص ـق بالضرائب على األشخـة بالتطبيقات العملية فيما يعلـو هي مكلف: ب 3 شعبة رقم
 املبنية، و ا مكتب و املباشرة و احملليـة و التقديرات للعقارات على األراضي املبنية و غري

 .مكلف بالعالقات العامة

 مكاتب األول خيتص مبتابعة التوسيع يف النظام اآليل  04و تضم هذه األخرية : ج 3 شعبة رقم
للعمليات اجلبائية مثل إرادات امليزانية أما الثاين فيختص باللوائح الضريبية و االقتصادية 

نازعات يف الضرائب غري املباشرة و منازعات للمشروبات و املعادن أما الثالث فيختص بامل
 .التحصيل و املكتب الرابع و األخري فيختص بإدارة احتكار التبغ

  
  :قطاع املنازعات - د

  :و يتكون من شعبتني  
  مثل (و ختتص بالدراسات القانونية و املسائل العامة و املنازعات اخلاصة : أ 4شعبة رقم

 .ملنازعات اخلاصة برسوم التسجيل، و رسوم الشهر العقاريو السر املهين و كذا ا) التعويضات

 ة ـختتص باملنازعات يف الضرائب على الشركات و األرباح التجارية و الصناعي: ب 4 شعبة رقم
 .إخل...و رقم األعمال و املنازعات يف التقدير اجلزايف
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  :قطاع اخلربة و االتصال - هـ
ارة العامة للضرائب يف احلصول سريعا على وهو قطاع أنشأ من أجل أعطاء الفرصة لإلد  

التشخيص و الوصف للمسائل املتعلقة مبشاكل التنظيم أو الوسائل مثل توازن التحقيقات اليت تشار يف 
  .1تطبيق إحدى الضرائب اجلديدة

  :القطاعات اخلارجية: ثانيا
  

  :ة قطاعات رئيسية هيهي عبارة عن األجهزة التنفيذية للقوانني و القرارات تتكون أيضا من أربع  
  
 اإلدارات ذات اختصاص وطين:  

  :و هي املتخصصة يف ااالت الوطنية و تنقسم إىل القطاعات التالية  
قطاعات ذات طابع نوعي و أهم اختصاصاا، الوثائق و املعلومات و تدار عن طريق رئيس من أحد ) أ

  .القطاعات الضريبية
  .ةقطاع التحقيقات و الفحوص الضريبي) ب

و يشتمـل على إدارة التحقيقات و الفحوص الوطنية و الدولية و هو مكلف بالفحوص   
احلسابية الكبيـرة و املهمة، أي املتعلقة بكبار املكلفني بالضريبة و من مهامه أيضا فحص و مراقبة كل 

  .الضرائب اليت يكون مدينا ا األشخاص الطبيعية و املعنوية
  
 ليمياإلدارات ذات اختصاص إق:  

  :تتوىل هذه اإلدارات املهام التالية  
  .تعترب مهزة وصل بني اإلدارة املركزية و القطاعات اإلقليمية. 1
  .مهمة ضمان التوافق و االنسجام لألعمال احملققة يف اإلطار اإلقليمي. 2
  .استكمال املهام الضريبية بالنسبة حلساب احملليات و استكمال مهمة الفحص الضرييب. 3
  .ارة القطاعات املتخصصة يف ااالت اإلقليميةإد. 4
  
  املديريات(اإلدارات ذات االختصاص املقاطعي(:  
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تقام هذه اإلدارات على مستوى كل والية أو حمافظة و هي تعمل حتت سلطة مدير للقطاعات   
 عشرات الضريبية مبساعدة واحد أو اثنني من مديري احملافظات و عدة مديرين مسؤولني، باإلضافة إىل

املفتشني الرئيسيني املكلفني بتحقيق و تنشيط العمل يف القطاعات اخلارجية، أما املدير يف كل القطاعات 
  :الضريبية ميثل املدير العام للضرائب و من مهامه ما يلي

  
  

 تطبيق و تنفيذ املوضوعات احملددة بواسطة اإلدارة العامة للضرائب داخل املقاطعة. 

 طعون و املنازعات الضريبيةاملهام اخلاصة بال. 

 إدارة و تنظيم املسائل املتعلقة بأفراد اإلدارة و بالوسائل املادية. 

  
 القطاعات احمللية:  

  :و تشمل ما يلي  
  

  :قطاعات الوعاء الضرييب و الفحص الضرييب: أوال
  :مراكز الضرائب -/1

ألكرب من جناح تنظيم القطاعات و تعترب اخلاليا الرئيسية و اجلوهرية اليت يتوقف عليها اجلزء ا  
ة ـاء و الرقابة و الفحص لكل الضرائب للدولـة، ذلك أا تقوم مبجموع املهام املتصلة بالوعـالضريبي

  .و القطاعات احمللية، و ينقسم بدوره إىل قسمني، قسم النظام و الوثائق و قسم وعاء الضرائب املباشرة
  :تفتيش و هيكما يوجد بداخله ثالث قطاعات متخصصة لل  
 و يقوم املفتش يف هذا القطاع مبهمة تنظيم ملفات املكلفني بالضريبة : قطاع الضرائب الشخصية

 .اخلاضعني لنظام األرباح غري التجارية

 و خيتص مبراقبة إقرارات املشروعات الصناعية و التجارية، احلرفية، و : قطاع ضرائب املشروعات
 .الزراعية

 خيتـص بالتحقيق من مدى سالمـة و صحة أسعار العقارات  قطاع الضرائب العقارية، و
 .اخلاضعة للنقـل و التحويل و رفع رسوم التسجيل، و فحص القيمة املضافة
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  :املراكز اإلقليمية للوعاء الضرييب -/2
و هي تتصل مباشرة بإدارة القطاعات الضريبية و تدار وفقا ألمهيتها بواسطة رئيس مركز أو   

ها مركز يف كل حمافظة أو قطاع، و من اختصاصاته الرقابة و الفحص لدفع الضريبة مفتش، و يوجد من
  .على املرتبات

  
  :الفرق اإلقليمية للرقابة و البحوث -/3

و مهامها تنفيذ التحقيقات اخلاصة و مباشرة املعاينات و اإلثباتات املادية اليت ميكن أن تستخدم   
  .يف رقابة كل الضرائب

  
  :ات العقاريةالقطاع: ثانيا
  .مراكز الضرائب العقارية و ختتص بتحقيق أسس الضريبة املباشرة احمللية -/1
يف األصل كانت هذه املراكز تابعة ملصلحة التسجيل، و قد أدجمت يف :حفظ الرهون العقارية  -/2

  .اإلدارة العامة للضرائب عند ضم القطاعات
  

  :قطاعات التحصيل: ثالثا
شبكتني إحدامها رئيسية و األخرى حملية فالرئيسية تشمل حفظ الرهون و تشمل هذه القطاعات   

العقاريـة، و موارد الضريبة و املوارد املوزعة على احملافظات، أما الشبكة الثانية فهي حملية أنشئت 
  .لتسهيل العمليات الضريبية على املكلفني هلا مثل حترير الرسم على السيارات، الطوابع الضريبية
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  سلطات اإلدارة الضريبية  اجتاه املكلف بالضريبة: املطـلب الثاين
  

لكي متارس إدارة الضرائب حقوقها املقررة هلا قانونا و لكي متارس مهامها املكلفة ا، فإا تتمتع   
بسلطـات و حقوق واسعة، تسمح هلا بالقيام مبهمتها يف شروط قانونية حمددة، و على هذا األساس 

تتمتع بسلطة الفحـص و الرقابة و حىت تستطيع مباشرة مهامها يف حتصيل الضريبة فإا أيضا تتمتع  فإا
بسلطات تضمن هلا التحصل مببالغ الضريبة من املكلفني ا، و ما هذه السلطات إالّ محاية ألموال اخلزينة 

دارة اجلبائية العديد من العامة، و مكافحة الغش الضرييب، و هلذا الغرض خول املشرع اجلبائي لإل
  :السلطات ميكن أن ننجزها فيما يلي

  
  سلطات الفحص و الرقابة: الفرع األول

  
م، ـرارات اليت يقوم املكلفني بالضريبة مبلئها مبعرفتهـة الضرائب تؤسس على أساس اإلقـغالبي  

لضريبية و سلطاا يف و العدالة الضريبية تتطلب الصدق و سالمة البيانات، و من هنا جاء حق اإلدارة ا
فحص و رقابة كل عناصر الوعاء الضرييب و التحقق مما جاء يف اإلقرارات من بيانات و وثائق حىت يتم 

  .فرض الضريبة على أساس عادل
  

خولت حق الرقابة ملصاحل اإلدارة اجلبائية  1من قانون اإلجراءات اجلبائية 18فبالرجوع إىل املادة   
الرقابة اجلبائية سواء الرقابة على التصرحيات أو املستندات املستعملة من أجل بغرض القيام بكل أشكال 

ات اليت ليس هلا صفة التاجر و تدفع أجور ـس كل ضريبة أو رسم، و مراقبة املؤسسات و اهليئـتأسي
و أتعاب أو مرتبات من أي طبيعة كانت، و حق الرقابـة ليس حمدوداً فقط بالضرائب و الرسـوم 

  .2و لكن متتد أيضا إىل احلقوق غري املباشـرة و التسجيل املباشرة
  

و ال ينحصر األمر على الرقابة و فقط و إمنا صخر املشرع إىل إدارة الضرائب جمموعة أخرى من   
  .السلطات اليت متكنهم من إجراء الرقابة اجلبائية بشكل مضمون
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 احلق يف اإلطالع :  
اء أشخاص حمددين بالقانون و بصدد وثائق أو مستندات نوعية هذا احلق ال ميكن أن ميارس إالّ إز  

ري؛ ـمن قانون اإلجراءات اجلبائية اجلزائ 59إىل  45دد باملواد ـال حق اإلطالع حمـلكل منهم، فمج
و يقصد به أن يكون لإلدارة اجلبائية احلق يف طلب ما تراه ضروريا لفرض الضريبة من دفاتر و أوراق أو 

ررات أو ملفات، أو وثائق، أو أوراق لدى اجلهات احلكومية أو غري احلكومية، و إا مستندات أو حم
، غري أنّ هذا احلق ال ميكن أن ميارس إالّ 1ملزمة بتنفيذ طلب اإلدارة الضريبية دون االحتجاج بالسرية

الذي عند األشخاص الذي نص عليهم القانون و على وثائق خاصة لكل منهم، و هو ذاتـه القانون 
احتوى على إجراءات تسمح لإلدارة اجلبائية مبعرفة كل املعلومات اليت هلا أثر جبائي و حتصل من قبل 

من قانون اإلجراءات  46املادة (ثالث أصناف من األشخاص أو اهليئات و هم اإلدارات العمومية 
و السلطة ) اءات اجلبائيةمن قانون اإلجر 58- 51املواد (املؤسسات اخلاصة، املالية و الغري، ) اجلبائية

  ).من قانون اإلجراءات اجلبائية 35املادة (القضائية 
  

أما الوثائق اليت ختضع لاللتزام باإلطالع فهي حمددة يف كل األوراق و الدفاتر احلسابية و اليت تتعلق 
ة ـ امليزانيالت اليت تتعلق باجلرد أو باإلحصاءات اليت تبنيـدات و الوثائق املهنية و كذا السجـباملستن

كما يسمح للموظف من استنباط املعلومات منها سواء كانت ورقية ؛ دفاتر حتويل األسهم و سجالت أو
ميكن قراءا أو رقمية يف حالة ما إذا كانت السجالت و املستندات ممسوكة أو حمفوظة بطريقة 

  .2إلكترونية
اء ـقا ميكن ممارسته كيفما تشو ممارسة حق اإلطالع من طرف اإلدارة الضريبية ليس حقا مطل  

  :و إمنا هو حمدد بعدة شروط أمهها
  
  .أن يكون اهلدف من اإلطالع معرفة العناصر الدقيقة و املنظمة ذات الفائدة يف فرض الضريبة فقط -1
  .أن يكون األشخاص القائمني باإلطالع من درجات معينة من أعوان الضرائب -2
ضريبة حيدد فيه طبيعة التدخل حىت يتجنب أي تفسري خاطئ من أن يرسل إخطاراً إىل املكلف بال -3

  .جانب املكلف بالضريبة
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أن يكون اإلطالع يف نفس موقع العمل أي يف املكان الفعلي الذي توجد فيه الوثائق و البيانات  -4
ي اليت أي مبركز العمل، و يقصد به، املكاتب، املعامل، املصانع، املشاغل، املخازن، األراض؛ املطلوبة

  .تستعمل كمصنع أو مستودع، و األماكن اليت ميارس فيها النشاط بشكل مؤقت كورشة البناء
  .1أن يكون يف أوقات العمل الطبيعية و ليس يف أوقات خارجة عنها -5
  

حتت تصرفهم بل يتحتم عليهم  ل السجالت أو املستندات اليت توضعو ال حيق للمحققني نق
يذكر ذلك وأنه ميكنهم أخذ صور عنها يصدقها اخلاضع للضريبة و إذا رفض مراجعتها يف مكاا؛ إالّ 

  .املطابقة لالصل على الصورة
أما إذا كانت السجالت و املستندات ممسوكة أو حمفوظة بطريقة إلكترونية؛ حيق ملوظفي اإلدارة 

عليها بشكل الضريبية طلب اإلطالع على املعلومات املسجلة على مستندات إلكترونية و احلصول 
  .مستندات رقمية أو ورقية ميكن قراءا

و يف حالة ما مل تتوفر لدى املكلف بالضريبة حملّ التحقيق هذه املستندات يف مركز عمله، 
فيتوجب عليه بناءاً على طلب اإلدارة الضريبية إحضار هذه املستندات و إالّ طبقت عليه طريقة التقدير 

  .التلقائي، أو فرض غرامات عليه
  
 حق املعاينة و احلجز و إجراء البحث :  

فحق املعاينة و احلجز ميارس عندما تكون هناك ممارسات تدليسية، و ال ميكن القيام ذه العملية   
من قبل أعوان اإلدارة اجلبائية إالّ حتت طائلة بعض الشروط فتقام معاينات يف كل األمكنة دف البحث 

دات الالزمة إلثبات ممارسة الغش الضرييب، على أن تتم املعاينة و مجع و حجز كل الوثائق و املستن
بترخيص من رئيس احملكمة املختصة إقليميا و قاض مفوض من قبله و هو ما أكده املشرع اجلزائري يف 

منه، على أن تتم هذه العملية من قبل أعوان هلم على األقل  35-34قانون اإلجراءات اجلبائية بنص املادة 
، اليت تربر 2، و بالتالـي حيق هلم حجز كل املستندات و الوثائق و الدعائم أو العناصر املاديةرتبة مفتش

و يكون هذا احلجز حتت سلطة القاضي و رقابته، إذ يقوم وكيل اجلمهورية . التملص من وعاء الضريبة
عملية، أما عن بتعيني ضابط الشرطة القضائية يعطي كل التعليمات لألعوان الذين يشاركون يف هذه ال

                                                             
  .127السابق، ص رابح رتيب، املرجع: انظر -  1
  .118نشـأت إدوارد ناشد، املرجع السابق، ص. د -   
  .عا معينا من األوراق و املستندات بل جعله شامال جلميع األوراق و املستنداتمل حيدد املشرع املصري نو -  2
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جراء إىل أعوان إلمن قانون اإلجراءات اجلبائية فقد منح هذا ا 33إجراء البحث املنصوص عليه باملادة 
اإلدارة اجلبائية قصد إجراء التحقيق بالتدخل بشكل مفاجئ يف املؤسسات اليت تقوم بعمليات خاضعة 

عوان بكل الوثائق و املستندات للرسم على القيمة املضافة، فعلى كل شخص مكلف بذلك أن يزود األ
صباحا إىل  08الضرورية لتحديد رقم األعمال و أسس فرض الضريبة، و قد ميارس هذا حق من الساعة 

  .1مساءا و حيرر حمضر بذلك 20الساعة 
  
 والتدقيق  احلق يف الفحص :  

صفة مدققة و ذلك و يعىن به العملية اليت يتم التأكد من خالهلا  سالمة و صحة اإلقرار الضرييب ب  
مبضاهاة بياناته مع العناصر اخلارجية، و قد يكون إما فحصا أو تدقيقا للحسابات أو الفحص املضاد 
موعي احلالة الضريبية الشخصية، إذ ميكن للمحقق أن يتطرق إىل العالقات اخلارجية و احلياة اخلاصة 

  .لألشخاص
  

ات اليت دف إىل فحص احلسابات يف نفس مكاا فالتدقيق يف احلسابات عبارة عن جمموع العملي
،ملشروع ما و مطابقتها بعناصر االستغالل بغرض فحص و رقابة اإلقرارات املقدمة من املكلف بالضريبة 

  .ملمارسة النشاط املهين احلر أو املستقل
  

التطابق أما الفحص يف احلاالت الضريبية الشخصية، فيمتد إىل فحص العمليات اليت مبوجبها جيب 
و . 2بني دخول املكلف املعلنة يف إقراره مبقتضى الضريبة على الدخل و بني حالته املالية و عناصر معيشته

هذا اإلجراء منصوص عليه يف القانون الفرنسي حماطاً مبجموعة من الضمانات بغرض محاية املكلفني 
  .بالضريبة من التعسف يف استخدام سلطتهم هذه

  
مرحلة أساسية و فنية من مراحل عمل اإلدارة الضريبية؛ و يعترب من أهم فالفحص الضرييب هو 

و من هنا ميكن أن نؤكد أنّ الفحص الضرييب ما هو إالّ عملية دراسة و حتليل  3أنواعه فحص احلسابات
و تقيم للقوائم املالية و السجالت و الدفاتر و احلسابات املنشأة حمل الفحص ارتكازاً على القواعد 

                                                             
  .395، ص2001ضريبة املبيعات يف امليزان، مطبعة شهوان، ، أسعد طاهر أمحد. د :انظر -  1
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یوحنا نصحي عطیة، مقومات نجاح نظام الفحص الضریبي باستخدام العینة، المؤتمر الضریبي الحادي عشر، الجمعیة المصریة المالیة العامة . أ:انظر -  3
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رة يف التشريع الضرييب ألي دولة؛ وفقا للقواعد و األصول و املبادئ و السياسات احملاسبية املألوفـة املقر
و املتعارف عليها مهنياً بغية التأكد من صحة صايف الربح باإلقرار الضرييب الذي مت إعداده من املكلّف 

يف حالة اإلقرارات املقدمة من  بالضريبة، و التأكد من سالمة الضرائب املربوطة وفقا لإلقرار و ذلك
املكلفني بالضريبة أو متهيداً لربط الضريبة املستحقة عليهم أو املفروضة حملّ الفحص و كل ذلك يف 

  .خالل فترة معينة
  

  :فمما سبق يتضح أنّ هناك مبادئ أساسية جيب توافرها إلمتام عملية الفحص و هي كالتايل  
حص الضرييب فقد يكون املراجع أو احملاسب أو خبري أن يكون هناك شخص يتوىل عملية الف - 1

 .حماسيب؛ أو فاحص ضرييب

أن يتم الفحص وفقا لقواعد مقررة يف التشريع الضرييب و قواعد و أصول و مبـادئ و أعراف  - 2
 .و سياسات حماسبية متعارف عليها مهنيا

 :أن يشمل الفحص ما يلي - 3

املستندات املرتبطة بالعمليات االقتصادية و املالية  اإلقرارات املطلوب فحصها من خالل الدفاتر و -   
  .اليت أقامتها املؤسسة خالل فترة الفحص

امللفات اليت مت تقدمي إقرار عنها و يكون اهلدف األساسي من الفحص الضرييب هلا متمثل يف التحديد  -
ق من صحة اإلقرار املوضوعي و العادل و الدقيق للربح أو اإليرادات اخلاضعة للضريبة دف التحقي

  .الضرييب املقدم أو ربط الضرائب املفروضة على املكلف بالضريبة أو املنشأة حمل الفحص
  .جيب أن يشمل الفحص فترة زمنية معينة -
  

كما أنه جيب التذكري على أنّ للفحص الضرييب جمموعة من املعايري يعتمد عليها كمعيار الشمول   
فة العمليات املالية و االقتصادية؛ و كذا املستنـدات و السجالت إذ جيب أن يكون الفحص شامال لكا

  .و التأكد من صحتها و سالمتها
إضافة إىل معيار الشمول هناك معيار الدقة و هذا األخري يؤكد أن الفحص الضرييب جيب أن   

  .يكون دقيقا و متعمقاً لكافة األمور و التفاصيل حملّ الفحص
يرتكز عليها الفحص الضرييب معيار املوضوعية و ذلك بأن يكون غري كما أنه من املعايري اليت   

  .و ملصلحة املكلف بالضريبةامتحيز سواء كان هذا التميز لفائدة اإلدارة الضريبية 



  ةـة الضريبيـأطراف العالق   الفصل األول

68 

 

إضافة إىل تلك املعايري هناك معيار العدالة فيجب أن يكون الفحص الضرييب عادال مبعىن وكما أنه   
احل املتعارضة للمكلف بالضريبة و مصلحة الضرائب مما يستلزم معه األمر حياد أن يراعي التوازن بني املص

  .املوظف القائم بالفحص
غري أنه من أهم املعايري املرتكز عليها يف عملية الفحص الضرييب و محاية ملصاحل املكلف بالضريبة فيجب 

أساسية أمهها التشريع  أن يرتكز الفحص على معيار التحديد و معناه أن حيدد الفحص على ركائز
  .إخل... الضرييب و القرارات الوزارية املكملة و املفسرة

  
  سلطات ضمان حتصيل الضريبة: الفرع الثاين

  
تعترب مرحلة حتصيل الضريبة من أهم املراحل الضريبية و على هذا األساس منح املشرع لإلدارة   

حقاا، و هذه السلطات تعترب ضمانة الضريبية سلطات واسعة حىت تضمن الدولة احلصول على مست
لإلدارة الضريبية لتحصيل أمواهلا، و هناك عدة ضمانات للتحصيل، فالتحصيل عبارة عن جمموعة من 
اإلجراءات و التدابري و احلقوق امللزمة قانونا ألطراف العالقة الضريبية ،تكفل للدولة اقتضاء دينها يف 

يت منحت لإلدارة بقصد حتصيل دينها فقد أوجد املشرع ، و من أهم هذه الضمانات ال1شكل ضريبة
  :اجلزائري جمموعة من الطرق بقصد التحصيل نذكرها فيما يلي

  
  
  :الغلق املؤقت للمحلّ املهين -1
  

قانون اإلجراءات اجلبائية فقد منح املشرع إلدارة الضرائب احلق يف  2-146/1طبقا ألحكام املادة   
كوسيلة إلجبار املكلف بالضريبة من تسديد ديونه حفاظاً على أموال  الغلق املؤقت للمحلّ التجاري

اخلزانة العامة؛ و يتم الغلق مبوجب قرار الغلق الصادر عن املدير الوالئي للضرائب باقتراح من قابض 
  .الضرائب القائم باملتابعة
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هين من املكلف و جتدر اإلشارة أنّ هذا النوع من اإلجراء ال يؤدي إىل نزع ملكية احملل امل  
بالضريبة؛ فقط حرمانه من االنتفاع املؤقت ألجل حتصيل ديوا اجلبائية على أن ال تتجاوز مدة الغلق 

  .أشهر؛ و يتم تبليغه من طرف عون املتابعة املفوض قانوناً أو احملضر القضائي) 06(ألكثر من ستة 
  

ى األشخاص املكلفني بالضريبة يف فكما أقر املشرع حالة الغلق املؤقت للمحالت التجارية عل  
حتت  18/11/2003مواجهة إدارة الضرائب أقر القضاء ذلك مبوجب قرار صادر عن جملس الدولة بتاريخ 

حيث أنّ إجراء الغلق اإلداري للمحلّ هو من : "عن الغرفة الثانية و الذي قضى مبا يلي 011010رقم 
 كان الدين ذا طابع ضرييب طبقا ألحكام املادة إجراءات التحصيل اجلربي تتخذه إدارة الضرائب مىت

  .1"م.ر.م.من قانون ض 392/4
  

مع العلـم أن تنفيذ قرار الغلق املؤقت جيب أن يتـم حبضور احملضـر القضائي و العون معـاً، 
اع و للمكلف بالضريبة احلق يف الطعن ضد القرار أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليمياً اليت تفصل يف الرت

  .بصفة إستعجالية بعد مساع اإلدارة اجلبائية و استدعائها قانوناً
  

  :طريقة احلجز) 2
أموال  إذا انتهت املواعيد القانونية احملددة لدفع الضريبة فإن اإلدارة تستطيع توقيع احلجز على  

بعد أن  رييب ،تعدم فرص التهرب الض ، و تعترب هذه الطريقة أهم الطرق للتحصيل ألااملكلف بالضريبة 
تدفع الضريبة بواسطة شخص آخر أو جهة أخرى، إذ يلتزم املكلف بتوريدها إىل مصلحة الضرائب يف 

  .2اآلجال احملددة و دون مقابل أو أجر
  

يعرف احلجز اإلداري باإلجراءات اليت تقوم ا إدارة الضرائب بوضع املال حتت يدها و بيعه 
  .ن املدير الوالئي للضرائبالستفاء حقوقها مبوجب قرار صادر ع
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كما  يعرف بأنه وضع األموال اليت يراد التنفيذ عليها حتت سيطرة القضاء ملنع التصرف فيها بأي 
تصرف يضر حبقوق الدائن احلاجز و غايته حتديد األموال اليت سيجرى التنفيذ عليها و التحفظ على 

  .1األموال احملجوزة
ماً خاصاً اتبعه املشرع اجلزائري ليسهل على إدارة الضرائب و يعترب نظام احلجز اإلداري نظا

  .عملية حتصيل ديوا من أموال املكلف بالضريبة
  

غري أنّ املالحظ من خالل هذا اإلجراء أنّ السلطة اليت تشرف على عملية احلجز تلعب عدة 
و هي السلطة اليت  -فيذطالبة التن–أدوار يف الوقت ذاته، فهي اخلصم و هي احلكم؛ باعتبارها الدائن 

تشرف على عملية التنفيذ لتحصيل ديوا، لكن تبقى هذه السلطة حمددة مبوجب نصوص قانونية ال 
قانون  145ميكن لإلدارة اللجوء إليها وقت ما تشاء ضماناً حلقوق املكلفني بالضريبة طبقا لنص املادة 

لتنفيذي يكون على أموال املكلف بالضريبـة، اإلجـراءات اجلبائية، كما جتب اإلشارة إىل أنّ احلجز ا
الغرفة  18/11/2003و حجز ما للمدين لدى الغري، و هو ما قضى به جملس الدولة يف قرار له بتاريخ 

من قانون  392حيث أنه و طبقا ألحكام املادة : "و الذي قضى مبا يلي 009805الثانية حتت رقم 
. إدارة الضرائب ملزمة بتبليغ إشعار باحلجز قبل مباشرة احلجزالضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة فإن 

حيث دون تبليغ اإلشعار للمكلّف بالضريبة تكون قد خالفت القانون مما جيعل هذا احلجز تعسفيا يترتب 
  ".بطالنه

  
فالتحصيل عن طريق احلجز يعترب أكثر الطرق استعماالً نظراً ملا يتمتع به من اختصار و سرعة يف 

مستحقات اخلزينة العمومية؛ و يضم طرفني يف العملية هذه؛ فتعترب هذه إدارة الضرائب اجلهة حتصيل 
الدائنة يف احلجز اإلداري و هي من هلا سلطة اإلشراف على إجرائه؛ دون أن يكون للقاضي أي تدخل 

  .إالّ يف حال وجود منازعة يف التنفيذ
  

راء احلجز اإلداري و ال يشرف عليه؛ بل أنّ و مبفهوم آخر أنّ القاضي ال ميكنه أن يأمر بإج
 143اإلدارة الضريبية هي صاحبة املصلحة يف متابعة كل إجراءاته و حتت مسؤوليتها طبقا لنص املادة 

                                                             
  .32صفضیل كوسة، المرجع السابق، . د :انظر-  1
  .132نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص. د -  

  .288محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص. د -   



  ةـة الضريبيـأطراف العالق   الفصل األول

71 

 

حتصل الضرائب املباشر و الرسوم املماثلة مبوجب اجلداول اليت يدخلها : "و اليت تنص علىج ب .إ.ق
  ية أو ممثلهحيز التنفيذ الوزير املكلف باملال

هذه اجلداول يف التحصيل ضمن نفس الشروط و يبني هذا التاريخ يف  حيدد تاريخ ادراج -
 .اجلدول و كذا يف اإلنذارات املوجهة إىل املكلفني بالضريبة

عندما نالحظ أخطاء يف صياغة اجلداول؛ يوضع كشف ذه األخطاء من قبل مدير  -
وط اليت تتم وفقها املصادقة على تلك اجلداول؛ و يرفق ا الضرائب بالوالية، و يوافق عليه ضمن الشر

 ".كوثيقة إثبات

  
و مبا أنّ إدارة الضرائب هي الطرف األول و هي الطرف الدائن فالطرف الثاين الذي يباشر ضده 

 جبائية؛ غري أنه, ج.إ.ق 156هذا اإلجراء هو املكلّف بالضريبة و هو املدين بالضريبة طبقا ألحكام املادة 
ليس بالضرورة أن يكون هو نفسه الشخص املنفذ ضده الوارد امسه على حمضر احلجز؛ فقد يكون 

على أن يتضمن حمضر . شخصاً آخر كالورثة أو من أوصى له جبزء أو كل التركة أو من ميثلّه قانوناً
ريبة حملّ احلجز جمموعة من الشروط الشكلية و املوضوعية اليت تشكل يف حد ذاته ضمانة للمكلف بالض

  :احلجز و تتمثل هذه الشروط فيما
  

  التبليغ: أوال
و يقصد به إعالم املكلف بالضريبة و هو الشخص املدين املتخلّف عن دفع الضريبة يف وقتها 

على أن يشمل التبليغ . احملدد قانوناً؛ مبوجب تسديد ما هو مترتب عليه من دين اجتاه إدارة الضرائب
  .1على إنذاره بالوفاء

  
للتبليغ فائدة و أمهية و ذلك بإخبار املكلّف بالضريبة حبق إدارة الضرائب و مبوجبه يستطيع  و

من قانون اإلجراءات  145القيام بالوفاء طواعية؛ و ذلك لتجنب احلجز اإلداري وفقا ألحكام املادة 
لثانية حتت رقم عن  الغرفة ا 18/10/2005اجلبائية، و هو ما أقره جملس الدولة يف قرار صادر بتاريخ 

  :و الذي قضى مبا يلي 022906
  
  

                                                             
  .ج جبائیة.إ.ق 143-144أنظر المواد  -  1
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املستأنف و مديرية الضرائب لوالية ) خ ك(حيث أنّ الرتاع القائم بني املكلّف بالضريبة السيد "

اخلاص  667بسكرة املستأنف عليها خيص إجراءات التحصيل اجلربي اليت اختذت تنفيذاً للجدول رقم 
ية بالدفع بعد تبليغ املستأنف للتنب 1997، 1996، 1995السنوات  بالضريبة على الدخل اإلمجايل لنشاط

  .06/2003رقم 
و حيث أنّ املستأنف يستند يف اعتراضه على احلجز التنفيذي على الدفع بأن الدعوى املرفوعة 

 11/01/2004قد فصل فيها مبوجب قرار متهيدي مؤرخ يف  06/2003من طرفه ملنازعة التنبيه بالدفع رقم 

  .تعني خبرييقضي ب
  

و حيث أنّ طرح الرتاع أمام قاضي املوضوع ال يكفي للقول بأنه مت الفصل يف الدعوى املتعلقة 
بالتنبيه بالدفع الذي ترتب عنه احلجز و أن جمرد صدور قرار متهيدي ال يعترب فصال ائياً يف مدى 

  .دعوى فصل فيها لعدم تأسيسهاستحقاق الدين اجلبائي من عدمه و يتعني بالتايل استبعاد الدفع بأن ال
  

و حيث أنه و فضال على ذلك كل جدول أصلي و إضايف قابل للتنفيذ مىت مت وضعه للتحصيل 
 ، مبدئياً؛ و بالتايل فإذا مل يتم حتصيل الضرائب املباشرة طواعية تشرع إدارة الضرائب يف التحصيل اجلربي

الة منازعته للدين اجلبائي قضائياً؛ و ذلك حسب ما مل يتقدم املكلّف بالضريبة بطلب وقف الدفع يف ح
الشروط املنصوص عليها قانوناً و منها تقدمي ضمانات من أجل تسديد الدين، و هو الشرط غري املتوفر 

  .يف قضية احلال
  

و حيث أنّ القرار املستأنف برفضه للدعوى يكون قد أصاب إذن يف تطبيق القانون و يتعني 
  .1"بالتايل القضاء بتأييده

ل كوسة فإن طبيعة جدول التحصيل الصادر من املدير الوالئي يو على حسب رأي الدكتور فض
من  372للضرائب؛ له القوة التنفيذية املمنوحة له من طرف الوزير املكلّف باملالية وفقا ألحكام املادة 

الصيغة الشكلية للسند قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة؛ لذلك ال يشترط الصورة التنفيذية و 
التنفيذي كما يشترط يف التنفيذ القضائي ما دام أنّ قانون اإلجراءات اجلبائية خول إلدارة الضرائب 

                                                             
  .39فضیل كوسة؛ المرجع السابق، ص. د :انظر -  1
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مباشرة التنفيذ مبوجب جدول التحصيل الذي يعترب إجراءاً سابقا للشروع يف املتابعات وفقا للشروط 
  .1إ.م.ج.إ.ق من 629؛ 416و املادتني  ب.ج.إ.ق 145الواردة باملادة 

  
  حملّ احلجز: ثانيا

  
يقصد مبحلّ احلجز أو حملّ التنفيذ، أموال املكلّف بالضريبة املراد حجزه سواء كانت أموال 

املكلف بالضريبة من التصرف  و بالتايل مينع 2منقولة؛ أو عقارية و وضعها حتت يد إدارة الضرائب
ني جند بعض يف ح 3عن املدير الوالئي للضرائب بأمواله إالّ إذا مت رفع احلجز عنه مبوجب قرار صادر

  .4يز التنفيذ على العقارات فقط مثل ما ذهبت إليه مجهورية استونياالتشريعات الضريبية جت
  

إذن اختلفت التشريعات حول األموال حملّ احلجز إن كانت منقولة أو عقارية؛ أو عقارية فقط، 
لى األموال املنقولة و العقارية و هو ما أكده جملس الدولة أما املشرع اجلزائري فقد قضى بوقوع احلجز ع

و الذي قضى مبا  018415عن الغرفة الثانية حتت رقم  21/06/2005اجلزائري يف قراره الصادر بتاريخ 
حيث أنّ مديرية الضرائب املستأنفة تدفع بصحة احلجز الواقع على احمللّ التجاري اململوك للسيد : "يلي

ر البنه و ذلك ألنه أصبحت القاعدة التجارية ملكاً للمستأجر بالنظر إىل مدة اإلجيار و املؤج) ط.ن(
البالغة تسع سنوات و بالتايل تشكل القاعدة التجارية ضماناً لتحصيل الدين الضرييب الواجب الدفع من 

ضرائب من قانون ال 374و لثبوت التواطؤ بني املستأجر و املؤجر وفقا للمادة ) ز.ن(طرف االبن 
  .املباشرة

  
  
  

                                                             
قبل الساعة الثامنة صباحًا و ال بعد الثامنة مساءًا و ال أیام العطل إّال في حالـة  ال یجوز القیام بأي تبلیغ رسمي: "إ.م.ج.إ.من ق 416المادة :انظر -  1

  ".الضـرورة و بعد إذن من القاضي
أعاله، و ال في أیام العطل إال في حالة  416ال یجوز مباشرة التنفیذ خارج أو بعد الوقت القانوني المحّدد في المادة : " إ.م.ج.إ.من ق 629المادة  -   
  .ضرورة، و في ھذه الحالة یرخص للمحضر القضائي بإجراء التنفیذ بأمر على عریضة من رئیس المحكمة التي یباشر فیھا التنفیذال

  .غیر أنھ إذا بدأ التنفیذ و لم ینتھ في أوقات العمل الرسمیة فإّنھ یجوز أن یستمر إلى غایة االنتھاء منھ
عة بدایتھ و ساعة نھایتھ؛ و إال كان قابال لإلبطال و یترتب على ذلك المسؤولیة المدنیة للمحضر یجب أن ینوه في كل محضر تنفیذ عن تاریخ و سا

  ".القضائي
  .139نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص:انظر -  2
  .38فضل كوسة، المرجع السابق، ص. د -  
  .853زكریا محمد بیومي، المرجع السابق، ص. د -  
  .139د، المرجع السابق، صنشأت إدوارد ناش :انظر-  3
  .140نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق،:انظر-  4
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يدفع من جهته بعدم حتمله الضرائب و الرسوم بصفته مؤجرا ) ط.ن(حيث أنّ املستأنف عليه 
من قانون الضرائب  374للمحلّ التجاري بناءاً على عقود اإلجيار و نظراً لعدم توفر شروط املادة 

نظر املرفوع من طرفه ضد قرار املباشرة؛ كما يدفع على سبيل االحتياط بعدم الفصل يف التماس إعادة ال
  .جملس الدولة القاضي بإلغاء القرار الذي ألغى البيع باملزاد العلين

و حيث أنه ثابت من امللف أنّ احمللّ التجاري موضوع احلجز ملك للمستأنف عليه و أنّ يف ذمة 
  .ابنه ديناً ضريبيا واجب التحصيل

  
امت به إدارة الضرائب استفاء الدين الضرييب و حيث أنّ احلجز الواقع على حملّه التجاري ق

  .باعتباره إجراء من إجراءات التحصيل املقررة قانوناً
  

فقرة أوىل و ثانية من قانون الضرائب املباشرة املتمسك ا  374و حيث أنه بالرجوع إىل املادة 
مع شاغل احمللّ مبناسبة من طرف مديرية الضرائب املستأنفة فإنّ مالك احمللّ التجاري مسؤول بالتضامن 

استغالله و ذلك فيما خيص الضرائب املباشرة املؤسسة نتيجة استغالل احمللّ التجاري شريطة ثبوت 
  .التواطؤ بني املالك و مستغل احمللّ

و حيث أنّ عالقة القرابة اليت تربط املستأنف مالك احمللّ و مستأجره ميكن القول معها أنّ هناك 
  .1"املادة املذكورة تواطؤ بينهما مبفهوم

  
إذن من خالل هذا القرار سيتضح أنّ كل أموال املكلّف بالضريبة ضامنة لديونه؛ و أنّ إلدارة 
الضرائب احلق يف حجز احمللّ و بيعه الستيفاء ديوا؛ على أن يكون هذا احمللّ ملكاً للمكلف بالضريبة 

  .م.ر.م.ض.ق 374املدين شخصياً أو ملن يستغله طبقا للمادة 
  
  
  

                                                             
یتحمل مالك المحّل التجاري المسؤولیة بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب المباشرة المترتبة على استغالل : "م.ر.م.ض.ق 374المادة  :انظر-  1

لمحّل التجاري عندما یتبین أّنھ لم یحصل تواطؤ مصلحي بینھ و بین مستغل المحّل التجاري أو عندما ھذا المحّل التجاري، غیر أّنھ ال تقحم مسؤولیة مالك ل
تـتحمل المسؤولیـة المؤسسـات و األجھزة . یقّدم ھذا المالـك لإلدارة الجبائیة جمیع المعلومات المفیدة الصالحة للبحث عن المستغل المتبوع و مالحقـتھ

ھیئات العمومیة المسند لھا امتیاز من أمالك الدولة بالتضامن مع المستغلین أو الشاغلین للمحالت أو المساحات الواقعة في ملك العمومیـة و غیرھا من ال
ھا بمناسبة تأجیرھا أسند ل. الدولة المسند لھا عن الضرائب المباشرة المترتبة على االستغالل الصناعي أو التجاري أو المھني لھذه المحالت أو المساحات

المؤسس  من محالت تجاریة ذات االستعمال أو الطابع السیاحي بصفة التسییر الحر؛ یتعبن على البلدیات صاحبة االمتیازات أن تدرج في دفتر الشروط
فع الضرائب و بموجب التنظیم الجاري بھ العمل شرطا یلزم المستأجرین القائمین على التسییر بدفع ودیعة ضمان تساوي إیجار ثالثة أشھر ضمانًا لد

  "الرسوم التي یمكن أن تترتب على النشاط الممارس في المحالت المسندة للتسییر الحّر
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  : الطريقة اجلربية أو القمعية) 3
هنا تستعمل اإلدارة كل الوسائل املخولة هلا قانونا لضمان أموال اخلزينة العامة و هي   

أخطر إجراء يف متابعات التحصيل إذ خيضع لرخصة  1غالبا اليت يتنازع فيها املكلف بالضريبة و يعترب البيع
يوما من ) 30(رائب ، غري أنه إذا مل ترد هذه الرخصة يف أجل من الوايل باقتراح من املدير الوالئي للض

تاريخ إرسال الطلب إىل الوايل، أمكن ملدير الضرائب أن يرخص للقابض الشروع يف عملية البيع، إما 
بواسطة عون املتابعات أو موظف بالقباضة أو بواسطة حمضر أو حمافظ البيع باملزاد العلين، و ميكن أن 

جلهوي بالبيع بالتراضي أيضا إىل قابض الضرائب املباشرة للمتابعة على أن جيري البيع يرخص املدير ا
و يقصد بالبيع . قانون اإلجراءات اجلبائية 146بالتراضي مببلغ يساوي املبلغ املقدر للبيع، تطبيقا للمادة 

احل التحصيل هنا بيع احملجوزات اليت مت حجزها من قبل إدارة الضرائب و تعترب آخر مرحلة من مر
من  152و املادة  ب.ج.إ.ق 151الضرييب و يكون من اختصاص و سلطات إدارة الضرائب وفقا للمادة 

نفس القانون؛ و اهلدف من البيع هو احلصول على مبالغ تستويف من خالهلا إدارة الضرائب حقها من 
لمحلّ التجاري؛ أو لكونة لواحدة أو عدة عناصر مجوزة، و يتم البيع بصفة منفردة خالل األموال احمل

  .يتم عن طريق البيع اإلمجايل للمحلّ التجاري
  

أيام اليت تلي تبليغ احلجز التنفيذي؛ على أن  10و يتم بناءاً على طلب مقدم من كل دائن خالل 
يوماً على األقل من تبليغ احلجز التنفيذي؛ إذن عملية البيع اإلمجايل للمحلّ  15يكون الدائن مسجال قبل 

) 10(وفقا لألشكال املنصوص عليها يف البيع باملزاد العلين للمنقوالت، بعد مضي عشرة  ي  جترىلتجارا
جبائية، و على هذا خيضع البيع إىل . ج. إ. ق 151/3طبقا ألحكام املادة  2أيام من إلصاق اإلعالنات

  :اإلجراءات التالية
  
  
  

                                                             
  :تتمثل عقود املتابعة يف   1

 .اإلخطار املوجه إىل املكلف من أجل البدء يف احلجز و البيع -

 .احلجز -

 .أشهر 06الغلق املؤقت ال يتجاوز  -

 .البيع -

  .راءات اجلبائيةمن قانون اإلج 148- 145أنظر املواد  -
  .141العید صالحي، المرجع السابق، ص. أ: انظر -  2
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 :الترخيص بالبيع - أ

الضرائب بالوالية؛ بعد أخذ رأي الوايل أو من يقوم البد من وجود رخصة تعطى لقابض 
يوماً من تاريخ إرسال الطلب إىل الوايل أو ) 30(؛ و إذا مل حيصل على الرخصة يف أجل ثالثني 1مقامه

ب ملدير الضرائب أن يرخص .ج.إ.ق 146/4السلطة اليت تقوم مقامه، فيجوز و تطبيقا ألحكام املادة 
  .لقابض الضرائب مباشرة

  
أنه جيب التنبيه أنه إذا كانت احملجوزات من السلع القابلة للتلف أو أي سلعة أخرى قابلة  غري

للتحلّل و قد تشكل خطرا على اجلوار، فيتم البيع املستعجل يف هذه احلالة بناءاً على ترخيص من مدير 
  .2الضرائب للوالية

  
 :اإلشعار إشهار -ب

ى الترخيص بالبيع، و هي العمليـة اليت تسبق ار مباشرة بعد احلصول علتتم عمليـة اإلشه
البيع، و يف خالل هذه املرحلة تلصق اإلعالنات املتضمنة بالبيانات الالزمة و الضرورية وفقاً ملا حددته 

  :ب و تتمثل هذه البيانات يف.ج.إ.ق 151/4املادة
  
 .نيهمالقب كل من صاحب احمللّ التجاري و القابض املنوط به عملية املتابعة و موط - 1

 
  .الرخصة اليت يتصرف ا القابض - 2

 
 .خمتلف العناصر املكونة للمحلّ التجاري - 3

 
طبيعة عمليات و وضعية احمللّ التجاري و تقدير مثنه املطابق للتقدير الصادر عن إدارة  - 4

 .التسجيل

 
  .مكان و يوم و ساعة فتح املزاد، و لقب القابض الذي يباشر البيع و عنوان مكتب القباضة - 5

                                                             
  .ب.ج.إ,ق 146/3المادة :أنظر   1
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م عملية اإللصاق وجوباً على الباب الرئيسي للعمارة؛ و كذا مقر الس الشعيب البلدي و تت  
املتواجد على مستواه اإلقليمي احمللّ التجاري و مكتب القابض املكلّف بالبيع؛ كما يدرج إعالن البيع 

تجاري حملّ احلجز كما ضمن جريدة نشر اإلعالنات القانونية يف الدائرة أو الوالية اليت يوجد هلا احمللّ ال
جتب اإلشارة إىل اإلشهار يف حمضر البيع؛ كما جيب التأكد من األشياء احملجوزة بإعادة وصفها يف 

  .1حمضر
  
 :التصريح املبدئي للبيع -ج

تأيت هذه املرحلة مباشرة بعد االنتهاء من عملية اإلشهار األويل، و يكون ذلك يف شكل مطبوعة 
يداع لدى مفتشية التسجيل املختصة إقليمياً للقابضة من قبل عون املتابعة اإليتم  22رقم " R"منوذج 

ملباشرة عملية البيع، على أن يتم وضعها يف نسختني مؤرختني و ممضيتني من قبله متضمناً اسم و لقـب 
  .و عنوان عون التنفيذ، و كذا اسم و لقب و مهنة و عون احملجوز عليه و تاريخ و ساعة البيع

  
مثانية  08مباشرة يبدأ العون يف عملية إجناز البيع و التحضري له إذ حيدد تاريخ البيع بعد  مث بعدها

، 2أيام على األقل من تاريخ احلجز و يكون من اختصاص أعوان املتابعة أو احملضر القضائي أو حمافظ البيع
تفاق عليه مسبقا؛ مع الو تتم عملية املزايدة إما يف مكان احلجز نفسه؛ أو السوق؛ أو أي مكان مت ا

  .األساسي للمزايدة يف احملضر إعالن الثمن
  

 :عملية البيع العلين و حترير حمضر بذلك - د

بعد إيداع قائمة شروط البيع يقوم احملضر القضائي بنشر مستخرج من هذه القائمة يف جريدة 
  .رمسي بإيداع القائمة تبليغ أيام التالية الخر 08رمسية وطنية و تعليقها على لوح احملكمة خالل 

  
) 20(يوماً على األكثر و عشرين ) 30(حيرر احملضر القضائي قبل جلسة البيع باملزاد العلين بثالثني 

على أن . ذي و قائمة شروط البيع موقعاً من طرفهيوماً على األقل مستخرجاً من مضمون السند التنفي
  .قة طالب التنفيذيقوم بنشر اإلعالن عن البيع باملزاد العلين على نف
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أما إذا مل تسفر عملية  1يتم بيع احمللّ علنيا، حيث يرسى مزاد احمللّ التجاري على املزاد األعلى

ق إ ج ب بناءاً على ترخيص من  151طبقا ألحكام املادة ،املزاد بالدين الالزم فيلجأ إىل البيع بالتراضي
االختصاص احملددة تبعاً لقرار من املدير العام  مدير الضرائب أو املدير اجلهوي للضرائب وفقا لقواعد

  .للضرائب
  

 2بعد االنتهاء من عملية البيع حيرر حمضر عن ذلك من قبل القابض و تسلّم نسخة منه للمشتري
تاريخ البيع، ذكر السند التنفيذي، ذكر حمضر احلجز، تاريخ و اسم كمشتمال على جمموعة من البيانات 

يخ اإلعالن و العون املكلّف بالبيع، تاريخ إصدار التصريح بالبيع، تاريخ حترير العون الذي حرره، تار
حمضر التأكد من األشياء احملجوزة، ذكر حضور أو عدم حضور احملجوز عليه يوم البيع، ذكر مكان 
ا البيع، ذكر وسائل اإلشهار، ذكر شروط البيع، ذكر مثن األشياء املباعة، جمموع مثن املبيعات و كتابته

 األعوان و القابض و احلراس إمضاءات و األخرى األتعاب نفقات ،باحلروف، وقت البيع، نفقات البيع
  .بالبيع املكلّفني

  
 القانونية؛ اإلعالنات لنشر خمولة جريدة يف يصدر إشعار أو مستخرج شكل على البيع ينشر بعدها

  .امللكية حتويل عقد تسجيل من البد النشر هذا قبل و
  

  :فرنسا فإنّ التنفيذ اجلربي مير مبرحلتني أما يف
  

و هي مرحلة إدارية و ختتلف وفقا للضرائب املطالب حتصيلها إذا كانت تقوم على : املرحلة األوىل
فإذا تعلق األمر بالضرائب احملصلة عن طريق . حسابات اإلدارة العامة للضرائب أو حسابات اخلزانة العامة

كل من الضريبة على القيمة املضافة، رسم التسجيل، الضرائب غري حسابات اإلدارة العامة، فتخص 
  :املباشرة، و يتضمن التنفيذ اجلربي القيام بعمليتني مها

 إشعار أو إبالغ املدين باحلق يف التحصيل اجلربي. 

                                                             
، الجزائر، 2008و النشر و التوزیع، فارس البستي، المنازعات الضریبیة في التشریع و القضاء الجزائي الجزائري؛ دار ھومة للطباعة . أ: أنظر -  1
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  إنذار رمسي تقوم اإلدارة فيه بإبالغ املدين بالضريبة رمسيا بضرورة الدفع، و إالّ فإن اإلدارة تقوم
  .1يوما من اإلنذار 20التحصيل اجلربي بعد مرور ب
  

إما إذا تعلق األمر بالضرائب اليت تقوم بتحصيلها للخزينة العامة فهنا ختص الضريبة على الدخل، 
  :و بالتايل فإجراءات التحصيل تشمل ثالث تصرفات هي

  
 د الدفع و مكان الدفعإنذار يبلغ للمكلف بالضريبة خيطر من خالله بدينه للخزينة العامة و مواعي. 

 و يعطى له مهلة قبل إتباع إجراءات التحصيل اجلربي خطاب ثان يذكر فيه املكلف بالضريبة. 

  اإللزام و الذي يعترب عمل تنفيذي يسمح بالقيام بإجراءات التنفيذ اجلربي، و هي مرحلة اإلدارة
  .األخرية قبل املرحلة القضائية

  
ئية، لكن هذا ال يعين أا تقام أمام احملاكم و إمنا قيامها يكون من طرف و هي مرحلة قضا: املرحلة الثانية

و ذلك يف إطار طرق التنفيذ املتبعة يف القضايا املدنية و تتضمن أيضا قيام  2املعاونني القضائيني مثل احملضر
  :اإلدارة بثالث إجراءات و هي

 التنبيه الرمسي بدفع دين الضريبة. 

 احلجز. 

 البيع اجلربي. 

  
من قانون اإلجراءات اجلبائية مبنح  145و هذا النهج نفسه انتهجته اجلزائر يف نص مادا 

  .احملضرين القضائيني أو أعوان اإلدارة املعتمدين قانونا إلجراء التنفيذ اجلربي
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  العالقـة بني املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية: الفصل الثاين
  

ة، ـبة و اإلدارة الضريبية عالقة ينظمها القانون و اللوائح اجلبائيتعترب العالقة بني املكلف بالضري  
و هي عالقة حتمية و ليست عالقة اختيارية، فلو كان اخليار بيده ملا اختار أبدا أن يدخل يف أية عالقة 

وازنة إذ ، و ملا اختار إطالقا أن يدفع الضريبة، و بالتايل ميكن القول أا عالقة غري مت1مع اإلدارة الضريبية
أن املكلف ا ال يرى يف اإلدارة الضريبية إال جانبا يرتع أمواله باإلكراه، دون أن حيصل على منفعة 
مباشرة أو ملموسة، يف حني تعترب إدارة الضرائب أنّ ما تقوم به واجبا مقدساً باعتبارها حتقق مصلحة 

  .2عامة للمجتمع دون مراعاا للمصلحة اخلاصة بكل مكلف بالضريبة
  

و من هنا تثار املشكالت بني طريف هذه العالقة اليت تنتج عند الشعور النفسي غري املالئم بالنسبة   
ة ـث عن العدالـة يف حد ذاا، و كذا البحـللمكلف بالضريبة اجتـاه اإلدارة الضريبية و اجتاه الضريب

ئل للتوازن يف العالقة الضريبية، و قد و املساواة بني حقوق اإلدارة و التزاماا، و البحث عن أفضل الوسا
نتج هذا البحث عن ترسيخ مبادئ الدميقراطية و حقوق اإلنسان، فأخذ االهتمام بإعادة النظر يف هذه 
العالقة يتزايد، مبا يكفل حتقيق العدل و املساواة يف حتمل األعبـاء العامة كما تقرره الدساتري احلديثة، 

ه إليها ـللعالقة اليت تربط املكلف بالضريبـة و اإلدارة الضريبية، و ما نظرتإذن ما هي الطبيعة القانونية 
  .و إىل الضريبة عامة، و كيف أن حتسن هذه العالقة دون إضرار بأي طرف من أطراف العالقة
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  ف العالقة بني املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية و تطور هذه العالقةيتكي: املبحث األول
  

لفكر السائد فيما مضى يعترب رابطة املكلف بالضريبة باإلدارة الضريبية رابطة تعاقدية، أي كان ا  
أن املكلف بالضريبة يستمد حقوقه و واجباته من عقد يربم بينه و بني اإلدارة الضريبية، و ترتب على 

ارة تتفنن يف ترسيخ هذه األفكار أن استخدام كل طرف ما يتاح له للحصول على مراده من اآلخر فاإلد
فرض الضرائب، و تتعسف يف وسائل حتصيلها بينما حياول املكلف ا جاهدا أن يتهرب من أداءها أو 

  .على األقل جتنب الظروف أو الوثائق اليت تؤدي إىل ذلك
  

و لكن مع تطور الفكر اإلنساين عدل  عن هذا االجتاه طبقا للنصوص الدستورية و القانونية اليت   
الضريبة ينشأ مبجرد توافر الواقعة القانونية اليت ينظمها القانون دون أن يدخل املكلف حتدد أن دين 

بالضريبة أو اإلدارة الضريبية يف ذلك، فنتج عن هذا الفكر إميان لدى املكلف بالضريبة على أنه عميل 
  .إدارة الضرائب و أن اإلدارة الضريبية بالنسبة له إدارة خدمات

  
  يعة القانونية لعالقة املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبيةالطب: املطـلب األول

  
ينظم القانون العالقة بني املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية، على أساس املبادئ الدستورية و   

، اليت تتفق على أن دين الضريبة ينشأ مبجرد توفر الواقعة أو الوقائع اليت يتطلبها 1وفقا للقواعد القانونية
  الضرائب، و يف ظل التشريعات السابقة كانت العالقة بينهما عالقة شبه عدائية قانون 

  
كما ركز يف فكر املكلف بالضريبة أن اإلدارة الضريبية هي سبب نقص أمواله فضال عن عدم   

وجود خدمة ملموسة، فلجـأ إىل اهلروب منها منتحال شىت صور اإلفالت منها، مما أدى باإلدارة 
ختاذ كافة الطرق و اإلجراءات ضده، فاتسعت بذلك اهلوة بينهما؛ األمر الذي أدى الضريبية إىل ا

فأصبحت العالقة تبادلية إذ يقدم املكلف . بالتشريعات احلديثة إىل احلرص بإصالح العالقة بينهما
ى الوفاء بالضريبة املال و تقوم اإلدارة الضريبية بتقدمي اخلدمات كتوفري املعلومات و مساعدة املكلفني عل

بااللتزام الضرييب و خدمات النظام اإللكتروين و إبداء النصح و اإلرشادات اليت ميكن للمكلف بالضريبة 
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االعتماد عليها، و قد مرت ذا العالقة بني الطرفني حسب طبيعتها القانونية من عالقة تعاقدية مث عالقة 
  .1تنظيمية و أخرياً إىل عالقة تقدمي خدمات

  
  العالقة التعاقدية بني الطرفني: الفرع األول

  
ة، ـي العالقة الضريبية بني مؤيد للنظرية العقديـف الفقهاء حول طبيعة العالقة بني طرفـاختل  

و معارض للنظرية التنظيمية، و من مت اختلفت التشريعات يف حتديد العالقة بينهما فمنها ما جعلها عالقة 
  .تعاقدية و يف مجلة منها عالقة تنظيمية

فالعالقة التعاقدية تقوم على أساس العقد املربم ما بني إدارة الضرائب و املكلف بدفعها، و على   
  . هذا لبد من التطرق إىل مفهوم العقد يف اال الضرييب

 
  :مفهوم العقد يف اال الضرييب 1

      
طرفيه و ال فرق العقد بصفة عامة هو توافق إرادتني على إنشاء  التزامات و روابط قانونية بني   

  .بني عقود القانون اخلاص و عقود القانون العام
بينما العقد يف اال الضرييب يشري إىل اتفاق بني طرفني مها اإلدارة الضريبية و املكلف ا، يتم   

  .2مبوجبه تغري سلوك الطرفني على النحو الذي ينطوي على نفح متبادل بينهما
  

ن األعمال اليت جيب على كل طرف القيام ا، و منها قيمة ما و قد يظم هذا االتفاق جمموعة م  
يدفعه كل طرف لآلخر و القواعد و اإلجراءات اليت تستخدمها األطراف الختاذ قرارات بشأن أمور 

  .معينة مستقبال و السلوك املتوقع حصوله من كل طرف من أطراف العالقة اجتاه اآلخر
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 شكل وثيقة قانونية مكتوبة يف شكل رمسي فهو قد يتمثل يستلزم األمر أن يكون العقد يف و ال  
يف اتفاق شفهي أو يف شكل عرف يبني حقوق األطراف و مسؤوليام و من مت فإن املنظور التعاقدي 

  .لتحليل إدارة الضرائب يقوم على حبث شروط العالقة بني اإلدارة الضريبية و املمولني
  
 اجتاه الفقه لنظرية التعاقد:  
  

بعض الفقهاء على أنّ التعاقد يف العالقة بني املكلف بالضريبة و املكلفني ا تكمن يف مرحلة  رأى  
تقدمي الضريبة و بالتايل فإن و على حسب رأيهم أن العالقة التعاقدية تنحصر يف مرحلة التقدمي لوعاء 

تفاق املبين على املناقشات الضريبة، و قد ينتهي اخلالف بينهما حول هذا التقدير بالصلح و نتيجة هلذا اال
أي أن العالقة التعاقدية بني املكلف بالضريبة و إدارة الضرائب تتمثل يف . بني الطرفني يتكون العقد

واجبات و حقوق كل شريك يف العقد غري أنّ هذا العقد قد يتسم بالضعف يف بعض اجلوانب إذ ميكن 
روع يف عملية التعاقد أو تغري موقفـه خالل ألحد أطراف العالقة أن خيفي بيانات خاصة به عند الش

مرحلة التعاقد األمر الذي جيعل أحد هذه العالقة حبيسة تصرف الطرف اآلخر و تتبع البيانات اخلاصة 
  .إخل... للممولني من معرفتهم للوثيقة ياكل تكاليفهم و إيرادام و سجالم

  
لسلطة التقديرية اليت ميكن أن متارسها يف تفسري فاإلدارة الضريبية بياناا اخلاصة ا تكمن يف ا  

مواد القانون املختلفة، فكلما زادت هذه السلطة اتسع اال للسلوك القهري على املكلفني يف املرحلة 
التالية إلبرام العقد، يف حني أنّ املكلفني فال تتوفر هلم فرصة تغليب السلوك التهرييب ما عدا يف املرحلة 

  .1تعاقد، و ذلك بإخفائهم بعض املعلومات اخلاصة بالنشاط و الربح احملققالسابقة على ال
  .األمر الذي يؤدي به إىل عدم قيام عالقة تعاقدية بينهما  

  
 نقد نظرية التعاقد لطريف العالقة الضريبية:  
  

انتقدت هذه النظرية لعدم إمكانيتها من حتديد فرع العالقة بني املكلف بالضريبة و إدارة   
رائب إذ ما كان هذا العقد من عقود القانون اخلاص أم القانون العام، باألخص و أنّ إدارة الضرائب الض

                                                             
  .45، املرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د:انظر -  1
  .36-35، املرجع السابق، صرمضان صديق -   
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هلا من امتيازات السلطة العامة، و ما تتبعه من أساليب التحصيل الذي يعد خروجاً عن املألوف مقارنة 
  .مع ما تتبعه عقود القانون اخلاص

  
  ملكلف بالضريبة و إدارة الضرائبالعالقة التنظيمية بني ا: الفرع الثاين

  
نظراً ملا وجه للنظرية التعاقدية من انتقادات، وجه الفقه نظرته إىل النظرية التنظيمية و أيد على أن   

تكيف العالقة التنظيمية بني الطرفني يتوالها و ينظمها الدستور، و القانون، و اللوائح و القرارات 
 2، و بالتايل ال تعترب اإلدارة الضريبية خصماً أو شريكا1ًنشئ الضريبةاإلدارية مىت وجدت الواقعة اليت ت

  . للممول
إذ أن القانون ال يترك اال واسعاً لإلدارة يف حتديد العالقة فالدستور يقرر إنشاء الضرائب أو   

يضع  أما املشرع فهو صاحب االختصاص العام يف التشريع 3تعديلها أو إلغاءها ال يكون إال بالقانون
القواعد و األسس الالزمة للقواعد الضريبية سواء تعلق األمر بتحديد الوعاء الضرييب أو طرق التحصيل، 
مث يترك األمر إىل السلطة التنفيذية لتنفيذ القواعد عن طريق اللوائح، و حتدد هذه األخرية املركز القانوين 

ظ املكلف بالضريبة مبركزه القانوين حىت إخل و حيتف... للممول مثل قرارات الربط و قرارات التحصيل
بعد صدور هذه القرارات إذ ال يتحول إىل مركز تعاقدي على الرغم أن اإلدارة الضريبية هلا من 

  .االمتيازات مبا يسمح هلا من تعديل يف ربط الضريبة، و من هنا للمكلف ا أن ينازع يف الربط
  

  :العالقة الضريبيةاخلصائص املميز للعالقة التنظيمية بني طريف 
  

  :هناك عدة خصائص مميزة للمراكز التنظيمية اليت تربط املكلف باإلدارة الضريبية و هي كالتايل  
 أي أن مجيع األشخاص الذين تتوافر فيهم شروط و حاالت واقعية يتمتعون بنفس : العمومية

وضوعية حمددة املعاملة الضريبية من حيث احلقوق و الواجبات و بدون متيز وفقا لضوابط م

                                                             
  .يقصد بالواقعة املنشئة للضريبة املناسبة اليت يتم على أساسها فرض الضريبة مبوجب القانون  1
، 2010لقانونية و املالية لدين الضريبة و تطبيقاا يف التشريعات الضريبية املقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، حممد علوم حممد علي احملمود، الطبيعة ا. د -   

  .84- 83ص
  .33، املرجع السابق، صصديق: انظر -  2

  .46، املرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د -   
  ...".ال جيوز أن حتدث أية ضريبة إالّ مبقتضى القانون. "..من الدستور اجلزائري  64املادة : انظر -  3
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حينما نص صراحة أنّ كل املواطنني  64بالقانون، و هو ما ذهب إليه الدستور اجلزائري باملادة 
 .متساوون يف أداء الضريبة

 إنّ املركز القانوين للمكلف بالضريبة قابل لالستمرار حىت بعد قيام اإلدارة : القابلية لالستمرار
لضريبة و بعد أداء املكلف ا بالتزاماته اجتاهها، ذلك الضريبية مبباشرة سلطتها يف ربط و فرض ا

 .ألن املركز القانوين للمكلف بالضريبة مستمد من القانون

 ل املراكز القانونية : القابلية للتعديلوقت و بالنتيجة تعد إن القوانني اجلبائية قابلة للتعديل يف أي
ئية هلا حق التعديل يف هذه املراكز و لكن للمكلف بالضريبة، و يف مقابل ذلك، فإن اإلدارة اجلبا

بتوفر شروط حلماية املكلف بالضريبة باعتباره طرف ضعيف يف العالقة، و منع التفرقة بني 
 : شاغلي املراكز املتماثلة بناءاً على اعتبارات شخصية و هذه الشروط هي

إال وقع هذا  أن تكون التعديالت عامة و جمردة غري موجهة إىل مكلف بالضريبة معني، و -1
 .التعديل حتت طائلة البطالن

أن يتم التعديل وفقاً ملبدأ تدرج القواعد القانونية أي بنفس األداة القانونية اليت أنشئت   -2
 .املركز القانوين أو مبستوى أعلى

 .ال إذا نص القانون صراحةإعدم رجعية القواعد القانونية بأثر رجعي  -3

 إذ ال ميكن . مدة من القوانني و ال ميكن التنازل املطلق عنهاو هي مراكز مست: املراكز املوضوعية
للمكلف بالضريبة أن يتنازل عن التزاماته الضريبية فالتنازل يكون عن احلقوق و مادام املركز 

ه فإن أحكامه تفرض على طريف العالقة الضريبية ـالتنظيمي قائماً و مل تتخذ أي إجراءات لتعديل
 .كامهو ال ميكنهما استبعاد أح
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  تطور العالقة الضريبية بني املكلف ا و اإلدارة الضريبية: املطـلب الثاين
  

إن الدول يف سعي مستمر إلصالح نظمها الضريبية من أجل حتسني العالقة بني اإلدارة الضريبية   
عالقة و املعاملة و املكلف بالضريبة أي بالبيئة الضريبية بصفة عامة، ال لشيء إالّ من أجل حتسني هذه ال

اليت تربطهما ببعضهما، و لرمبا عدد القضايا املطروحة يف جمال املنازعات الضريبية على مستوى احملاكم 
لدليل على طبيعة هذه العالقة؛ إذ أن املكلف بالضريبة ينظر إىل إدارة الضرائب على أساس أا جتلي 

  .دفع الضرائب امللقاة على عاتقهم، األمر الذي أدى م إىل التهرب من 1أمواله بغري حق
  

و يف ذات الوقت تسعى إدارة الضرائب بكل وسائلها أن جتين ضرائبها حلماية موارد الدولة، دون   
مراعاا األثر السليب الذي قد ينجم من ذلك ،اجتاه املكلف بالضريبة مما جعل نظرة كل منهما اجتاه 

  .اآلخر تتغري نتيجة املعاملة بينهما
  

هذا فقد مرت هذه العالقة بتطور املعامالت بينهما من معاملة املمول كزبون أو عميل  و على  
  .لدى إدارة الضرائب إىل إدارة خدمات ختدم املكلف بالضريبة

  
  تطور معاملة املكلف بالضريبية كعميل أو كزبون لدى إدارة الضرائب: الفرع األول

  
يبة على أساس أنه مكلف أو مدينا بالضريبة، إن إدارة الضرائب كانت تنظر إىل املكلف بالضر  

أي أنه جمرب على أدائها باعتباره مكلفا قانوناً، بغض النظر إىل ظروفه و أحواله اخلاصة، غري أن هذه 
النظرة مل تعد لتالئم اإلصالحات الواقعة على اإلدارة الضريبية؛ فكان البد هلا أن تنظر إليه على أنه عميل 

دارة إىل توضيحه عن طريق تقدمي خدمة جبودة عالية جتعله مرتبطا ا و ال يفكر أو زبون تسعى هذه اإل
، و كذا حسن لقاء املكلف بالضريبة أو خمـاطبته يف املراسالت اليت ترد إليـه من إدارة 2يف اهلروب

                                                             
  .53، املرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د:انظر -  1
  .40، املرجع السابق، صرمضان صديق: انظر-  2
  .54، املرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د -  
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ه الضرائب إذ جيب أن تكون باألسلوب الالئق البعيـد عن التهديد و الوعيد، و اإلشارة إىل ما يقرر
  .1القانون دون إرهابه أو تكديره

  
أما بالرجوع إىل اإلدارة الضريبية الفرنسية فقد بدأت يف تقنيني معلوماا للتطور من منظمة   

من أجل حتسني العالقة بني املكلف بالضريبة  2001ة يف أوائل ـضريبية مركزية إىل منظمة زبون مركزي
  :و اإلدارة الضريبية عن طريق هدفني

 .مايل مبسط خلق حساب -1

يف تزويد اخلدمات إىل  2005انطالق إعالن الضريبة على االنترنيت و استمرت حىت عام  -2
 .املواطنني

  
أما مفوضو الدخل يف الواليات املتحدة األمريكية أيضا غريوا من فكرهم اجتاه املكلفني بالضريبة 

على أم يزودوا خدمام إىل  2008- 2005إذ يصفوم بالعمالء، و هو ما ورد يف البيان االستراتيجي 
  .2العمالء

 
و جند يف الوقت احلاضر هناك تنافس كبري بني األسواق جلذب الزبائن لتوقع السمعة احلسنة 
املشرفة من خالل خدمام املقدمة و أنّ املعلومات املتعلقة بالزبائن يف اعتمادهم املايل ميكن استخدامها 

ة البيانات، و لبد بناء عالقات جيدة مع املكلفني بالضريبة كزبائن حبساسية و املسؤول عنها قانون محاي
  :أو عمالء ميكن إتباع اخلطوات التالية

جيب على من يفحص الضرائب أن يكون بالقدرة الالزمة من أجل حسن معاملة املكلفني  -1
 .م أو مبمثليهم 3بالضريبة يف جل  اتصاالم

كلف بالضريبة واضحة و موجزة و ملتزمة بالشروط جيب أن تكون املراسالت املوجهة إىل امل -2
 .القانونية

                                                             
: الذي جاء فيه 1980نوفمرب  15الذي أذاعته على موظفها بتاريخ  1980لسنة  68لدوري رقم لقد أشارت مصلحة الضرائب املصرية إىل أمهية ذلك األمر يف كتاا ا  1
املرسلة إىل املمولني و غريهم  حسن املعاملة ال تقتصر على طريقة و أسلوب لقاء املمولني باملأموريات، بل جيب أن يشمل أيضا أسلوب الكتابة إليهم،و أن تكون اخلطابات"

  ".كومية أو غري احلكومية مكتوبة بأسلوب مناسب و يتسم باللياقةمن اجلهات، سواء احل
  .54، املرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د:انظر -  2
كلف من خالل ميثاق املكلفني بالضريبة الصادر عن مصلحة الضرائب على التزام مأمور الضرائب بأمور حمددة عند تعامله مع امل 2004لقد ركزت ترتانيا يف سبتمرب   3

ثانيا من  30الل اإلجابة فوراً على اتصاالت املكلف بالضريبة يف حال اتصاله تليفونيا، و إذا قام بزيارة اإلدارة فيجب على املأمور أن يتصل باملكلف خ. بالضريبة منها
  .إخل...دخوله 
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ال به، ـوي هذه املراسالت على اسم املوظف، توقيعه، رقم هاتفه لسهولة االتصـجيب أن حتت -3
و الرقم التعريفي للمكلف بالضريبة أي الرقم اجلبائي للمكلف بالضريبة على مستوى إدارة 

 .الضرائب التابع هلا

 .كلف بالضريبة من وجهة نظره و ليست من وجهة نظر اإلدارة الضريبيةالعناية بأهداف امل -4

الرد على تساؤالت املكلف بالضريبة و تقدمي ما أمكن من استفسارات ألجل إزالة الغموض  -5
 .الذي يعتريهم

 .التعامل مع املكلف بكل شفافية، و صدق، و أمانة دون التمييز بني مكلف بالضريبة دون اآلخر -6

  
سياق و من أجل ضمان عالقة حسنة بني املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية، فقد و يف ذات ال

ة األوىل، ـدور هام يف ذلك، محاية و مساعدة حلقوق املكلف بالضريبة بالدرج 1كان للتكتالت الدولية
  :أهم املشاكل املتعلقة باألمور التالية 2005و قد ناقشت هذه التكتالت الدولية سنة 

 اسوب اإللكتروين يف النظام الضرييباستعمال احل. 

 مشاكل التهرب و التملص الضرييب. 

 تقنيات الفحص الضرييب. 

 اإلبداع يف اإلدارات الضريبية. 

  
ون، ـدة املكلفني بالضريبة لفهم حقوقهم و واجبام وفقا للقانـو كان اهلدف من ذلك مساع

خالل التعديالت اليت أدخلت على هذه  و أدى ذلك إىل ديناميكية على مستـوى اإلدارة الضريبية من
العالقة و توافقها مع العوملـة و كذا إنشاء وكالء الضريبة كوسطاء لفهم املكلف بالضريبة و واجباته 

  .2على أنه زبون و عميل لدى اإلدارة الضريبية
  

ة املكلف و نتيجة لذلك فإن العالقة بني الطرفني تتميز بتبعية متبادلة إذ أنّ هم اإلدارة كسب ثق
دى بالدول العربية القيام  مبحاوالت حنو أبالضريبـة، و اإلدارة تقدم اخلدمات لزبائنها، األمر الذي 

  .3التنسيق بني نظمها الضريبية و توحيد الضرائب شأن الدول املتقدمة
                                                             

و الذي  (study group on asian tax administration and research  : و هي خمتصر لـ" SGATAR"و من أمثلة هذه التكتالت  -  1
  " أستراليا، الصني، هونج كونج، أندونيسيا، اليابان، كوريا، ماليزيا، نيوزلندا، الفلبني، سنغافورة، تايالندا، فيتنام: "يضم الدول اآلتية

  .58، املرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د:انظر-  2
  .518، ص2003الضريبية يف البالد العربية يف إجناز السوق العربية املشركة، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة،  دور السياسة، حممد خري أمحد العكام:انظر-  3
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غري أن بعض الكتاب اعترضوا على تطور العالقة بني املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية إىل 

لنظر للمكلف بالضريبة باعتباره زبون أو عميل على اعتبار أن القواعد اليت حتكم القطاع اخلاص يف ا
عالقته مع املستهلك ال ميكن تطبيقها يف هذه العالقة ألن القطاع اخلاص يعترف دائما بأن العميل على 

، بينما يف اال الضرييب حق و أنّ على التاجر أن يغري من سلوكه لتقدمي السلع و اخلدمات اليت يرغبها
جترب الدولة املكلف بالضريبة على أداء الضريبة حبكم القانون و ليس من السهل تغري سياستها رد 

  .1احلصول على رضا املكلفني بالضريبة
  

و يرى البعض اآلخر أن اعتبار املكلف بالضريبة عميال أو زبونا ال يغري من طبيعة العالقة 
م الطرفني و ال حتول الضريبة من فريضة إجبارية إىل التزام اختياري للمكلف بالضريبة التنظيمية اليت حتك

احلرية يف دفعها من عدمها تشبيها بالعميل أو الزبون التجاري الذي يقرر باختيار التعامل مع املنشأة يف 
لضرييب يلزم املكلف ، و أن القانون ا2الوقت واملكان الذي يالئمه؛ ذلك أن الضريبة تبقى فريضة إجبارية

 .ا بدفعها جرباً

  تطور اإلدارة الضريبية إىل  إدارة اخلدمات: الفرع الثاين
  

صنفت الدراسات املتهربني من الضرائب إىل فئتني أساسيتني األوىل و هي الفئة اليت تتهرب 
لتزام بالقانون بسبب نقص يف املعلومات من الضرائب امللزمني ا، أما الثانية فهم الذين يرفضون اال

العتقادهم خطأ أن النظام الضرييب احلايل ال ميكن له أن يكتشفهم و انطالقا من اموعة األوىل و اليت 
ة ـرائب، بغرض توفري املعلومات الالزمـر الفئة الغالبة فإن العبء يف توعيتهم يقع على إدارة الضـتعتب

ئب، و ذا فإن تقدمي هذه املعلومات يقدم يف إطار و الكافية اليت ميكن من خالهلا إلزامهم بدفع الضرا
تقدمي خدمة للمكلفني بالضريبة تلزم إدارة الضرائب بتقدميها إليهم، و هنا تتحول إدارة الضرائب من 

                                                             
  .41-40، املرجع السابق، صرمضان صديق :انظر-  1
  .59- 58، املرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د -           
  .16، ص2008، دار هومة، الطبعة الرابعة، حممد عباس حمرزي، اقتصاديات اجلباية و الضرائب:انظر-  2

  :من خصائص الضريبة ما يلي -           
 .الضريبة ذات شكل نقدي -

 .الضريبة ذات طابع إجباري و ائي -

 .الضريبة تدفع بدون مقابل -

 .الضريبة تفرض من قبل الدولة -

Michel Bouvier : introduction au droit Fiscal général et à la théorie de l’impôt, L. G. D. J. 8e édition,2007. P25. 
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إدارة جبائية إىل إدارة اخلدمات، إذ تتمثل هذه اخلدمة يف إعانة املكلف بالضريبة على الوفاء بالتزاماته 
ده عن الوقوع يف املخالفات اليت تعرضه إىل توقيع العقوبات، إذ أن املكلف بالضريبة الضريبية و ابتعا

  .1يشعر أن اإلدارة الضرائب ختدمه، و أن خدمتها تعود عليه بالنفع
  

إن هذه اخلدمات املقدمة إىل املكلف بالضريبة ميكن ترمجتها إىل مبالغ نقدية ميكن توفريها دون 
  .بالتايل جينبهم التكلفةاحلاجة إىل ذوي اخلربات و 

  
ول اإلدارة الضريبية إىل إدارة خدمات ـو من خالل هذا جند أن هناك عدة أسباب أدت إىل حت

  :و من بينها ما يلي
 .ضرورة وجود إدارة تم بكافة متطلبات مجهور املكلفني و الوفاء ا )1

2( سواء قيام اإلدارة مبد جسور الثقة بني املصلحة و مجهور املكلفني على حد. 

 .تقدمي املشورة و املساعدة جلمهور املكلفني بالضريبة )3

  
و لكي تؤدي هذه  2قيام اإلدارة باإلعالن عن أي تغري يف اإلجراءات و القوانني و اللوائح

األسباب نتائجها وجب أن يتبىن التشريع الضرييب فلسفة معينة تقوم على حتسني اخلدمات اليت تقدمها 
لف بالضرائب، و هذا عن طريق إصدار تعليمات واضحة و مبسطة، و مناذج سهلة إدارة الضريبة إىل املك

مفهومة و توفري املعلومات املطلوبة بشفافية، و ذا خيتار املكلف بالضريبة االلتزام بالقانون أكثر من 
  .اعتماده على اإلجبار يف دفع الضرائب

  
ن ـإنتاجية تتكون مدخالا من املوظفيو من هذه النظرة ميكن اعتبار اإلدارة الضريبية عمليـة 

و املعلومـات و تتكون خمرجاا من اإليرادات اليت تؤول إىل احلكومة و العدالة اليت تتحقق للمكلفني، 
و من هذا جند مثال أن وزارة املالية األردنية قامت باإلسهام يف جهود احلكومة حنو إصالح القطاع احلايل 

ية بصفة خاصة من خالل اإلطار العام إلستراتيجية اإلصالح املايل يف اململكة بصفة عامة و اإلدارة الضريب

                                                             
  .42، املرجع السابق، صرمضان صديق :انظر -  1
  .62، املرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د -   

    . 2010. الدليل اإلرشادي، اجلمهورية اليمنية، مصلحة الضرائب، اإلدارة العامة خلدمات املكلفني بالضريبة:انظر  -  2
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نتيجة عدم مالئمة اخلدمة املقدمة للمكلفني و كان  2008-2004األردنية اهلامشية عن الفترة املمتدة بني 
  :من أمهها ما يلي

  
 نشاء مكاتب لصغار إنشاء ثالثة مكاتب رئيسية يف عمان خلدمة الفئة املتوسطة من املكلفني و إ

، و ارتفاع محلة الشهـادات اجلامعية املتخصصة و استقطاب 2005املكلفني بالضريبة يف اية 
 .كوادر عالية التأهيـل و التوسع يف تفويض الصالحيات

 الربط اإللكتروين ملكاتب ضريبة الدخل و تبسيط اإلجراءات لصغار املمولني. 

  :لتاليةو قد ترتب من هذا اإلصالح النتائج ا
  ااخنفاض عدد الشكاوي من املكلفني بالضريبة مما عكس مدى نشاط اإلدارة الضريبية يف خدما

 .املقدمة هلم

 االزدياد املطرد يف أعداد املكلفني و اخنفاض عدد القضايا الضريبية باحملاكم. 

 امجة عن ارتفاع حصيلة اإليرادات الضريبية غري النامجة عن إجراءات تعديالت ضريبية أو الن
 .1حتسن النشاط االقتصادي

  
كما تقوم اإلدارة الضريبية األسترالية بتقدمي خدمة و معونة متخصصة ملساعدة املكلف بالضريبة 

  :من أجل فهم االلتزامات امللقاة عليه و الوفاء ا و تشمل هذه اخلدمات على
 تعريف املكلف بالضريبة حبقوقه و التزاماته و مستحقاته. 

 ح و املعلومات بالطريقة اليت تفي باحتياجات املكلف بالضريبة كلما أمكن، و يشمل تقدمي النص
 .احلصول على خدمات الترمجة الكتابية و الشفهية

 الوفاء مبعايري تقدمي اخلدمة. 

  إعطاء املكلف بالضريبة تفاصيل االتصال باإلدارة الضريبية و إذا كان االتصال بشأن االستفسار
 .اً فتسري اإلدارة الضريبية االتصال مبن هو ممكن ملساعدة املكلف بالضريبةعن أمور أكثر تعقيد

 الرجوع إىل املكلف بالضريبة إذا مت وعده من جانب اإلدارة الضريبية بذلك و يف أسرع وقت. 

 حماولة استخدام لغة سهلة و واضحة عند احلديث مع املكلف أو الكتابة إليه. 

 1اإلدارة الضريبية و إصالحها يف أسرع وقت ممكن االعتذار عن األخطاء املرتكبة من.  
                                                             

  .02-01، ص2005الصادر عن وزارة املالية األردن،  2008- 2004اإلطار العام إلستراتيجية اإلصالح املايل يف اململكة األردنية اهلامشية عن الفترة املمتدة  1
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  .لكترونيةإ تطور اإلدارة الضريبية إىل إدارة خدمات حكومية: الفرع الثالث

  
إنّ هذا التطور إلدارة الضريبة من إدارة زبائن إىل إدارة خدمات أصبح يف الوقت الراهن غري 

آليات عملها و تقدميها اخلدمات إىل املواطن، بل كايف ألي دولة أو حكومة إذ لزم عليها إعادة النظر يف 
أصبح التطور التكنولوجي يفرض نفسه على تلك احلكومات، إذ أنّ األساليب التقليدية يف اإلدارة 
أصبحت قاصرة و غري قادرة على مواجهة حتديات بيئة األعمال و متطلباا، و اليت حتتاج إىل التحول 

املعلومات اإلدارية من خالل شبكة االنترنيـت و املواقع اإللكترونية، حنو األساليب احلديثة يف إجناز 
بتشجيع املكلفني بالضريبـة التعامل من خالل بطاقات السحب الفـوري و بطاقات االئتمان و التعامل 
من خالل االنترنيت و ذا فإن أي دولة وجب عليها التحول حنو إدارة حديثة و ذلك عن طريق التحول 

وضع نظام معلومايت مؤمتن وفق أفضل نظم احلاسوب، و اعتماد مبدأ اجلودة بومة اإللكترونية حنو احلك
  .الشاملة يف إدارة اهليئة العامة للضرائب

  
ات اإلدارية ـوم احلكومة اإللكترونية يراد به التحول حنو السرعة يف إجناز العمليـو لعلّ أن مفه

ة متقدمة، و توفري خدمة االنترنيت، و توافر الكوادر و ذلك باالعتمـاد على تنظيم معلومات إداري
املتخصصة املتفهمة لدور و أمهية هذه املهمة و كما أن املكلف بالضريبة يقوم بأداء التزاماته املترتبة عليه 

 االدارةاجتاه هيئة الضرائب من خالل استخدام استمارات خاصة حمفوظة على املوقع اإللكتروين اخلاص 
ئب و بالتحديد ما يتعلق منها بالعالقة اليت تربط املكلف بالضريبة يف أداءه لضرائبه مع العامة للضرا

ة ـات املؤداة له و لكن كل يف إطار إلكتروين، مما يؤدي إىل حتسني العالقة بني اإلدارة الضريبيـاخلدم
  .2و املكلف بالضريبة
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  اإللكترونية األعمال باستخدام الضريبية اإلدارة تطور -/أ
  

 الفحص بأعمال للقيام اإللكترونية األساليب و األدوات من مبجموعة الضريبية اإلدارة تدعمت لقد  

 التشغيل بنظم األمر تعلق سواء املختلفة بأنواعها اإللكترونية النظم مع التعامل حنو تتجه أنها حيث الضرييب؛
 أجل من بالضريبة للمكلّف كترونيةاإلل احلسابات و النظم بفحص يتعلق ما هو و للبيانات اإللكتروين

 أنشطة بفحص يتعلق فيما للبيانات اإللكتروين التبادل نظم أو للضريبة اخلاضعة ألرباحهم السلم حتديد
 مع بالضريبة املكلفني تعاملب املتعلقة تلك أو اإللكترونية رةالتجا جمال يف فيها املتعامل بالضريبة املكلف

  .1اإللكترونية كومةاحل بوابة من الضريبية السلطات
  

 مكنت إذ الدويل االستثمار و التجاري النشاط إلدارة رئيسياً مرتكزاً أمست املعلومات تقنية إنّ  
 املعلومات تقنية أمست و اخلدمات؛ و التجارة حترير ميدان يف الدولية التوجيهات إسناد من بآخر أو بشكل
 اعتماد و اإللكترونية األعمال شبكات إفرازاا أهم من كان و التجارة؛ جمال يف التنافس متطلبات إحدى
 تقنية على القائمة اخلدمات و اإلنتاج و اإلدارة يف الشاملة اجلودة معايري من أساسية عناصر حتقيق

  .املعلومات
  

 البيانات تبادل خالهلا من يتم اليت و االتصاالت تكنولوجيا على اإللكترونية األعمال تعتمد و  
 شبكة خالل من األعمال مبنشآت اخلاصة اآللية احلاسبات بني منطية صورة يف األعمال اتبصفق املتعلقة

 وثائق البيع، فواتري التوريد، أوامر مثل الورقية املستندات الستخدام احلاجة دون إلكترونية اتصاالت
 أي إىل احلاجة، دون فورية بصورة الفواتري و الوثائق ذه الواردة البيانات تشغيل عملية تتم و الشحن،

  .بشري تدخل
 احلكومة كذا و االلكترونية  التجارة جمال منها نذكر جماالت عدة اإللكترونية األعمال مشلت قد و  

 .اإللكتروين التحويل أنظمة و  اإللكترونية
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  اإللكترونية التجارة - أ
 املعلومات شبكة خالل من مزاولتها يتم اليت األنشطة كافة على اإللكترونية التجارية مصطلح يطلق  
صطلح عمليات بيع و شراء السلع و تقدمي امل هذا يشمل و الشبكات؛ من غريها أو internet العاملية

اخلدمات مبا يتضمن كافة مراحل العمل التجاري مثل الدعاية و اإلعالن و الترويج و متابعة عمليات 
  .د االلتزامات املاليةالشحن و تسليم السلع باإلضافة إىل عمليات املدفوعات و سدا

  
و قد بدأ انتشار التجارة اإللكترونية و زيادة معدالا يف أواخر القرن العشرين و بداية القرن   

و قدر حجم هذا النوع من التجارة  1الواحد و العشرين يف احمليط األطلنطي بالواليات املتحدة األمريكية
؛ و بدأ 2002مليار دوالر يف  1234و  2001سنة  مليار دوالر 717و  2000مليار دوالر سنة  377بـ

االهتمام بدراسة هذا النوع من التجارة اإللكترونية يف العديد من الدول يف دراسة خاصة ا و مبجاالا 
  .للوقوع على مدى إمكانية تطبيق القواعد الضريبية املعمول ا حالياً

  
تعامالت التجارية اإللكترونية للقواعد و على الرغم من وجود أراء تؤكد إمكانية إخضاع ال  

الضريبية احلالية إالّ أن الواقع العملي أظهر أمهية صياغة تشريعات جديدة هلذا العامل اجلديد مثال ذلك أنّ 
 internetالواليات املتحدة األمريكية أعدت صيغة لتشريع التعامالت اإللكترونية و يسمى بقانون 

taxfredon  و جلنة يطلق عليهاcommission d’électronique commerce  و مت حتديد مجيع القواعد
  .الضريبية املرتبطة بالتجارة اإللكترونية

  
إذن فالتجارة اإللكترونية تعترب أسلوباً جديداً يف إجراء التحوالت فهي تتعامل مع منتجات رقمية   

ا و تسليمها و استهالكها بشكل إلكترونية خمتلفة متاماً عن غريها من املنتجات؛ يتم تصنيفها و نقله
  .خمتلف عن املنتج املادي املألوف

  
و على الرغم من أنّ كل التعاريف اليت تناولت التجارة اإللكترونية من خمتلف الباحثني؛ غري أنه   

اليت عرفت التجارة ) W.T.O(ميكن القول أنّ التعريف األكثر شيوعاً هو تعريف منظمة التجارة العاملية 
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املنتجات ) تسليم(ونية بأا النشاط التجاري الذي يشمل إنتاج و ترويج و تسويق و بيع و توزيع اإللكتر
  .1و خدمات من خالل شبكة اتصاالت إلكترونية

  
  :و على هذا األساس فإن للتجارة اإللكترونية جمموعة من املزايا نذكرها فيما يلي  

  
يادة يف التسويق و من مت زيادة املزايا التنافسية تعترب أهم أحد املداخل الرئيسية ألية شركة للز -

 .هلا أو السرعة يف عقد و إاء الصفقات

 
مكنت التجارة اإللكترونية من تسويق السلع و اخلدمات عاملياً خارج احلدود و القيود أمام  -

ع األسـواق التجارية، فأصبح العامل مفتوحاً للمستهلك دون النظر إىل املوقع اجلغرايف للبائـ
 و املشتري و هذا ما يؤدي إىل زيادة خربات املستهلك و املنتج نظراً ألنه بإمكان أي
مستهلك يف أقصى شرق العامل االستفادة من خدمة االتصاالت اليت تقدمها شركات معنية 

 .عن طريق التجارة اإللكترونية دون قيود

 
ا األفراد سواء كانوا عمالء؛ تساهم التجارة اإللكترونية يف توفري العديد من الفرص يف دني -

موردين؛ أصحاب مهن حرة تساعدهم على فهم احتياجات العمالء و بالتايل تفتح التسويق 
 .أمامهم بشكل واسع

 
اختصار الدورة التجارية إذ يتم الشحن بشكل مباشر من املنتج و املستهلك مما يوفر  -

السلع املسلمة مع ما يتوافق من التكاليف و خيتصر الزمن، فتلىب احتياجات العمالء السيما 
 .ختفيض يف األسعار

  
القوانني املنظمة هلا، إالّ أنّ  تسم ا التجارة اإللكترونية و و على الرغم من كل هذه املزايا اليت ت

ة ترى عدم إقرارية ضرائب على أنشطة إلكترونية انسجاماً مع حتديد التجـارة و يالسياسـات احلكوم
  .ية تتبع التسليم املادي للمنتجات اإللكترونية املباعةاخلدمات لعدم إمكان

                                                             
1  www.Justice,lawhome.com    
   www.shbab1.com/2minutes.HTh.  
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فقد منح هذا القانون إصدار ضرائب متيز ضد  internet taxfredonو بالرجوع إىل قانون 

األنترنت و ال يرفض مجيع ضرائب اإلنفاق و الدخل على التجارة اإللكترونية؛ و لكن يسمح بالضرائب 
ات التقليدية حيث أن البائع املعفى من الضريبة على املبيعات التقليدية املماثلة لتلك املفروضة على الصفق

  .1يكون معفى باملثل بالنسبة للمبيعات اإللكترونية
  

و هذا ما يؤكد أنّ النظم احلالية مل يكن يف استطاعتها تغطية مجيع اجلوانب القانونية املرتبطة 
اقتراح للتغلب على مشكلة الضرائب على  بالتجارة املستحدثة ملا تتمتع به من خصوصية؛ و هناك

التعامالت اإللكترونية و اليت تكون حملها سلعاً غري مادية و هي ما تسمى بالضرائب البديلة على الدخل 
  ".البيت"

  
و هذا النوع من الضريبة املستحدثة تعرف بضريبة الوحدات الرقمية؛ ظهرت ألول مرة يف 

املعلومات الرقمية اليت تنتقل إلكترونياً و على أساس كل  ؛ إذ تفرض على أساس حجم1994نوفمرب 
وحدة من الزمن يستغرقها نقل املعلومات إلكترونياً؛ غري أنّ الواليات املتحدة من بني الدول املعارضة 
لفرض مثل هذه الضريبة؛ و كذا كندا و أستراليا حبجة عدم جواز فرض ضرائب متيزية جديدة على 

زال باإلمكان تطويع القواعد الضريبية احلالية لتطبيقها على التجارة اإللكترونية كما األنترنت و أنه ال ي
رفضتها أيضاً منظمة التجارة العاملية كوا تفرض على مجيع االتصاالت دون متيز بني االتصال التجاري 

  .أو غري التجاري
  
  اإللكترونية احلكومة -ب

 األوىل أنّ فارق مع و الكالسيكية احلقيقية احلكومة عن افتراضية نسخة هي اإللكترونية احلكومة  
 يف مادي بشكل تتواجد اليت الثانية وظائف حتاكي و التكنولوجيا و املعلوماتية أنظمة و الشبكات يف تعيش
  .الدولة أجهزة

  

                                                             
  .193محّمد حّمو؛ منور أوسریر، المرجع السابق، ص. أ  1
  nalamin.gorFrom.net/montada.F2التحدیات الضروریة للتجارة اإللكترونیة العربیة، مقال إلكتروني منشور عبر موقع  -  
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ما تعرف احلكومة اإللكترونية أنها احلكومة اليت دف إىل تقدمي اخلدمات احلكومية على ك  
  .1عرب الوسائط اإللكترونية و أدوات التكنولوجيا و أمهها األنترنت و االتصالاختالفها 

  
و جاء هذا التعريف من حقيقة أن احلكومة اإللكترونية سوف تالمس حاجات الناس متاماً؛ كما   

فعلت و تفعل احلكومة الكالسيكية و هي لن تكون بديالً عنها بل وجهاً آخر هلا يف الفضاء اإللكتروين، 
قدم اخلدمات للمواطن بطريقة أكثر مرونة و كفاءة على شبكة األنترنت كأن يقوم املكلف بالضريبة فت

بالدخول على موقع مصلحة الضرائب و تقدمي إقراراته الضريبية إلكترونياً؛ على أن يقوم بتسديدها عرب 
  .2املوقع باستخدام وسائل الدفع اإللكترونية

  
رونية على خمتلف ن نستخلص أهداف احلكومة اإللكتو من خالل هذه التعاريف ميكن أ  

االتا:  
  

و هو ما يربط جمال عالقة احلكومة مبواطنيها إذ ستقع معظم أهداف : الشعيب-اال احلكومي - 1
احلكومة اإللكترونية يف خانة رفاهية املكلف بالضريبة و مشاركته يف احلكم، ففي اهلدف 

وصيل اخلدمة إىل املكلف بالضريبة بدل أن يصل هو إليها االستراتيجي األول تستطيع احلكومة ت
 .باستخدام تكنولوجيا اإلنترنت و االتصاالت

 
ل إىل تنشيط الدورة دف احلكومة اإللكترونية يف هذا اا: اال احلكومي املؤسسايت - 2

و  تسهيل معامالت املؤسسات التجارية سواء كانت مؤسسات حملية؛ إقليمية أاالقتصادية عرب
 .عاملية

 
على مستوى احلكومي الداخلي؛ سوف يكون يف صميم أهداف : احلكومي -اال احلكومي - 3

احلكومة اإللكترونية الرامي إىل رسم الفجوة السياسية و إجرائه بني خمتلف الوزارات و إدارات 
ة العامة؛ باإلضافة إىل رفع مستويات الكفاءة و الفعالية و األداء يف اإلجراءات و األنظم

 .احلكومية الداخلية

 
                                                             

1  www.egovconcepts.com  
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من أهم أهداف احلكومة اإللكترونية يف هذا اال هو عملية دمج : اخلارجي -اال احلكومي - 4
احلكومة بطريقة انسيابية و ذات جدوى اقتصادي مع حميطها اخلارجي؛ و من املمكن أن نعدد 

ياسية لبلد بعض األهداف التفصيلية مثل تشجيع السياسة عرب تقدمي خدمات و معلومات س
معني للمؤسسات السياسية اخلارجية أو للمواطنني األجانب؛ كما يعترب تشجيع االستثمار 
اخلارجي أحد األهداف التفصيلية يف هذا اال؛ كما أا تسعى من خالل منوذجها اجلديد أن 

صر تساهم يف رفع االقتصاد الوطين؛ و حتسني صورة البلد بشكل عام باإلضافة إىل خدمة العن
 .األهم يف اتمع أال و هو املواطن

  
للحكومة اإللكترونية مركز دراسات يهتم باملواضيع احليوية اجلديدة على صعيد تطور احلكومات 
اإللكترونية يف العامل العريب؛ و يهدف إىل نشر الوعي املعلومات بنماذج احلكومة اإللكترونية و كيفية 

ارة املركز جمموعة من اخلرباء يف ااالت األساسية لتطبيقات تطبيقها بصورة ناجحة كما يقوم على إد
  .احلكومة اإللكترونية؛ و ينشر أحباثه على األنترنت من أجل خدمة املواطن و جند منها

  
حبيث يعاجل هذا القسم يف املركز ضروريات االنتقال إىل : املفاهيم األساسية للحكومة اإللكترونية - 1

العائدة على اتمع و الدولة و قطاعات األعمال من خالل انتقاهلا  احلكم اإللكتروين مع تبيان
 .للعمل يف بيئة إلكترونية متكاملة

 
و يهتم فيه املركز باالستراتيجيات املطلوب توفرها من أجل : قسم االستراتيجيات و التخطيط - 2

اإللكتروين  ضمان جناح االنتقال إىل احلكم اإللكتروين؛ كما يعاجل خرباء هذا القسم التخطيط
 .يف كيفية إطالة مشاريع إلكترونية يف احلكومة

 
يهتم هذا القسم مبوضوع اخلدمات احلكومية على األنترنت أو بوسائل : اخلدمات اإللكترونية - 3

أخرى و كذا حيثيات اخلدمات احلكومية اإللكترونية؛ و كيفية تصميمها و تنفيذها و ما هي 
 .آليات قياس جناحها

 
هو أحد أهم املوضوعات احلديثة يف االقتصاد العاملي إذ يهتم بنشر املعلومات املهمة يف و : احلوكمة-04

  .جمال تطبيق مفاهيم احلكومة على مشاريع احلكومة اإللكترونية
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  اإللكتروين التحويل أنظمة -ج

 السلـع قيمة سداد خالهلا من يتم حيث 1السابقـة لألنظمة مكمل كإطار األنظمـة هذه تعمل  
  .الدفع بطاقات أو االئتمان بطاقة أو اإللكترونية الشيكات باستخدام إلكترونياً دماتاخل و
  
  :اإللكترونية الشيكات )1ج

 التجارية األنظمة تبنته قد و اإللكتروين، للدفع جديدة أداة هو و اإللكترونية الدفع وسائل أبرز تعترب  
 عما أوصافه و أحكامه يف كثرياً خيتلف ال و النقود اممق يقوم للوفاء؛ كوسيلة يدوياً املكتوب بالشيك قياساً

 شبكة عرب الشراء و البيع بعمليات للقيام أماناً أكثر وسيلة يعترب أنه غري التقليدي، بالشيك متعلق هو
  .االئتمان بطاقة من بدال األنترنت
 للشيك ستخدمامل حيتاج ال حيث الفواتري؛ إصدار و خمتلفة حسابات عرب الشيكات حتويل كذا و  

 خدمة مع متوافقة فواتري مناذج و البيع مناذج توفري و بنكي حساب و األنترنت على تصفح برنامج إىل سوى
 عليه املوجود الشبكة على رقما مثال كالبائعني به املتعامل للشخص يكون أن على اإللكتروين؛ الشيك
 بتعبئة ذلك بعد املشتري يقوم و اإللكترونية؛ اتالشيك بنموذج املوقع يتضمنها اليت الفاتورة أو الدفع منوذج
 الذي الوقت يف تعبئتها بعد البائع إىل اإللكتروين الربيد عرب مباشرة تعود حيث الفاتورة أو الشراء منوذج

 خالل من و البنكية املعلومات صحة من بدوره يتحقق الذي الوسيط لصاحل إلكترونياً شيكاً حيرر
 مبدى املشتري و للبائع رمسياً إشعاراً مباشرة فريسل العمل بذلك معلومات قاعدة يف الشبكة عرب االستفسار

 يف يودعه و املشترك عن نيابة إلكترونياً شيكاً بالشيكات، الدفع وسيط موقع حيرر مث العملية صالحية
 شهر اية كل البائع إىل املستحقة العموالت بقيمة كشف بإرسال الوسيط يقوم مث مباشرة البائع حسـاب

 .2اإللكترونية بالشيكات الدفع يقبل و

 
 
 
  
  

                                                             
  .نظام التجارة اإللكترونیة  1

  .نظام الحكومة اإللكترونیة   
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  :االئتمان بطاقة )2ج
 تتمتع اليت الفريدة اخلصائص العامل؛ مستوى على فيها التعامل و االئتمان بطاقات انتشار أسباب من  

 من و أصدرها؛ الذي البنك أو ا التعامل يقبل الذي صالشخ أو حلاملها بالنسبة سواء البطاقات هذه ا

  :يلي ما استعماهلا عن تنجم اليت الفوائد أهم
  

 .احلفظ و االستخدام سهلة وسيلة تعترب -

 .النقدية األوراق محل عن تغين آمنة وسيلة -

 .عملية أية إلجراء يومية بصفة استخدامها ميكن -

 .الشهري احلساب كشف خالل من املنفذة العمليات مجيع من التأكد و ملراجعةا من  ميكن -

 تنفيذ تاريخ من يوماً 50 إىل 20 بني تتراوح فترة بعد التسديد و السماح فترة من االستفادة -
 .عملية آلخر

 .مدروسة بطريقة استخدامها عند املايل التخطيط عملية يف تساعد مفيدة مالية إدارة -

 مليون 25 من أكثر يف تقبل ما البطاقات من( البطاقات ذه تقبل اليت احملالت و األماكن وفرة -

  .1)العامل مستوى لىع حملّ
  

  :و هناك عدة أنواع من بطاقات الدفع اليت تصدرها البنوك إالّ أنّ أكثرها شيوعاً هي
  

و هي البطاقة اليت تسمح للشخص خبصم مبلغ من حسابه اجلاري : بطاقة احلسم، الصرف اآليل  ) أ
  .مباشرة لدفعها إىل التاجر

 
للعمالء بالتعاون مع شركات الدفع الدولية؛ و هي البطاقة اليت تصدرها البنوك : بطاقة االئتمان) ب

فيزا، مستر كارد، أمريكان إكسرباس حيث يستطيع حامل البطاقات استخدامها يف إجراء : مثل
عمليات السحب النقدي أو لدفع قيمة مشترياته من احملالت التجارية اليت تقبل التعامل ا و من 

سديد إمجايل املبلغ أو تسديد احلد األدىن عادة مت تسديد قيمتها الحقاً؛ حيث ميكن للعمل إما ت
و بالتايل احتساب نسبة فائدة بنسبة على الرصيد القائم املتبقي حسب  %06و  %03يتراوح بني 

  .االتفاقية مع البنك املصدر
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هي البطاقة اليت تصدرها البنوك للعمالء بالتعاون مع شركات الدفع الدولية : بطاقة القيد االئتماين) ج
فيزا، مستر كارد، أمركيان إكسرباس حيث يستطيع حامل البطاقات استخدامها يف إجراء عمليات : ثلم

سحب نقدي أو لدفع قيمة مشترياته من احملالت التجارية أو اإلدارات اليت تقبل التعامل فيها و ختتلف  
فور استالم كشف  ل بدفع كامل املبلغ املستحق عليهيعن بطاقة االئتمان يف أا تتطلب قيام العم

  .احلسابات
  

و إىل جانب هذه البطاقات هناك بطاقات أخرى أقل شيوعاً مثل بطاقة مسبقة الدفع، البطاقة 
  .1الذكية، بطاقة الشركات

  
  الضريبية اإلدارة على اإللكترونية األعمال تأثري -/ب

 عامل يف التغريات و التطورات من تنعزل مل الضريبية اإلدارة أنّ جند عرضه متّ ما خالل من  
 تقدمي كيفية على تأثري هلا كان و الضريبية اإلدارة على نفسها األخرية هذه فرضت إذ املعلومات؛ تكنولوجيا

 اإلقرار أو الضرييب اتمع حصر األمر تعلق سواء له املقدمة أعماهلا خالل من بالضريبة املكلف إىل اخلدمات
  .املعلوماتية تكنولوجيا ظلّ يف الضريبة حتصيل كيفية يف أو إلكترونيا إجراءه كيفية و الضرييب

  
  
 تمع الضرييبتعترب عملية اإلخطار ببدء مزاولة النشاط أو املهنة أو عملية استخراج : حصر ا

  .البطاقة الضريبية من أهم العمليات اليت يقوم ا املكلف بالضريبة اجتاه اإلدارة الضريبية
الضريبة ملصلحة الضرائب بالنشاط الذي يزاوله سواء كان جتارياً أو إذ يعترب إخطار املكلّف ب  

صناعياً أو حرفياً أو غري جتاري خالل املدة القانونية من بدء مزاولة النشاط من أهم األعمال اليت يقوم ا 
  .املكلف بالضريبة يف مواجهة اإلدارة اجلبائية

    
دارة الضرائـب و يتحدد فيها البيانات األساسية و مدة كما يلتزم باستخراج البطاقة الضريبية من قبل إ

سرياا و املدة اليت تسلم للمكلف خالهلا؛ و هلذا الغرض فقد أعدت مشاريع الستخراج بطاقة ضريبية 
ذكية تقرأ بياناا إلكترونيا من خالل نظام معلومات ذكية إذ يقوم هذا النظام جبميع الوظائف املتعلقة 

                                                             
1 HTTP://www.samagov.sa/Fac.creditcard   
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ة من عرض بيانات املكلفني بالضريبة؛ تسجيل و عرض املدفوعات و املستندات املقدمة بالبطاقة الذكي
من املكلف بالضريبة إىل إدارة الضرائب كما له أن خيطر مصلحة الضرائب إلكترونيا بالتوقف عن مزاولة 

إللكتروين ابط التوقيع االنشاط إذ يتم هذا اإلخطار عن طريق االتصال اإللكتروين باملختصني وفقا لضو
  .النماذج املعدة بقوائم اخلدمات اإللكترونية املتاحة مباستخدام 

  
  دة من : الضرييباإلقراراإلقرار الضرييب عبارة عن كشف أو بيان يقدم بشكل دوري يف مواعيد حمد

املكلّف بالضريبة إىل مصلحة الضرائب؛ حيتوي على معلومات خاصة بذلك املكلف من أمهها طبيعة 
طه و أرقام اإليرادات و مصادرها و أرقام النفقات و أنواعها بشكل تفصيلي إىل حد كبري، و ما نشا

  .يترتب على ذلك من نتائج أعمال خاضعة للضريبة حىت ميكن ربط الضريبة
  

فيجوز للمكلف بالضريبة إرسال اإلقرار الضرييب من خالل بوابة احلكومة اإللكترونية خدمة   
و يف هذه احلالة يعترب . 1ه كلمة املرور السريةأن يقوم بتسجيل نفسه و أن متنح ل لىللمكلّف بالضريبة ع

مسؤولية كاملة، إما من خالل توقيع اإلقرار بذلك أو يقدم  من املكلّف بالضريبة مسؤوالً عما يقدمه
الضرييب بدالً من توقيعا إلكترونياً إىل إدارة الضرائب؛ باستخدام األسلوب اإللكتروين يف تقدمي إقراره 

األسلوب اليدوي الذي كان يؤدي إىل زيادة الوقت و اجلهد و االقتصاد على ساعات العمل الرمسية مما 
يؤدي إىل تدين مستوى الكفاءة و الفعالية يف األداء و تقدمي اخلدمات على أعلى مستوى للمكلّف 

  .بالضريبة
  من دفع الضرائب و تتم بعد إمتام كل اإلجراءات الالزمة : ةالضريبحتصيل لإلقرار الضرييب فالبد

هذه العملية أيضاً بصفة إلكترونية باستخدام أحد وسائل الدفع اإللكترونية اليت تقدمها اإلدارة الضريبية 
  :إىل املكلّف بالضريبة مثل

  
و تكون ملن له حسابات بالبنوك مع إخطار إدارة الضرائب مبوجب : التحويالت البنكية -

كذا االتفاق مع هذه البنوك؛ و الربط على شبكة معلومات إدارة الضرائب  إشعار؛ و
 .باستخدامها يف اإلخطار

 

                                                             
  من قانون الضرائب على الدخل  104ھذا النھج انتھجتھ مصر في مادتھا   1
  .13أثر التجارة اإللكترونیة على األنظمة الضریبیة؛ المؤتمر الرابع عشر؛ المرجع السابق؛ ص: معین ثابت عارف. د  -  
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تستخدم يف مدفوعات املكلف بالضريبة للجهة املعنية و هي إدارة : استخدام البطاقات الذكية -
ملايل الضرائب؛ على أن يتم التسليم للقيمة إما ملندوب املصلحة أو بتوفري برنامج التحويل ا

لدى إدارة الضرائب أو املكلف بالضريبة و يتم سداد الضريبة من خالله مث تفريغ حمتوياته بعد 
 .ذلك

 
اليت تتفق معها إدارة الضرائب على السماح للمكلّف : استخدام شبكة بنك أو البنوك املعنية -

غ حمتواها بالضريبة بالسداد لدى منافذها و يتم إدراج التعامل على البطاقة الذكية و يفر
بإدارة الضرائب املختصة و ختطر اإلدارة الضريبية من خالل شبكة املعلومات بالسداد فورياً 
مث يقوم املكلّف بالضريبة بقراءة حمتويات البطاقة الذكية للمطابقة بني ما مت تفريغه و ما هو 

  .واجب الدفع
  
  تنفيذاً  درج باإلقرار الضرييبمن صحة ما أيقصد به حتقيق اإلدارة الضريبية : الضرييبالفحص

للقوانني و اللوائح الضريبية، سواء تعلق األمر بالدخول اخلاضعة للضريبة أو اإلعفاء منها؛ إذ جيب أن يتم 
بيانات اليت ن أنه حصل على كافة الابات، و يفحصها جيداً و التأكد ماإلطالع على تقارير مراقب احلس

بت له انتظامها و عما إذا كانت التقارير نظيفة أم تتضمن أن املؤسسة متسك حسابات ث طلبها و 
حتفظات؛ و مما الشك فيه أنّ هذا النوع من احلسابات احملولة من نظام احلسابات املكتوبة إىل نظام 
احلسابات اإللكترونية حتتاج ألسلوب خاص يف الفحص الضرييب ال يعتمد على نفس األسلوب يف 

د على املراجعة اليدوية و بصورة أساسية على مراجعة الوثائق الورقية يف الفحص التقليدي الذي يعتم
  :حني أنّ الفحص اإللكتروين يعتمد على أساليب إحصائية خمتلفة منها

  
و يقوم هذا اإلجراء على مراجعة املدخالت من البيانـات : أساليـب املراجعة حول احلاسوب اآليل -

سلوب يف فحص حمدد من احلسابات حيث يقوم املراجع بإعداد و املخرجات و تتمثل إجراءات هذا األ
بياناا يومياً مث يقارن األرصدة اليت حصل عليها بتلك الناجتة من احلاسوب اآليل؛ فإذا ما اتفقت النتائج 

  .دل على أنّ العمليات الوسيطة داخل احلاسوب اآليل كانت سليمة
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بفحص و ،يتم عن طريق قيام املراجع باحلسابات  و: أسلوب املراجعة من خالل احلاسوب اآليل -
اختيار عملية تشغيل البيانات داخل احلاسوب باإلضافة إىل التحقق من صحة املدخالت و املخرجات و 

  .بالتايل فإنّ أسلوب الفحص أو املراجعة اعتمد على احلاسوب يف عملية املراجعة
  
سلوب باستخدام إمكانيات احلاسوب اآليل يف أداء يقوم هذا األ: أسلوب املراجعة باستخدام احلاسوب -

عملية الفحص و املراجعة و ذلك من خالل جمموعة من الربامج اإللكترونية اليت يعدها املراجع بعد قيامه 
  :مبجموعة من املهام تتمثل فيما يلي

  
  
  
  

اختيار جمموعة من العمليات أو أرصدة احلسابات و التأكد من صحة تنفيذ اإلجراءات  -
 .حلسابية اخلاصة اا

 
استخراج بعض البيانات من امللفات دف املقارنة بني البنود املختلفة و الربط بينهما للتحقق  -

 .من صحة البنود

 
 .حتديد حجم العينات املطلوبة للمراجعة -

 
 .اختيار عينات حسابات العمالء و طباعة املصادقات و إرساهلا إليهم -

 
و إمكانية االحتفاظ بنسخ إلكترونية من الربامج و االستفادة طباعة التقارير و أدوات العمل  -

 .ا يف عمليات املراجعة املتشاة و اليت هلا نفس اهلدف
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  نظرة املكلف بالضريبة إىل إدارة الضرائب و الضرائب يف حد ذاا: املبحث الثاين

  
ة، ـعلى مر العصور تتمتع بسمعة حسن ن العالقة بني إدارة الضرائب و املكلف بالضريبةـمل تك  

و ذلك يف معظم اتمعات و ذلك الختالف نظرة كل منهما لآلخر، و ما هو إالّ تعبري عن ردود الفعل 
النفسية من املكلف بالضريبة، اجتاه اإلدارة الضريبية و ترجع هذه النظرة أيضا إىل املواجهة اليت جيد 

  .زاء اإلدارةاملكلف بالضريبة نفسه خاضعاً هلا إ
  

و بترسيخ هذه األفكار أصبح كل طرف يستعمل من الطرق ما يتاح له فاإلدارة تتعسف يف   
فرضها للضرائب و كيفية حتصيلها، و املكلف بالضريبة يستعمل من الطرق التدليسية للتهرب من دفع 

  .هذه الضرائب
ب غري تلك اإلدارة اليت جتلب فاملكلف بالضريبة مل يكن له أي استعداد للنظر إىل إدارة الضرائ  

  . أمواله بطرق تعسفية دون حصوله على أي مقابل
  

و لرمبا هذا الشعور ناجم عن النواحي النفسية و االجتماعية للمكلف بالضريبة بالدرجة األوىل 
 إىل إدارة الضرائب، و على هذا سنتطرق إىل النواحي النفسية و االجتماعية املؤثرة على املكلف بالضريبة

  .يف مواجهة إدارة الضرائب، و األسباب اليت تقف عقبة أمامه ملواجهة هذه اإلدارة
 

دارة ة و اإلـف بالضريبة اجتاه الضريبـة للمكلـة و االجتماعيـالنواحي النفسي: املطـلب األول
   .و مواجهته هلا

    
ف املكلف إن الواقع العملي أثبت أن هناك أسباب أو نواحي نفسية و أخرى اجتماعية، تكتن

بالضريبة مما تظهر تنافراً يف العالقة بني املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية، و هو ما يؤدي إىل املكلف 
  .بالضريبة للنظر إىل اخلزينة كخصم أو كعدو له

  
و قد اهتم علماء النفس على شخصية املكلف بالضريبة و القيم اليت يتحلى ا هذا املرء غري أن 

العنصر النفسي وحده غري كاف إلعطاء االنطباع عن شخصية املكلف بالضريبة، و أنه إىل التركيز على 
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جانب العوامل النفسية هناك عوامل اجتماعية دفعت باملكلف بالضريبة إىل عدم احترامه إدارة الضرائب 
 و هي عناصر تشكل القوى. باعتبار أنه يعيش و يعمل يف اتمع و له عائلة و شركاء و زمالء

االجتماعية اليت تؤثر على السلوك الفردي مما أدى بعلماء االجتماع أيضا إىل التركيز على العوامل 
  .االجتماعية احمليطة باملكلف بالضريبة و اليت جتعله مسؤوال اجتاه اإلدارة الضريبية و الضرائب يف حد ذاا

  
ضريبة على أنه شخص مذعن من هذه العوامل النفسية و االجتماعية ختلق شعوراً لدى املكلف بال

ه ـل، مما يدفع به األمر إىل تصادمـب دون حصوله على مقابـل اإلدارة لدفع جمموعة من الضرائـقب
  .و مواجهته إلدارة الضرائب

  
ة املؤثرة يف عالقة املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية ـإذن ما هي العوامل النفسية و االجتماعي

  ألسباب اليت أدت إىل التأثري على هذه العالقة؟و ما هي العوامل أو ا
  

    النواحي النفسية و االجتماعية للمكلف بالضريبة اجتاه إدارة الضرائب: الفرع األول
  

يقصد بالنواحي النفسية، ذلك الشعور لدى بعض املكلفني بالضريبة حبرمام من االستفادة من 
بعض املوارد و بالتايل التقليل من اإلنفاق من  استهالك معني فيؤدي ذلك إىل التقليل من استهالك

  .1دخلهم
  

و لعل السبب الرئيسي هلذه النواحي النفسية يرجع إىل أسباب تارخيية ورثتها الشعوب عن 
االستعمار، فكان االستعمار الفرنسي مثال يف اجلزائر يستعمل الضريبة كوسيلة ملصادرة و ب أموال 

تمع اجتاه فرض الضرائب أا اقتطاع مايل دون مقابل بل و هذا ما أدى األفراد مما انعكس سلباً على ا
إىل إحساسهم بأنّ الضريبة حتد من حريام و يذهب البعض إىل اعتقادهم يف عدم عدالتها على مستوى 
توزيع العبء الضرييب بالتساوي، فيبدأ املقارنة بني مبلغ الضريبة املخصص له و بني ما يدفعه اآلخرون 

  .2حتج لشعوره بالظلم الضرييبفي
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فاملفروض يف املسؤولية بالنسبة إليه أن يعطوا مثاال حسناً عن االستقامة و املواطنة بدل التصرف 
بأسلوب يبىن على احملسوبية و الرشوة، و متيز فئة عن أخرى، هذا اهلم النفسي الذي حيمله املكلف 

بالنتيجة اجلبائية احملققة من مزاولة نشاطاته  بالضريبة جيعله يف موقف الرفض من التصريح الصحيح
للضريبة أن هناك ردود فعل قد  1املختلفة، أو االمتناع عن دفع ديونه، و قد أكد علم النفس االجتماعي

  .تنشأ لدى املمول فتغري سلوكياته و اجتاهاته االقتصادية
  

ئما يف أي موضع ميثل بالنسبة ذلك أا تثري لديه جمموعة من التساؤالت جيريها العقل البشري دا
له مكانة مهمة و احلقيقة أنه ال يوجد موضع مهم للعقل البشري من هذا املوضوع الذي يعتربه ابتزازاً 
ألمواله و اقتطاعاً من قوته و قوت أوالده، ذلك أن أوالده حماطون به دون أن يتم تشغيلهم، رغم 

عملها على مستوى صيانة الطرق و املمرات، فتبادر حصوهلم على شهادات عليا، و أن الدولة ال تقوم ب
  :إىل عقله جمموعة من األمثلة اليت حتدث االنعكاسات النفسية لديه و من أمهها

 هل املرء ملزم بدفع ضرائب عن طريق الواجب الضرييب؟ 

  م و مذموم أم هو مشروع و غري خمالف للضمري باعتبار أنهل الغش و التهرب الضرييب هو جمر
 األخري ال يعترف بااللتزام الضرييب كواجب حتمي؟هذا 

 ا، و كيف ميكن حتصيلها و جتنبها؟ملاذا تدفع الضريبة؟ و كيف تؤسس؟ و كيف ميكن حسا 

 من الذي يدفع الضريبة، كيف يدفعها و مل تدفع و ألجل من تدفع؟ 

  
البد أن تنعكس إذن كل هذه التساؤالت و العناصر و ردود الفعل النفسية السيئة لدى املكلف 

و منها التعبريات الكثرية اليت تصدر تعبرياً عن هذه . على عالقاته باإلدارة الضريبية بانعكاسات سلبية
طر اخل"ة الضريبية على أا القلق، االنعكاسات النفسية مثال ذلك ما يردده البعض حيث وصفه لإلدار

  .2"احلساسية أو النفور الضرييب"، "الكارثة الضريبية"، "االستبداد الضرييب"، "الضرييب
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و االجتماعية أدت إىل ظهور تنافر يف العالقة بني املكلف بالضريبة  1ي النفسيةـإذن هذه النواح
و اإلدارة الضريبية، و من هنا كان البد من التفكري يف إصالح هذه العالقة بأفضل سبل و وسائل و هذه 

باختالف أنواع الضرائب فاالنعكاسات النفسية السيئة  الردود الفعل النفسية للمكلف بالضريبة ختتلف
تزداد اجتاه الضرائب اليت تتم عن طريق اإلقـرار أو عن طريق التحصيل املباشر هلا كالضريبة على الدخل 
ألنه يشعر بثقلها مما يؤدي به إىل النفور منها و إىل إظهار اجلوانب العدائية هلا حيث أن املكلف يشعر 

دية اليت تقتطع من دخله مما يثري لديه السخط على إدارة الضرائب، و لكن حينما تفرض عليه باملبالغ النق
بطريقة ال يشعر ا و ال حيس بثقلها فيكون األثر النفسي أقل وطأة و قد ال يكون هناك ردود فعل 

ألمر بالنسبة سيئة، و هو ما جنده يف الضرائب املباشر احملصلة عن طريق االقتطاع من املنبع، و كذلك ا
للضرائب غري املباشرة اليت تفرض على السلع و املنتجات مبعىن أنه يشار إىل هذه الضرائب بتضمينها يف 
الثمن تقوم بعملية ختدير للممول جتعله ال يشعر ا، و بالتايل ال يصدر اجتاهها أية مشاعر عدائية أو أية 

  .ردود فعل ساخطة
  

    لضريبة إلدارة الضرائبمواجهة املكلف با: الفرع الثاين
  

من املعروف أن هناك عالقة تنجم عن تطبيق اإلدارة الضريبية للقواعد القانونية، سواء بتأسيس 
الضرائب أو حتصيلها و املكلف بالضريبة الذي تطبق عليه هذه القواعد، فيؤدي األمر إىل مواجهة بينهما، 

ة إدارة متخصصة و املكلف بالضريبة ،الذي قد يكون إذ أن املواجهة تتضمن التالقي بني اإلدارة الضريبي
الكثري منهم ممن جيهل هذه القوانني الضريبية أو قد ال يكون على دراية كافية يف كيفية التعامل مع 

ن ـات قد جند أن هناك قواعد ثقيلة لإلثبات و كثرة للقوانيـة و من أهم هذه املواجهـاإلدارة الضريبي
تغرياا املستمرة و التعقيدات اليت تعتريها، و عدم االستقرار يف التطبيقات للقواعد  و اللّوائح الضريبية و

  .الضريبية

                                                             
 لى ممارسة العالقة بنيإن مادة علم النفس االجتماعي أدخلتها الواليات املتحدة األمريكية ضمن املواد اليت تدرس يف مدرسة الضرائب حيث يتم التدريب العملي ع  1

  .املكلف و اإلدارة الضريبية
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  :قواعد ثقيلة لإلثبات - أ

    
يواجه املكلف بالضريبة يف عالقاته باإلدارة الضريبية مشكلة قواعد اإلثبات الثقيلة اليت تفرض   

ة و التأكد من سالمتها، مثال إذا مل يقدم املكلف عليه ليثبت صحة البيانات اليت تطلبها منه اإلدار
ر ـوىل اإلدارة الضريبية فرض ضريبتها على أساس املظاهـة إقراره الضرييب أو قدمه ناقصاً فتتـبالضريب

و العالمات اخلارجية و هنا يكون على املكلف بالضريبة عبء إثبات أنّ هذا الفرض للضريبة مغاىل فيه 
  .و غري مطابق للحقيقة

  
  :كثرة القوانني الضريبية -ب
  

الواقع أنّ املكلف بالضريبة يفرض عليه أن يعيش وسط جمموعة من القوانني و اللوائح الضريبية   
اليت حتتاج منه الشرح و التفسري، و حيدث األمر كذلك مع تفسرياا املستمرة، األمر الذي قد يؤدي 

القوانني و تغرياا املستمرة بالفهم و التفسري، نتيجة باملكلف بالضريبة إىل إجياد صعوبة يف مالحقة هذه 
إن القانون العام للضرائب و سجل : "هذه احلالة بالقول 1لعدم استقرارها و قد وصف األستاذ مارتنيز

ادة، ـدقيقة لكل م 30راءات الضريبية يف فرنسا يتكون من أكثر من أربعة آالف مادة يف معدل ـاإلج
واد حتتاج إىل عشرة أشهر و إىل عدة سنوات لكي تفهمها فهماً جيداً و باقي و لكي تقرأ كل هذه امل

 15احلياة حىت تستطيع أن تسترجعها، و إن هذا ليس هو كل شيء و إمنا يضاف إىل تلك املواد حوايل 
ألف صفحة من احلجم الكبري ألربعة عشر جملداً من التقارير و النشرات الرمسية اليت تصدرها اإلدارة 

امة للضرائب حيث جتمل كل التعليمات و التوجيهات و اإلجابات اإلدارية على بعض املسائل املهمة الع
باإلضافة إىل أنّ كل عـام أكثر من مخسة آالف صفحة من النشرات و البيانات اجلديدة تصدر 

  ".لتوضـح بدقة النصوص التشريعية و الالئحية
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  :التعقيدات الضريبية -ج
  

القانونية امللمة بالضريبة قد يؤدي إىل بعض التعقيدات يف فهم و فحوى بعض إن كثرة النصوص   
م، ـالنصوص، فقد جند مثال صعوبة يف التفريق بني الضريبة و ما يشاها من التزامات أخرى مثل  الرس

و هذا اخللط قد يقع فيه املشرع ذاته، فقد ينص على رسم يف حني أنه يقصد به ضريبة و العكس صحيح 
 من الدول ما تستخدم تعبري الرسوم اجلمركية للداللة على الضرائب اجلمركية أو تعبري رسوم الدمغة مثال

للداللة على ضريبة الدمغة، فهذه التعقيدات تؤدي باملكلف ا إىل السؤال عنها مما يؤدي به إىل مواجهة 
  .مع اإلدارة الضريبية

  
  :عدم االستقرار يف تطبيق القواعد الضريبية - د
  

إنّ التعقيدات يف النصوص الضريبية و الصياغة السيئة لبعض النصوص و غموضها من جهة   
أخرى ألسباب واضحة و أساسية يف عدم استقرار تطبيق القواعد الضريبية مما حيدث مواجهات بني 

فس اإلدارة الضريبية و املكلف بالضريبة و من مت تطبيقها على بعض الفئات دون األخرى رغم أنّ هلم ن
  .الظروف و نفس احلاالت الضريبية

  
  حتسني العالقة بني املكلف بالضريبة و إدارة الضرائب: املطلب الثاين

  
اإلصالح اإلداري بصفة عامة عمل مطلوب دائما من أجل حتسني اخلدمات اليت تؤديها اإلدارات   

يف اإلصالح من أجل حتسني  العامة للمواطنني، و من بينها إدارة الضرائب و اليت هلا من الواجب الالزم
عالقتها مع املكلفني بالضريبة حىت يشعر هؤالء املواطنني بالرضاء بالضريبة و بدفعها عن طيب خاطر 
دون أن تكون له انعكاسات نفسية سيئة، و يف الوقت نفسه إمكانية اإلدارة الضريبية بتحصيل ضرائبها 

أن تتحسن ما بني أطرافها إالّ إذا ما مت حتسني  عن طيب خاطر، و على هذا فإنّ هذه العالقة ال ميكن
  .فعالية اإلدارة الضريبية من جهة، مث حتسني املعاملة يف املنازعة الضريبية من جهة أخرى
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  حتسني فعالية اإلدارة الضريبية: الفرع األول

  
لة هلا قانونا، إن هذه الفعالية ال ميكن أن تتحقق إالّ إذا قامت اإلدارة الضريبية بواجباا املخو  

بواسطة التطبيق الصحيح للقوانني الضريبية و أحكام الرقابة على تنفيذها حىت تتمكن من حتصيل ضرائب 
 1خزينة الدولة دون انتقاص منها، و هذا عن طريق مكافحة التهرب الضرييب جلميع الوسائل القانونية

سني فعالية اإلدارة الضريبية يقتضي منها دون اللجوء إىل الوسائل التعسفية يف حتصيلها، و من مت فإن حت
عدم خمالفة النصوص القانونية و تنفيذها يف إطار من املشروعية و احترام للحريات الفردية للمكلفني 

  .بالضريبة
  

ذ إال بالوضوح التام لكل القرارات الصادرة عنها املتعلقة باملكلفني بالضريبة ـو ال يتم هذا التنفي  
و إالّ فكانت قرارام خمالفة للنصوص القانونية كما سيلتزم األمر من إدارة  و بتحصيل الضرائب،

املكلفني بالضريبة بكل جديد و تفسري أو قرارات تصدر حىت يكون هذا األخري على  2الضرائب إعالم
  .دراية كافية مبا جيري حوله دون أي مفاجئة أثناء تطبيقها، جتنبا ألي منازعة

  
اإلدارة الضريبية ينجم عن التطبيق الصحيح للقوانني و ليس التطبيق  كما أن حتسني فعالية  

يف حتصيل الضرائب دون أي تعسف يف حقوق املكلفني , املخالف هلا و كذا الطرق السلمية يف تنفيذها
مستمرة  3بالضريبة حىت يدفع ديونه بطيب خاطر، و هنا وجب على اإلدارة أن تقوم بعمليات توعية

ء ضمريهم، و يشعر بأنه يؤدي واجبه اجتاه الدولة، و هنا أيضا على اإلدارة أن ترفق للمواطنني إلحيا
املكلفني بالضريبة مبيثاق الضريبة مع كل إقرار ضرييب مبا يضمن هلم املعرفة حبقوقهم و واجبام، و بالتايل 

بالضريبة كما أن  ميكن لإلدارة أن توقع عقوباا و جزاءاا على كل خمالف ملا هو يف ميثاق املكلف
                                                             

الدفاع اجلوي، حممد نعيم فرحات، تأصيل التهرب الضرييب و إجراءات اخلصومة اجلبائية الضريبية يف القانون املصري، املؤمتر الضرييب احلادي عشر، دار . أ:انظر -  1
  .21، ص2006مدينة نصر، القاهرة، 

مات التعليمية، ناصر مراد، أسباب التهرب الضرييب و أثاره على االقتصاد الوطين، دراسات اقتصادية، تصدر عن مركز البصرية للبحوث و االستشارات و اخلد. أ -   
  .07، ص2010، جانفي 14العدد 

و، أشرطة مسموعة لضعاف البصر، امللصقات، إىل جانب الصحف، األقمار من أهم وسائل اإلعالم املتاحة للمكلفني بالضريبة، التلفزيون، اإلذاعة، أشرطة الفيدي  2
  إخل...الصناعية، االنترنيت، 

  .463، املرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د -   
، 2008الثاين، دار الدفاع اجلوي، القاهرة، شرين حتاتة، املواطنة الضريبية، املؤمتر الرابع عشر للتشريع و مشكالت التحاسب الضرييب للنظام الضرييب، الد . أ:انظر -  3
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حتسني فعالية اإلدارة الضريبية يستلزم حتسني وسائل االتصال بني اإلدارة و املكلفني بالضريبة و ال ميكن 
هلذا العامل أن يتحقق إالّ إذا حضي رجال اإلدارة الضريبية بالتكوين املهين السليم و إعدادهم إعداداً 

معاهد متخصصة يف امليدان اجلبائي، و هو احلال  نفسيا و فنيـاً، عن طريق تكوينهم ضمن مدارس و
بالنسبة إىل اجلزائـر  و فرنسا حيث يوجد املعهد الوطين للضرائب و للجمارك و هذا هو اإلعداد الفين 
ا ما االعداد النفسي فيندرج ضمن االهتمام باجلوانب املادية و املعنوية ملوظفي إدارة الضرائب لتأدية 

أمت وجه باإلضافة إىل تدريبهم على طريقة التعامل مع املكلفني  بالضريبة باملعاملة  واجبام الوظيفية على
ح ـال أو اإلجابة على استفسارام، و كذا إقناعهم استناداً إىل اللوائـة سواء من حيث االستقبـاحلسن

  .ة الضريبيةإخل، و العمل على احترام مجيع حقوقه بصفته مواطن و بصفته مستخدم لإلدار...و القوانني
  

و نشري يف هذا اال أن االهتمام بتحسني فعالية اإلدارة الضريبية قد أدى باألمم املتحدة يف إطار 
عمل الس االقتصادي و االجتماعي إىل تشكيل جمموعة خاصة مكونة من خرباء التعاون الدويل يف 

لس دراسة اإلمكانيات املتاحة حيث أن أهم ما أسند إىل هذا ا 1980أفريل  28اال الضرييب يف 
لتحسني فعالية اإلدارات الضريبية، و من أهم املوضوعات اليت تناوهلا الس طرق الطعن املقررة يف 
الدول املختلفة ضد قرارات اإلدارة الضريبية و إجراءات التحصيل اجلربي، و عملية حساب الوعاء 

  .1الضرييب و عملية حتصيل الضريبة
  

على حتسني فعالية اإلدارة الضريبية باستخدام إدارة اجلودة الشاملة؛ إذ تعتمد كفاءة  مث بدأ العمل
أداء العمل اإلداري على جودة األعمال و نتائجها اليت تقاس عن معرفة مدى رضاء العمالء عما يقدم 

و املخرجات هلم من خدمـات تنفق مع األهداف أو املتطلبات و املعايري احملددة لدرجة جودة املدخالت 
و حتقيق األهداف؛ و ينظر إىل اجلودة على أا جودة متواصلة لتحقيق التطوير و التحسني املستمر من 
خالل نشر ثقافة اجلودة و تنمية الوعي ا و التركيز على النتائج لتحقيق التكامل اإلداري؛ فلم تعد 

و املبادئ و جودة األداء و قد بدأ راسخة من القيم بل بناء ثقافة اجلودة تعين الكشف عن األخطاء 
حيث بدأ العمل على إجياد تطوير فين اختياري متخصص ملواصفات  1948االهتمام بتحقيق اجلودة سنة 

بدء عمل  1989و الذي استهدف توحيد األداء جلودة املخرجات و يف سنة ) إيزو(اجلودة و أطلق عليه 
حيد القياسي و اليت تظم عدداً كبرياً و متنوعاً من املتخصصني اللجنة الفنيـة التابعة للمنظمة العاملية للتو
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و اخلرباء يف جمال اجلودة و تطوير أداء املنظمات للعمل املشترك على مستوى العامل للوصول إىل مشروع 
ضوي تطبيقي يتالئم مع كافة األنشطة خاصة مع زيادة حجم النشاط االقتصادي و اخلدمايت على 

أين تزايد تطبيق اإليزو و بدأ العمل إلجياد صيغة مواصفات للجودة  1998إىل غاية  املستوى العاملي؛
  .تشمل القطاعات غري الفنية

  
أنه إقرار مواصفات تقنية أو معايري أو أساليب أو إجراءات أو ممارسات  9000و يعرف اإليزو 

  .1موحدة و مقبولة عموماً لقياس أي سند
  

فات قياسية تشرح املتطلبات لنظام اجلودة الشاملة حبيث يصلح كما يعرف بأنه جمموعة مواص
اختصار للحروف األوىل من اسم املنظمة " إيزو"و تعترب كلمة  2للتطبيق على كافة األنشطة االقتصادية

أما إدارة اجلودة الشاملة و باعتبار أا من املفاهيم اإلدارية احلديثة فقد سجلّت . العاملية للتوحيد القياسي
  :عدة حماوالت لتعريفها و هذا ما يدل على مشولية معناها نذكر منها ما يلي

): JABLONSKI(و جابلونسكي ) CROSBY(فعند رواد إدارة اجلودة الشاملة أمثال كروسيب  -
اليت تسعى ألن تضع كل من مواردها البشرية و كذلك الفلسفة اإلدارية و ممارسات املنظمة العملية "

  .3"ن تكون أكثر فعالية و كفاءة لتحقيق أهدف املنشأةاملواد اخلام أل
    

و يتبني لنا من خالل هذا التعريف أنّ إدارة اجلودة الشاملة ترتكز على النتائج النهائية احملققة من 
  .إدارة اجلودة الشاملة

  
كل من الفلسفة اإلدارية للمؤسسة اليت تدرك من خالهلا حتقيق : "عند اجلمعية الربيطانية للجودة -

  .4"احتياجات املستهلك؛ و كذلك حتقيق أهداف املشروع معاً

                                                             
و مبادرات جمع ھذا التعریف جاءت بھ اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ تحت عنوان التوحید القیاسي و المواءمة في البیانات  -  1

  .باألوروغواي 2010 نوفمبر 20-15البیانات، 
حمدي عبد المنعم؛ إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطویر اإلدارة الضریبیة؛ المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكالت التحاسب الضریبي؛ . د: أنظر -  2

  .03المرجع السابق؛ ص
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و من خالل هذا التعريف تعتمد إدارة اجلودة الشاملة على كفاءة و فعالية املنظمة و ذلك ما   
جيعلها يف محاية و يقودها إىل التميز من خالل تلبية احتياجات املستهلك الذي تتحقق من خالله أهداف 

  .املنظمة
أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من املرة األوىل مع : "عهد اجلودة الفيدرايل األمريكيعند م -

  .1"االعتماد على تقيم املستفيد يف معرفة مدى حتسني األداء
  

فلسفة و مبادئ تعود إىل التطور  تعتمد على  إدارة اجلودة الشاملة فمن خالل التعريف يتبني أن
  .لتحقيق حاجات املستهلكني احلالية و املستقبلية املستمر و أنّ كافة العمليات تسعى

  
  :و يرتكز نظام اجلودة الشاملة على مثانية مبادئ و هي

 .التركيز على املوظف الداخلي - 1

 .القيادة اإلدارية - 2

 .التحسني املستمر - 3

 .املشاركة يف أداء األعمال و حتقيق االنتماء و الوالء للمصلحة من جانب املوظفني - 4

 .ودة و املنهج اإلداريالربط بني نظام اجل - 5

 .االعتماد على منهج العمليات - 6

 .منهجية صنع القرارات - 7

 .العالقات املتبادلة مع املكلفني بالضريبة و احملاسبني - 8

  
املتضمن جمموعة من املتطلبات املعدلة عرف حتوالً هاماً يف الفكر  9000غري أنّ نظام اإليزو 

يف ذلك على املتطلبات  يناميكية حملياً و عاملياً معتمداسة الداإلداري التطبيقي مبا يتالئم مع ظروف املناف
  :التالية
 .نظم إدارة اجلودة -

 .مسؤولية اإلدارة -

 .إدارة املوارد -

 .إدراك و فهم املنتج أو اخلدمة -
                                                             

  .18ص. ، عمان2002. ط، .مأمون الدرادكة، طارق الشیلي، الجودة في المنظمات الحدیثة، دار صفاء للنشر، د: أنظر-  1
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 .القياس و التحليل و التطوير املستمر -

  
لشاملة على إدارة غري أنه جيب اإلشارة إىل أنه من أجل حتقيق هذا النظام أي نظام اجلودة ا

  :الضرائب البد من االعتماد على املبادئ التالية
 .التخطيط ألساليب الوصول إىل اجلودة اليت حيددها أو يتوقعها املكلّفني بالضريبة -

 .حتديد إجراءات التشغيل الالزمة لتحقيق أهداف التخطيط الضرييب -

 .م على اجلودةتعريف املوظفني بإجراءات التشغيل خاصة الذين تؤثر أعماهل -

 .املتابعة و التقييم للنتائج و األداء ملعرفة درجة التطور، و استمرارية التقييم -

 .تطوير اإلجراءات يف ضوء ما تسفر عنه املتابعة و التقييم -

  
  :و ينتج عن تطبيق نظام اجلودة الشاملة على اإلدارة الضريبية جمموعة من املزايا نذكر منها

  
 .و األداء مع ما هو مستهدف على مستوى إدارة الضرائبتوافق مستويات اإلجناز  - 1

 
 .زيادة درجة ثقة املكلّف بالضريبة بإدارة الضرائب - 2

 .التقييم و التحسني املستمر - 3

 
 .رفع كفاءة صنع القرارات على مستوى إدارة الضرائب - 4

 
 .لفردتقليل درجة االعتماد على األفراد يف إجناز أعماهلم أي االعتماد على النظام و ليس ا - 5

 
 .حتقيق ميزة تنافسية بني املؤسسات احمللية و الدولية - 6

 
 .تقليل درجة احلاجة إىل املراجعة لنظم فحص إقرارات املكلفني بالضريبة - 7

 
 .اخنفاض نسبة شكاوى املكلفني بالضريبة و نسبة الطعون املرفوعة من جانبهم - 8

 
 .الرقابة قبل حدوث األخطاء أفضل من اإلصالحات أو العالج - 9
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  .دة درجة التكامل بني العمليات أو األنشطة الوظيفية مع اهليكل التنظيمي املؤسسيزيا - 10

  
فمن خالل ما سبق ميكن القول على أنّ اإلدارة الضريبية التقليدية تتميز بأسلوب خيتلف عن 

  :أسلوب إدارة اجلودة الشاملة، إذ منيز بينهما يف عدة جوانب أمهها ما يلي
  

  نظيميمن حيث اهليكل الت: أوال
يف إطار اإلدارة التقليدية يتصف اهليكل التنظيمي باجلمود يف خطوط السلطة و املسؤولية بينما 

  .يتصف هذا اهليكل باملرونة و قلة التعقيد يف حالة إدارة اجلودة الشاملة
  

  من حيث التطوير: ثانيا
عليه و عدم إصالح  يف إطار اإلدارة التقليدية يكون التركيز على بقاء الوضع الراهن على ما هو

ما مل يتعطل عن العمل، بينما يف حالة إدارة اجلودة الشاملة يكون التركيز على التطوير و التحسني 
  .املستمر يف النظم و العمليات دون انتظار التعطل أو حدوث املشاكل

  
  من حيث العالقة بني الرئيس و املرؤوس: ثالثا

وظفون إىل رؤسائهم بنظرة احلاكم بأمره أو رجل الشرطة إذا كان أمام اإلدارة التقليدية ينظر امل
بينما يف حالـة إدارة اجلودة الشاملة ينظر املوظفون إىل رؤسائهم على أم مدرسون يسهلون هلم األمور 
و ينظرون إىل املدير على أنه قائد هلم و تقوم العالقات بينهم على االعتماد املتبادل و الثقة و االلتزام من 

بني عكس األسلـوب التقليدي يف اإلدارة حيث تتصف العالقات بني الطرفني بصفات التوكيـل اجلان
  .و احلقوق و السيطرة

  
  من حيث اجلهود: رابعا

يف اإلدارة التقليدية يكون التركيز على اجلهود الفردية و التنافس بني األفراد، أما يف حالة اإلدارة 
  .يز على اجلهود اجلماعية و سيادة روح الفريقعلى أساس اجلودة الشاملة فيكون الترك
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  من حيث اختاذ القرارات: خامسا

يف ظلّ اإلدارة التقليدية تتخذ القرارات على أساس األحاسيس بعكس إدارة اجلودة الشاملة تتخذ 
  .القرارات على أساس احلقائق و النظم و الدراسات

  
  من حيث اجلودة: سادسا

م حتديد درجة اجلودة املطلوبة و ما إذا كان قد مت حتقيقها أم ال؛ أما يف يف ظل اإلدارة التقليدية يت
حالة إدارة اجلودة الشاملة تطلب املنظمة من العمالء توصيف اجلودة املطلوبة كما تعمل على تطوير 
أساليـب قياس درجة حتقيق هذه اجلودة بالنظر إىل حتقيق أمال و رغبات و توقعات املكلّفني بالضريبـة 

  .احملاسبني و
و جيب على إدارة اجلودة الشاملة لإلدارة الضريبية أن تتضمن نظماً معلوماتية تتحدد من خالل 

  .البيانات و املعلومات و املعرفة
فالبيانات، يقصد ا احلقائق األولية غري املرتبة و اليت يتم جتميعها مثل عدد املوظفني؛ عدد 

  .إخل...و رد الضريبة ة؛ عدد ملفات الفحص و الفرضالضريبساعات العمل؛ عدد املكلّفني ب
  

فيقصد ا املخرجات أو النتيجة املتحصل عليها من معاجلة البيانات يف صورة : أما املعلومات
تقارير و خالصات أو نتائج أو أي شيء آخر حيقق أفضل استفادة ممكنة من البيانات بالنسبة للمستخدم 

  .أو املستفيد منها
  

  :ل هذه املعلومات اخلصائص التاليةعلى أن تشم
  

 .أن تكون كاملة و غري منقوصة متالئمة مع حاجة من يستخدمها -

 
  .و تتعلق باهلدف املرجو أن تكون املعلومة حديثة -

 
أن تكون املعلومة مرنة مبا فيه كافية، الستخدامها يف أغراض متعددة و من عدة أشخاص ال  -

 .صر العمل ا من شخص واحدتقتصر على غرض أو هدف واحد و ال يقت
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 .أن تتصف املعلومات بالوضوح و الدقة و أن تكون متوفرة يف الوقت املناسب الستعماهلا -

 
سهولة تبادل املعلومات بني اإلدارات أو املصاحل عن طريق الوسائل أو الوسائط املالئمة  -

تؤديه أجهزة احلاسب  إخل و هذا التبادل ميكن أن...كالتقارير؛ اللجان؛ املذكرات؛ املؤمترات
 .اآليل عرب شبكات الربط بني اإلدارات املختلفة بسرعة فائقة

  
إذن من خالل ما سبق ميكن القول أنّ وصول اإلدارة الضريبية إىل الكفاءة و الفعالية املطلوبتني 

فني لن يتحقق إال بتطبيقها إلدارة اجلودة الشاملة؛ إذ أا تسمح بتحقيق مكاسب خاصة بإرضاء املكل
بالضريبة، و خلق الرضا الوظيفي بني موظفي إدارة الضرائب و تنمية املوارد البشرية مما ينعكس إجياباً 
على دور اإلدارة الضريبية يف احلفاظ على احلصيلة الضريبية الضرورية ألداء الدولة لوظائفها من خالل 

  .ختفيض التكاليف
  

على إدارة ضريبية تتمتع جبودة شاملة؛ البد من توفري غري أنه لتطبيق هذا النظام أي نظام اإليزو 
خللق االستقـرار يف بيئتها الداخليـة  9000هيكـل أو نظام رمسي للجودة بتطبيق مواصفـات اإليزو 

كأداة للوصول إىل إدارة اجلودة  9001و للتحقيق جودة ثابتة خلدماا و من مت استخدام املواصفة اإليزو 
ري بيئة عمل مهيكلة تنسق عمليات التحسني و تكملها، و بالتايل وضع نظام الشاملة من خالل توف

  .1ن تطبيق إدارة اجلودة الشاملةله الصحيح و يسهل ماجلودة يف حم
  

إنّ التجارب الدولية يف جمال اجلودة متعددة و متنوعة و مرتبطة باألهداف املرسومة و بالوسائل 
القوة و مواطن الضعف يف كل ودة عادة بتشخيص مواطن املمكن تسخريها؛ و يبدأ إرساء نظام اجل

 حتديد األهداف املراد حتقيقها؛ و لن يتحقق ذلك إالّ باالعتماد على مرجعية حتدد الشروط اليت هيكل، مث
  :جيب توفريها من قبل اهليكل لتحقيق اجلودة و تتمثل هذه املرجعيات فيما يلي

اهلياكل مبختلف أصنافها كما هو احلال بالنسبة إىل مواصفات عاملية مالئمة جلميع القطاعات و  -
، إالّ أنّ اإلدارات اليت تبنت هذه املقاربات هي يف الغالب هياكل متطورة من 9001اإليزو 

  .حيث التنظيم و ذات استقاللية مالية أو هياكل تسدي خدمات شبابيك قابلة للقياس
                                                             

: مقال إلكتروني منشور على الموقع.2005-2004ّمد عبد الوھاب العزاوي؛ إدارة الجودة الشاملة، عّمان، مح:انظر -  1
 hTTP://www.shatharat.net  
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لب تسخري وسائل هامة سواء فيما يتعلّق يتط 9001إنّ حصول هيكل ما على شهادة املطابقة إيزو 
باملوارد البشريـة املسخرة خلدمة اهليكل أو الوقت الذي يستغرقه تطبيق النظام إضافة إىل املوارد املالية؛ 
و قد كان هذا التعقيد سبباً نسبياً يف عزوف عدد من اإلدارات العمومية يف العامل عن اعتماده؛ و بينت 

  .ويل أنّ هذا النظام ال يتالئم مع خصوصيات املصاحل اإلدارية العموميةالتجارب على الصعيد الد
 

كما قد تكون هذه املرجعيات عبارة عن مقاييس يضعها بلد معني مستهدفاً جانباً حمدداً للجودة  -
يف اإلدارة، و يف هذه احلالة تصاغ املرجعية املعتمدة خصيصاً ملعاجلة إشكالية حمددة و بلوغ 

يف فرنسا  1"ماريان"وية دون أهداف أخرى، و هو ما حصل بالنسبة مليثاق أهداف ذات أول
مصلحة  1650الذي كان اهلدف منه كيفية حتسني االستقبال باملصاحل العمومية؛ و قد التزمت 

إالّ أنه مل يتم االعتراف به دولياً و بقي باحترام هذا امليثاق  2005عمومية فرنسية منذ جانفي 
 . فرنسا فقطحمصور العمل به يف

و قد تكون هذه املرجعيات عبارة عن معايري دولية خاصة باملصاحل العمومية؛ مثلما هو احلال  -
الذي بادر بوضع  EIPA(2(بالنسبة للمقاربة اليت انتهجها املعهد األورويب لإلدارات العمومية 

و الذي  CAF(3(إطار مرجعي للجودة يعرف باإلطار املشترك للتقييم باملصاحل العمومية 
؛ و متتاز هذه املقاربة بكوا مالئمة ةبواسطته يقاس مستوى اجلودة الذي بلغته املصاحل العمومي

خلصوصيات اإلدارات العمومية؛ كما مت تطويرها من قبل هيكل أورويب مكلّف بتحسني أداء 
 .اإلدارة العمومية؛ مما أكسبها شهرة عاملية تسمح هلا باكتساب اعتراف دويل

 
من  شاملة؛ حمتوى اإلطار املشترك للتقييم باإلدارة العمومية أداة للتصرف حسب اجلودة ال يعترب  -

و كذا  EFQM(4(منوذج االمتياز الذي ابتكرته املؤسسة األوروبية للتصرف حسب اجلودة 
  .بأملانيا) Speyer" (سبري"منوذج جامعة العلوم اإلدارية 

  
رك بني املصاحل الداخلية للهيكل و مكاتب خارجية؛ و يتميز هذا النظام بإرساء تقيم دوري مشت

  .و يقيم من زوايا خمتلفة باالعتماد على مقاربة شاملة و مترابطة العناصر لتحليل نتائج األداء

                                                             
1- Lancement national de la charte Marianne : Pour un meilleur accueil dans les services de l’état. Janvier 2005 
  www.minefi.gouv.Fr  
2 EIPA : European Institute of Public Administration. 
3 CAF : Common Assessment Frame  work. 
4 EFQM : European Foundation of Quality Management. 
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م على بلوغ االمتياز فيما خيص النتائج النهائية لألداء، و حتقيق إذن فكرة اإلطار املشترك تقو

يتم عن طريق الذي و ضمان اخنراط األعوان؛ و تبنيهم للمشروع ) ةاملكلفني بالضريب(رضاء املواطن 
و منه وضع االستراتيجيات  سعى إىل إرساء آليات للتقييم الذايتالقيادات العليا داخل اإلدارة؛ اليت ت

  .املالئمة
و اختيار و التخطيط اجليد؛ و حتفيز املوارد البشرية؛ و إقامة الشراكات و كذا التصرف يف املوارد املتاحة 

  .املناهج السليمة
  

هذه املرجعية هي مثرة تعاون بني وزراء بلدان االحتاد األورويب املكلفني باإلدارة العمومية؛ و قد 
مت عرضها ألول مرة خالل املؤمتر األورويب األول للجودة يف املصاحل العمومية الذي أقيم مبدينة لشبونة 

خالل املؤمتر األورويب الثاين للجودة مبدينة  2002صيغة سنة ؛ و نشرت أول 2000الربتغالية؛ يف ماي 
  .قن الدمناركيةركوبنها

و لقد اخنرطت مجيع دول االحتاد األورويب يف إطار التقييم املشترك للمصاحل العمومية و اعتمدت 
 2000غ إدارة عمومية أوروبية تنتمي إىل قطاعات خمتلفة؛ مع زيادة و توسيع التطبيق ليبل 1000أكثر من 

  .2010منخرط سنة 
و نشري أنه بالرغم من حداثة هذه املرجعية إالّ أنها أثارت اهتمام دول االحتاد األورويب و كذا 
دول أخرى مثل كوريا اجلنوبية؛ الربازيل؛ ناميبيا؛ لبنان؛ الصني و اليت أطلقت أول جتربة منوذجية يف 

ارة يف الصني تنسيق هذا الربنامج الذي مشل يف البداية حيث تتوىل املدرسة الوطنية لإلد 2003أواخر سنة 
مث مشل هياكل أخرى تعمل باألخص " كازميان"خدمات الوكالة الصينية للشراء العمومي و إدارة مقاطعة 

  .يف جماالت التصرف باإلدارات احمللية و قطاعات الفالحة و البىن التحتية
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  الضريبيةحتسني املعاملة يف املنازعة : الفرع الثاين
  

تتعدد األسباب و تتنوع لقيام الرتاع اجلبائي األمر الذي يؤدي بالتأكيد إىل تنوع املنازعة اجلبائية،   
و ذلك حسـب املوضوع الذي تطبق عليه، فقد تأخذ شكل نزاع حول جباية الضريبة و هي ما تسمى 

اء؛ و كل هذا أو ذاك قد مبنازعات التحصيل، و قد تدور حول وعاء الضريبة و تسمى مبنازعات الوع
يكون نتيجة اخلطأ يف تطبيق القوانني الضريبية أو اخلطأ يف تفسريها، أو نتيجة لتضارب قرارات اإلدارة 
الضريبية، و على هذا األساس فقد رسم املشرع الضرييب اجلزائري طريقتني حللّ املنازعة اجلبائية، تتمثل 

ية ذات تشكيل خاص تنظر يف املنازعات الضريبية؛ هلا أمهية و هي جلان إدار 1أوىل الطرق يف جلان الطعن
ت ـة يف هذه املنازعة إذ أا تتمكن من حلـها دون اللجوء إىل القضاء و يف ذلك اختصار للوقـخاص

و اجلهد و حتسني املعاملة، و يدخل ضمن هذه املعاملة النظر فوراً يف الطعون املقدمة أمامها و سرعة 
إجراءاا يف حلّ املنازعات املطروحة أمامها من أجل تسيري عمل املكلف بالضريبة  البث فيه مع تبسيط

إعطاءه الضمان و الثقـة و أن حقوقه مصانة كما يلزم هلذه اللّجان بأن تبث يف طعون املكلف 
  .بالضريبـة يف آجال و مدة قصرية ضماناً حلقوقه

  
زعة بني املكلف بالضريبة و إدارة الضرائب من و إنّ اللجوء إىل هذه اللجان اإلدارية حللّ املنا  

ة ـاء و هذا حماولة من اإلدارة احلديثة لفتح طرق الشفافيـراءات اإلجبارية قبل اللجوء إىل القضـاإلج
  .2و تكريس مبدأ العدالة

  
هي  أما الطريق الثاين يف املنازعة الضريبية فهو اللجوء إىل القضاء أو ما يسمى باملنازعة القضائية و  

و اللجوء إليها يكون غالباً بعد صدور قرار  3وسيلة مفتوحة سواء للمكلف بالضريبة أو إدارة الضرائب
  .جلنة الطعن

و الواقع أن اللجوء إىل القضاء قد يؤدي إىل إطالة مدة املنازعات لكثرة اإلجراءات و كثرة   
جلبائية أمام جلان الطعن دون اللجوء إىل القضايا املتداولة مما يتعني معه تدارك األمر و حل املنازعات ا
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  .56عمار معاشو، عزاوي عبد الرمحن، املرجع السابق، ص :انظر-  3
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القضاء، و على كل فإن هناك ثالث طرق تؤدي إىل حتسني املعاملة يف املنازعة الضريبة و هي متعلقة 
  .مبراحل الفحص الضرييب إما قبل الفحص أو أثناءه، أو بعد الفحص الضرييب

  
  :قبل الفحص الضرييب - أ

  
ة ـكلف بالضريبة بعض الضمانات القانونية اليت تتيح له تسوية ميكن أن مينح املـو يف هذه احلال  

و تنظيم وضعيته اجلبائية قبل استخدامه ألي إجراء خمالف لإلجراءات اليت تضمن له احلد األقصى من 
الضمانات، و ذلك بإعالم املكلف بالضريبة بكل اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذ يف حقه عند الفحص 

  .رد على أي استفسار تطالب به اإلدارةالضرييب حىت يستعد لل
  
  :أثناء الفحص الضرييب -ب
  

و هنا جيب على كل طرف أن يعرف حقوقه و التزاماته حىت يكون احلوار بينهما منظماً، و ذلك   
بتقدمي كل التسهيالت أثناء الفحص و املناقشة و احلوار مع املوظف املختص و إعطاء الفرصة للمكلف 

  .املستندات و البيانات اليت تدعم وجهة نظره مع االلتزام امللقى على عاتقه بالضريبة لتقدمي كل
  
  :بعد الفحص الضرييب -ج
  

البد من استخدام مجيع الطرق بالتفاهم و االتفاق جتنبا للمنازعة القضائية و مثال ذلك إمكانية   
  .تصحيح اإلدارة للخطأ يف ربط الضريبة

زاع ـق يف اللجوء إىل القضاء لفض النـهما لكل منهما احلال أنه مل يتم أي اتفاق بينـو يف ح  
  :و حتسني املعاملة يف هذا اال ال تتحقق إالّ بعد حتقق اإلجراءات التالية

  
  مساواة املكلف بالضريبة و إدارة الضرائب يف كل حقوق التقاضي أمام قاضي الضريبة، مع منح

 .املكلف كل حقوق الدفاع
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 ا و ذلك عن طريق إجراءات مبسطة ـلتقاضي يف جمال الضريبة ملرونتهضرورة تبسيط إجراءات ا
 .و غري معقدة

 
  عدم متاطل إدارة الضرائب أمام القضاء يف تقدمي أي مستند أو بيانات تراها احملكمة ضرورية

 .للفصل يف الرتاع

 
  بالغش ضرورة توافق العقوبات و اجلزاءات مع خطورة اجلرمية املرتكبة مثال إذا تعلق األمر

  .الضرييب أو التهرب الضرييب ينبغي أن تكون العقوبة وفقا ألحوال و مالبسات الفعل املرتكب
  

و حىت يتحقق مبدأ حتسني املعاملة يف املنازعة اجلبائية حرصت جلّ التشريعات و منها التشريع 
إجراءات رفع اجلبائي اجلزائري على ضرورة التصريح يف الفصل يف املنازعات الضريبية أي أن تتسم 

قصري أمد الرتاع بني املكلّف بالضريبة و اإلدارة الضريبية رعاية تالدعوى الضريبية بسرعة الفصل فيها ل
التسريع يف  وضاع االقتصادية من جهة أخرى و كذاملصلحة اخلزينة العمومية من جهته و استقرار األ

دارة اجلبائية على جادة القانون الضرييب دون عملية الفصل يف املنازعة اجلبائية سيؤدي حتماً إىل وضع اإل
جتاوز لذلك و هذا ما يكرس محاية للمكلف بالضريبة من جهة، و تعزيز مبدأ الثقة لديه و اطمئنانه على 

  .حقوقه
    

فطول مدة النظر يف الدعوى اجلبائية يعترب عقوبة يف حق املكلّفني بالضريبة األوفياء يف أدائهم 
الطويلة األمد هي مضيعة لوقتهم و إضافة مصاريف جديدة عليهم مما قد يستميلهم  الضرييب، ألنّ اآلجال

  .عن إخالصهم يف صدق إقرارام الضريبية و بالتايل احترافهم التهرب الضرييب
    

غري أنه ال يوجد أي نص قانوين يلزم احملاكم املختصة بضرورة الفصل يف الدعوى يف زمن معيـن 
و على هذا فمن  1جيب على احملاكم أن تفصل يف الرتاع خالل أسبوعني على األكثرو يرى البعض أنه 

األفضل أن تكون هناك حمكمة ضرائب خمتصة للفصل يف املنازعات الضريبية فقط، على أن تكون هذه 
األخرية مهيأة و جمهزة بأحدث األجهزة اإللكترونية احلديثة كأجهزة احلاسب اآليل؛ حىت يتسىن عرض 

أثناء الفصل يف الدعوى؛ و خاصة سابات و مستندات املكلف بالضريبة، اص املضغوطة اخلاصة حباألقر
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بعد أن بدأ العمل بالتوقيع اإللكتروين يف ظلّ احلكومة اإللكترونية و اعتماد خمرجات احلاسب اإللكتروين 
  .يف معظم التعامالت أمام أجهزة الدولة

  
ادر فنية مدربة داخلها و على األخص القضاة املعنيني و لقيام هذه احملاكم البد من وجود كو  

بالفصل فيها؛ إذ البد أن يكون للقاضي دراسة متخصصة يف جمال الضرائب و على درجة علمية ذات 
مستوى أعلى نظراً حلساسيـة هذا املنصب و البد للقاضي التأكـد من أنه مت إعالم املكلف بالضريبـة 

الالزمة لرفع الدعوى يف خالل املدة القانونية ضماناً حلقوقه و التوضيح  و إعالنه باإلجراءات الصحيحة
صراحة على أدلة اإلثبات و على من يقع عبء إثباا؛ كما جيوز للقاضي إجراء أي حتقيق آخر جيده 
ضرورياً و يف مصلحة املكلف بالضريبة ما دام أنه هيئة حمايدة؛ و قد جاء يف إحدى تعليقات قضاة 

من مميزات املنازعة اإلدارية أنّ اإلجراءات فيها طابع حتقيقي و مكتوب يلعب فيها : "العليا ما يلي احملكمة
القاضي و املستشار املقرر على اخلصوص الدور الذي يلعبه قاضي التحقيق يف الدعوى اجلزائية فال 

عليه أن يوجه األطراف  يكتفـي مبا يقدمه األطراف كما هو احلال بالنسبة للقاضي املدين مثال؛ بل جيب
 يف إدارة الرتاع؛ و يهيئ و أن يأمر بأي إجراء يراه ضروري تلقائيا ألنه يلعب دوراً إجيابياً و يتحكم

و امللف ليكون جاهزاً للفصل فيه طبقا للقانون كما يفعل قاضي التحقيق جلمع بدائل إلثبات التهمة أ
  ".نفيها

  
ح أمامه متمتعاً بصالحيات واسعة يف حدود القانون مبا و ذا يفصل القاضي يف الرتاع املطرو  

يسمح له من إلغاء الضريبة املفروضة بدون وجه حق أو تعديلها و بالتايل ضمان حقوق املكلّف 
  .بالضريبة

  
غري أنّ اجلدير بالذكر فإن األحكام الصادرة عن احملاكم اإلدارية الفاصلة يف املنازعة الضريبية قابلة   

باالستئناف ممن له مصلحة يف ذلك و باألخص اإلدارة الضريبية يف حال ما إذا كان احلكم للطعن فيها 
  .لصاحل املكلف بالضريبة

  
و لإلشارة فإن احملاكم اإلدارية و القاضي اإلداري و إن كان يتمتع بالصالحيات الواسعة يف   

كم بالنظر إىل حجم القضايا حدود القانون للفصل يف املنازعة إالّ أنه يبقى الضغط على هذه احملا
املطروحة أمامها مما يعكس سلباً على املكلّف بالضريبة بالتماطل للفصل يف الرتاع القائم بينه و بني 
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على خالف بعض التشريعات مثل التشريع األمريكي الذي خصص ثالث حماكم ختتص . اإلدارة الضريبية
  :كما يلي كل واحدة بالنظر يف نزاع جبائي حمدد هلا قانوناً

  
 أجرته اإلدارة الضريبية يف الفرض و ختتص بنظر مشروعية التعديل الذي: احملاكم الضريبية -

الضرييب نتيجة فحصها لإلقرار و تتشكل من قاضي فرد و هي ذات اختصاص حمدد و تتبع 
درايل و أمامها اإلجراءات املقررة أمام احملاكم املدنية و ال تندرج ضمن حماكم النظام القضائي الف

إمنّا تعترب فرعاً من السلطة التنفيذية و لكنها مستقلة عن اإلدارة الضريبية كما تنظر يف اإلخطارات 
القانونية اليت ترد بأقل مما جيب على املكلّف بالضريبة يف أدائها؛ و يسمح يف ظل هذه احملاكم 

تئناف خالل ن فيها باالسو أحكامها ائية ما مل يطع. للمكلف بالضريبة أن يترافع فيها بنفسه
 .لصدور احلكمثالثة أشهر املوالية 

 
ختتص بنظر الدعاوي اليت يرفعها املكلف بالضريبة : احملاكم اإلقليمية أو حماكم املقاطعات -

السترداد الضرائب اليت أداها بدون وجه حق؛ تتكون من قاض فرد و يتبع أمامها نظام املسجلني 
اقع؛ إذ يعترب احمللفني أكثر تفهماً للمشاكل اليت يتعرض هلا املكلفني بالنسبة للمسائل املتعلقة بالو

 .بالضريبة و يف ذلك أكثر ضماناً هلم أثناء سري املنازعة اجلبائية

 
و هي تنظر يف الطلبات املقدمة ضد حكومة الواليات املتحدة األمريكية : حمكمة املطالبات -

وي اليت يرفعها املكلّف السترداد ما سبق أن تتشكل من ثالثة أعضاء؛ ختتص بالنظر يف الدعا
سدده من الضرائب بدون وجه حق وفقا ملا هو مقرر من اختصاص احملاكم اإلقليمية و ال يتبع 

 .1أمامها نظام احمللفني

  
هذا و يكون القاضي يف مجيع احلاالت ملزماً مبواكبة التطور الضرييب خاصة و أن أحكام الضريبة 

يف إطار قوانني املالية امللغية أو املعدلة أو املتممة و يف إطار مبدأ تسيري . يد كل سنةختضع للتغري و التجد
املنازعة الضريبية مما جيعل القاضي مضطراً إىل اإلطالع على أي قانون مايل للوقوف على مستجدات 

اإلدارة الضريبية أحكام الضريبية؛ مما جيعله يف وضعية تسمح له بالتحلي باجلرأة الكافية لتحدي هيمنة 
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من خالل حتقيق الشكليات يف املنازعات اجلبائية حتسيناً  اال بكلّ جدية و فعالية؛ و لن يتحقق ذلك
  .لوضعية املعاملة اجلبائية للمكلف بالضريبة أثناء املنازعة

  
فيجب أن تكرس احلماية القضائية له أوال على مستوى تطبيق القواعد الشكلية املتعلقة بالطعن 

قضائي لدعم مبدأ الطعن األصلح للمتكلّف بالضريبة على غرار مبدأ القانون األصلح للمتهم املقرر يف ال
جمال تنازع القوانني اجلبائية حىت ال يستبعد املكلّف بالضريبة عن جمال القضاء كجهة حمايدة؛ إذا ما أغفل 

أو غموض للوصول إىل  بعض الشكليات اليت ال تؤثر يف جوهر الرتاع و ال تؤثر أو تضفي أي لبس
  .إحقاق احلق الضرييب سواء بالنسبة للمكلّف بالضريبة أو حىت اإلدارة الضريبية ذاا

إىل رفض اإلخضاع لشكليات تعرقل  1إذا أنه و يف ذات السياق فقد ذهب جملس الدولة الفرنسي
اء؛ ذلك أنّ جملس الدولة من حقوق املكلّف بالضريبة؛ أو حىت عمل اإلدارة الضريبية عن طريق اإللغ

الفرنسي فرق بني الشكليات األساسية و الشكليات غري األساسية؛ و من هذا املنظور فإنّ اإللغاء ال 
  .يطال إالّ الشكليات األساسية املقررة بقوة القانون أو التنظيمات أو املبادئ العامة للقانون

مدها لتأييد أحقيته يف اال الضرييب، مما فاملكلف بالضريبة جيب أن تتوفر لديه الوسيلة اليت يعت
  .يتعني على القاضي قبول دعواه يف حاالت كثرية دومنا ضرورة للتمسك اجلامد بقاعدة الشكلية

  
إذن من خالل هذا كلّه البد من حتسني معاملة املكلف بالضريبة خالل املنازعة اجلبائية؛ ذلك أنه 

ية اليت يتمتع ا أي مواطن يف مواجهة خصمه يف كافة ااالت و على الرغم من أمهية الضمانات القضائ
باعتبارها من احلقوق األساسية ألي فرد؛ فإن أمهية الضمانات القضائية يف نطاق الضرائب أشد لسببني 

  :رئيسيني مها
  
أنّ توقيع اجلزاء الضرييب كأصل عام من صميم عمل القاضي إالّ أنّ املشرع الضرييب قد خول  -1

 .دارة الضريبية توقيعه دون مشاركة أو حىت استشارة جهة قضائية معينة قبل توقيعهاإل

 
وجود مبدأ السلطة التقديرية الواسعة اليت تتمتع ا اإلدارة الضريبية يف ظلّ عدم تقنني بعض  -2

اإلجراءات و هو ما يفتح الباب واسعاً للتحكم و التعسف؛ لذا كان من الواجب إجياد 
انات املختلفة توازن السلطة التقديرية الواسعة لإلدارة الضريبية و اليت هي جمموعة من الضم

                                                             
1 http://www.blog.saeed.com/2011/04/adjudication-of-tax-disputs  
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مصدر ديد للمكلّف بالضريبة لتنال من حقوقه األساسية و لن يتأتى ذلك يف خالل مرحلة 
الرتاع القضائي إالّ بتحسني طريقة التعامل مع املكلفني بالضريبة و ضمان حقوقه خالل هذه 

  .تقيد سلطات اإلدارة اجلبائية الفترة؛ مبا يسمح من
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  :الضمانات املعتمدة مبناسبة التحقيق اجلبائي: الباب األول
  

مما الشك فيه أنّ اإلدارة اجلبائية متلك مبقتضى القانون سلطة مطلقة يف إجراء الرقابـة يف مواجهة   
ملتبعة من قبل املشرع، و الذي غالباً املكلفني بالضريبة و تظهر أمهية هذه الرقابة من خالل النظم اجلبائية ا

للموازنة بني ما  1ما يعتمد على تصرحيات املكلفني بالضريبة لتأسيسها، لذا وجد جهاز الرقابة اجلبائية
  .جهتهمموايقدمه املكلف بالضريبة من تصرحيات املفترض فيها الصحة و بني حق الدولة يف 

  
لضريبة، إذا ما كانت هذه األخرية ضريبة على و ختتلف إجراءات الرقابة اجلبائية حسب نوع ا

  .الدخل أم ضريبة على أرباح الشركات، و هذا نسبة إىل النظام املعتمد إن كان جزافيا أو نظاما حقيقيا
  

إلدارة الضرائب وسائل قانونية لتمكنها من متابعة املكلف  و منح املشرع من خالل هذه االداة
  .2لص من دفع الضريبة املستحقةبالضريبة للحد و التقليل من التم

  
و الرقابة  تني هامتني مها الرقابة الداخليةو من أهم الوسائل املتاحة يف إطار الرقابة اجلبائية وسيل

  .اخلارجية
  

و الرقابة الداخلية؛ تتم داخل مكاتب مفتشية الضرائب املكلفة بالوعاء الضرييب إذ جيوز للمفتش 
  .ف بالضريبة لتكملة الرقابة السطحية للملف اجلبائيطلب معلومات و توضيحات من املكل

  
ة و هي أهم أنواع الرقابة متارس من قبل أعوان املديرية الفرعية إلدارة يأما الرقابة اخلارج

الضرائب املكلفة بالرقابة اجلبائية و هي ما تسمى بالتحقيق اجلبائي مبا حتمله هذه الكلمة من معىن إذ 
قيق يف احملاسبات املنصب على األشخاص امللزمني مبسك حماسبات طبقا يتنوع حسب طبيعته إىل حت

يف جممل الوضعية اجلبائية  ون التجاري، و كذا التحقيق املعمقاإلجراءات اجلبائية و أحكام القانلقانون 
  .الذي يهتم بالضريبة على الدخل فقط

                                                             
  .200محمد حمو، منور أوسریر، المرجع السابق، ص: أنظر-  1
، ، الجزائر، 2009عوادي مصطفى، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الضریبي الجزائري، مطبعة مزوار، الطبعة األولى،: أنظر-  2

  .11ص
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دارة الضرائب يف رقابة إلغري أن املشرع و يف مقابل ذلك أي مقابل السلطة املطلقة املخولة 
األشخاص املكلفني بالضريبة اعترف مبجموعة من الضمانات متنح هلذا املكلف بالضريبة محاية له من 

 .تعسف اإلدارة يف استعماهلا حلقها القانوين

  
و على هذا األساس فإننا سنتناول يف هذا الباب التطرق إىل ماهية التحقيق اجلبائي كوسيلة 

مانات املمنوحة قبل إجراء للضريبة و الض ة اجلبائية لرقابة األشخاص اخلاضعنيدارمعتمدة من طرف اإل
  .التحقيق و املعتمدة أثناءه
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و حبسب التحقيق اجلبائي عند تطبيقه من قبل اإلدارة اجلبائية حبسب اهلدف املرجو منه، يتنوع   
  .نوع الضريبة الواجب حتصيلها طبيعة الشخص املكلف بالضريبة، و كذا

  
فإذا كانت اإلدارة الضريبية دف إىل التحقيق يف حماسبة املكلف بالضريبة أو أنّ التحقيق ميس   
الشخص الطبيعي أو ينصب على كل الضرائب فإنّ التحقيق احملاسيب هو األنسب يف هذه احلالة، بوضعية 

التحقيق ميس بوضعية ل املكلف بالضريبة أو أنّ أما إذا كانت اإلدارة دف من خالل رقابتها دخ
على الدخل اإلمجايل فإن التحقيق املعمق يف جممل الوضعية الشخص املعنوي أو ينصب على الضريبة 

  .اجلبائية هو األصلح
  

الوقوف على األخطـاء ن على السلطة املختصة ـة القانونية يتعيي هو االداـق اجلبائـفالتحقي  
أنّ إدارة الضرائب هي إحدى هذه السلطات املختصة فإن رقابتها متثل الوسيلة اليت و مبا و تقوميها، 

متكنها من التحقيق بأن املكلفني بالضريبة ملتزمني يف أداء واجبام اجلبائية و تصحيح األخطاء 
و على ذلك فهو جمموع العمليات اليت تقوم ا اإلدارة اجلبائية قصد التحقيق من صحة . 1املالحظة

التصرحيات املقدمة من طرف املكلفني بالضريبة حماولة منها اكتشاف التدليس أو التملص أو التهرب 
  .الضرييب

  
القانون حقوق و صالحيات تسمح هلا بالتأكد و بالتايل فالرقابة تعد وسيلة اإلدارة اليت منحها   

طاء املرتكبة باإلطالع التصرحيات املقدمة من طرف املكلف بالضريبة لتقومي و تصحيح األخمن صدق 
  .كل املعلومات املقدمة لإلدارة اجلبائيةعلى 

  
مما إذا كان كل شيء يسري وفقا للخطة املرسومة و التعليمات  بأا التحقق: "و قد عرفها فايول  

  .2"الصادرة، أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو اخلطأ من أجل تقوميها و منع تكرارها
  

                                                             
  .201یر، المرجع السابق، ص محمد حمو، منور أوسر: أنظر -  1

المطبعیة، محمد براق، ماھیة المراجعة الجبائیة و مھمتھا، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة و السیاسیة، المؤسسة الوطنیة للفنون   -           
  . 260، ص2007، 03الجزائر، عدد 

    étudiantdz.net/VP: أنظر -  2
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التحقق مما إذا كان كل شيء يسري : "ي سليمان، سبيحات القبيالت على أاما عرفها محدك  
وفقا للخطة املرسومة و التعليمات الصادرة و القواعد املقررة، لتبيان نواحي الضعف أو اخلطأ من أجل 
تقوميها و منع تكرارها فهي األداة القانونية اليت تعني السلطة املختصة على الوقوف على األخطاء و 

  .1"تقوميها
  

املكلفني من التحقق بأن اجلبائية هي الوسيلة اليت متكن اإلدارة : "Claude Laurantكما عرفها   
  2."املالحظة هلا بتصحيح األخطاءواجبام و تسمح  يف أداء ملتزمني
إن التحقيق يف الوضعية اجلبائية العامة هو جمموعة عمليات : "فيعرفها بقوله Philipe Ecolineأما   

املراقبة اليت دف إىل وجود تناسق بني املداخيل املصرح ا من جهة و من جهة أخرى الذمة املالية من 
  .3"خمتلف ممتلكات املكلف

  
فحص لتصرحيات و كل سجالت و وثائق و مستندات : "كما عرفها عبد املنعم فوزي على أا  

عية أو معنوية و ذلك بقصد التأكد من اخلاضعني هلا سواء أكانوا ذو شخصية طبياملكلفني بالضريبة 
  .4"حتتويها ملفام اجلبائيةصحة املعلومات اليت 

من الباحثني و املختصني يعتربون الرقابـة اجلبائية هي مرادف ملصطلح املراجعة اجلبائية و هناك   
م و اهلدف عبارة عن فحص للوضعية اجلبائية للمؤسسة بغرض تشكيل رأي، أو تقي: "و يعرفوا على أا

  .5"منه هو تشخيص جبائي للمؤسسة
  

انني الفحص الشامل للوضعية اجلبائية للمؤسسة بغرض احترام القو: "ما يعرفها آخرون بأاك  
األمن اجلبائي من منظور السياسة املتبعة يف التسيري من جهة أخرى،  اجلبائية، من جهة و بغـرض تعزيز

  .6"فرها التشريع اجلبائي دون املساس مبصاحل اخلزينة العموميةم يف اإلمكانيات اليت يوبالتحكو ذلك 
  :حقيق اجلبائي يصنف إىل االنواع التاليةو بناء عليه فإن الت  

                                                             
األردن، .ط.سبیحات القبیالت، الرقابة اإلداریة و المالیة على األجھزة الحكومیة، دراسة تحلیلیة و تطبیقیة، مكتبة دار الثقافة، د حمدي سلیمان،: أنظر  1

  .13، ص1998
حالة الجزائر، الملتقى  عیاشي عجالن، ترشید الرقابة الجبائیة على قطاع البنوك و المؤسسات المالیة لحركیة أعمالھا و نتائجھا بالتطبیق على. أ : أنظر-  2

  . 02، ص2009، أكتوبر "العلمي الدولي حول األزمة المالیة و االقتصادیة الدولیة و الحركیة العالمیة
  .02عیاشي عجالن، المرجع السابق ،ص. أ: أنظر -  3
  .223، ص2008سكندریة، ، منشأة المعارف، اإل1عبد المنعم فوزي، المالیة العامة و السیاسات المالیة، الطبعة . د: أنظر -  4
  .20، المرجع السابق ،ص خالصي رضا. أ: أنظر -  5
الملتـقى العـلمي الدولي، األزمة  –حالة الجزائر  –ولھي بوعـالم، نحـو إطار مقترح لتفعـیل آلیـات الرقابة الجبائیـة للحّد من آثار األزمـة : أنظر -  6

  . 05، سطیف، ص2009میة، جامعة فرحات عباس، أكتوبر المالیـة و االقتصادیة الدولیة و الحكومة العال
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أو منطوية على ضريبة التحقيق احملاسيب و الذي ميكن أن يكون مرتكزا على جممل الضرائب و الرسوم  
اسيب هناك نوع آخر يدعى بالتحقيق املصوب و إىل جانب هذا النوع من التحقيق احمل؛ أو رسم معني

منه و اليت قضت  22و ذلك مبوجب املادة  20081الذي مت استحداثه مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 
مكرر ضمن قانون اإلجراءات اجلبائية يف جزئه الثاين؛ الباب األول، القسم  20صراحة أنه تنشأ املادة 

  .الثاين من الفرع الثاين
  

حتقيق يف حماسبة املكلفني بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من : و قد عرفه املشرع اجلزائري على أنه  
الضرائب، لفترة كاملة أو جلزء منها غري متقادمة؛ أو موعة عمليات أو معطيات حماسبية ملدة تقل عن 

  .2سنة جبائية
  .3قة يف التحقيق احملاسيبو خيضع التحقيق املصوب يف احملاسبة إىل نفس القواعد املطب  

  
من التحقيق اجلبائي فهو التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية و الذي يرمي إىل  أما النوع الثالث

تأكد إدارة الضرائب من مصداقية و صحة التصريح اإلمجايل باملداخيل للمكلفني بالضريبة و هو ما 
يف احملاسبات و املبحث الثاين إىل املراقبة  سنتطرق إليه يف مبحثني، خنصص املبحث األول إىل الرقابة

  .الشاملة مل الوضعية اجلبائية ةاملعمق
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  .2008جویلیة  27المؤرخ في  42ر، رقم .، ج2008، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008جویلیة  24مؤرخ في  02-08أمر رقم :انظر-  1
  .مكرر ق إ ج ج ب 20/1المادة : أنظر-  2
  .مكرر ق إ ج ج ب 20/2المادة : أنظر-  3

  .96الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص -         
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  الرقابة يف احملاسبات: املبحث األول

  
جمموعة من العمليات الرامية إىل مراقبة التصرحيات "أو الرقابة يف احملاسبات هو التحقيق احملاسيب   

  ".بالضريبة اجلبائية املكتتبة من طرف املكلفني
على أا جمموعة العمليات اليت دف إىل املراقبة بعني املكان حملاسبة مؤسسة ": و يعرفه البعض  

معينة؛ عن طريق تقريب البيانات الصادرة منها ببعض املعطيات الواقعية املادية املتحصل عليها بعد 
رحيات املكتتبة و ضمان البحث، سواء داخل املؤسسة أو خارجها دف مراقبة صحة و صدق التص

الضرائب و الرسوم املتملص و اعادة اصدار إن أمكن ذلك، إن غاية الرقابة هي ضمان إصدار تصحيحها 
  .1"منها

  
راقبة الوثائق احملاسبية بعني ات يتحدد بأربع معايري و هي أن تتم و عليه فإن الرقابة يف احملاسب  

على املقارنة بني تصرحيات املكلف املكتتبة و العمل املكان و أن دف إىل معرفة صدق التصرحيات 
ذه الرقابة كل من على أن يقوم . 2و حماسبته و من مت قد ينتج عنها فرض ضرائب تكميليةبالضريبة 

أعوان اإلدارة اجلبائية املنتمني الذين ينتمون إىل مصلحة األحباث و املراجعات؛ و أعوان املديرية الفرعية 
من أجل ضمان ة، و أعوان مفتشية الضرائب الذين ميتلكون على األقل رتبة مفتش، و ذلك للرقابة اجلبائي

الرقابة على على أن مير يف هذه  3رقابة جممل الضرائب و الرسوم املستحقة على املكلف اخلاضع للرقابة
  .بعني املكان ملراقبة احملاسبات، مث تليها مرحلة فحص احملاسبةأساسيتني؛ املرحلة التحضريية مرحلتني 

  
يف مطلبني، نتعرض يف املطلب األول إىل املرحلة نتعرض هلذا املبحث و بناءاً على ما سبق فإننا   

  .التحضريية للرقابة، و املطلب الثاين مرحلة فحص احملاسبة بعني املكان
  
  

                                                             
 .07ولھي بوعالم، المرجع السابق، ص. أ: أنظر-  1

-François Deruel ;Christian de Lauzainghein ;Lucile De Mellis ;droit fical.DALLOZ.12 ème édition.2002 ;P213   
   .ائیةمن قانون اإلجراءات الجب 20المادة  -          
  .37، ص2008العید صالحي، الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجبائیة، دار ھومة، الطبعة الثالثة، الجزائر، -          
  .13عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص-          

  .03، ص2007وطنیة للقضاء، دفعة سویر نجیب، ضمانات المكلف بالضریبة الخاضع للرقابة الجبائیة، مذكرة التخرج من المدرسة ال: أنظر-  2
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 20/2أنظر المادة  -  3
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  املرحلة التحضريية ملراقبة احملاسبة: األول طلبامل
  

يف هذه املرحلة ببعض قام احملقق اجلبائي تم يف إطارها القانوين إالّ إذا أن تال ميكن ملراقبة احملاسبة   
و  ـب ليتمكن من أخذ صورة شاملـةاألعمال التحضيـرية و التمهيدية على مستوى إدارة الضرائ

املكلف بالضريبة املعين بالرقابة؛ و حتديده للنقاط اليت يشملها التحقيق بفحصه للملف  عنمستوفية 
بالضريبة سواء تعلق األمر بالضرائب أو الرسوم أو رقم األعمال و الضريبة على الدخل مكلف اجلبائي لل

األرباح الصناعية و التجارية، و تأكده أيضاً ما إذا كان ملف املكلف بالضريبة مستوفياً اإلمجايل و على 
جيعلها حتت اإلجراءات للوثائق الواجب التصريح ا و آجال تقدميها؛ و إنّ عدم التزام احملققني ذه 

اإلجراءات املنصوص عليها يف التشريع اجلبائي، األمر الذي اع ـلذا يستوجب عليهم إتب؛ 1طائلة البطالن
ليها مرحلة االنطالق يف مث تأدى م إىل تقسيم هذه املرحلة إىل مرحلتني مرحل الربجمة و التحضري 

  .الرقابة اجلبائيةعمليات 
  

  التحضري إلجراء مراقبة احملاسبة الربجمة و: الفرع األول
  

من األعمال التمهيدية على مستوى مصاحل اإلدارة اجلبائية اليت املرحلة على جمموعة تقوم هذه   
ة ـأخذ صورة واضحة كاملمن أجل  2الذين هلم رتبة مراقب على األقليقوم ا أعوان اإلدارة اجلبائية 

من هذه األعمال ويهتم ا يف عملية التحقيق ط اليت عن املكلف بالضريبة و معرفة النقاو مستوفية 
  :التمهيدية
  .بائي للمكلف بالضريبةاجل دراسة امللف) أ

 .دراسة الوثائق التقنية لنشاط املكلف بالضريبة) ب

 
 
  

  
                                                             

  .53عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص: أنظر-  1
  .من قانون اإلجراءات الجبائیة 20/1المادة : أنظر -  2

  .94الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص -          



  ماهية التحقيـق اجلبائـي                      األول الفصـل
 

134 

 

  :سحب و فحص امللفات اجلبائية) أ
رسم على رقم تقوم هذه العملية بفحص امللف اجلبائي املفتوح باسم املؤسسة و ما يتعلق ا من   

األعمال و الرسم على النشاط املهين و األرباح الصناعية و التجارية أو أرباح املهن غري التجارية كما أا 
  .أو املسريين األساسيني يف الشركاتفحص امللف الشخصي للمستغل أو الشركاء تقوم على 

  
  
  : عن الضرائب املباشرة -1أ

ع التصرحيات و فحص التصرحيات اجلبائية السنوية، و إذا أول ما يبدئ به احملقق أن يراقب إيدا  
  :ما مت إيداعها متأخرا فعلى احملقق أن يأخذ يف االعتبار ثالث حاالت

 .التصرحيات املودعة يف اآلجال القانونية و بطريقة منتظمة -

 .التصرحيات املودعة بعد اآلجال القانونية و بطريقة غري منتظمة -

  .صالتودع أ التصرحيات اليت مل -
و هنا يتأكد احملقق من املعلومات بناءاً على كشوفات فرض الضريبة اخلاضع هلا املكلف أو طلب 

تقدمي نسخ من اإلنذارات و اجلداول و التأكد أن مجيع الضرائب و الرسوم متت املكلف بالضريبة 
  .مراقبتها

  :رفة ما يليدارة الضرائب من معإلإنّ فحص امللفات له من األمهية البالغة مبا يسمح 
رح به مقارنة مع الدخل الصنفي املصرح به من طرف املكلف بالضريبة، كما الدخل اإلمجايل املص -

يسمح من معرفة عناصر منط املعيشة و مقارنتها مع الدخل املصرح به، و كذا املمتلكات العقارية 
 القروض املربمة بصفة ، 1ااملكتسبة و القيم املنقولة و مقارنتها مع فوائد القيم املنقولة املصرح

 .و اليت مت خصمها من النتائج احملاسبية ةشخصية و مقارنتها مع الفوائد املسدد

و من خالل هذه الرقابة للملف الشخصي للمكلف بالضريبة ميكن للمحقق أن يقدر درجة  -
 .مصداقية التصرحيات املكتتبة

 
  

                                                             
  .56فى، المرجع السابق، صعوادي مصط: أنظر-  1

  .94الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص -          
  .تحصیل الضرائب و التھرب الضریبي و مكافحتھ -          

 hTTP://WWW.demirihcab.I8.com  
  . 22، ص2005، 02المراجعة و تدقیق الحسابات، دیوان المطبوعات الجماعیة، بن عكنون، طمحمد التھامي، مسعود صدیقي،  -         
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  : الرسوم على رقم األعمال -2أ
األعمال للفترة احملقق فيها يف يقوم احملقق بتجميع كشوفات أرقام  يف هذا النوع من التحقيق  

و  ريات رقم األعمال، و الرقم املعفىحيتوي على املعلومات لكل سنة و اليت تتعلق بتغشكل جدول 
الرسم على القيمة املضافة، املسترجع و املستحق، شرط أن يتحقق و يتأكد أن كل الكشوفات اخلاصة 

مع القيام مبقارنة مع تلك اليت مت التصريح ا و إن كان كتتبة قد متت معاينتها فعال، برقم األعمال امل
  .هناك فرق فيجب إعادة تأسيس رقم األعمال لكل سنة على حدى

  
  
  :1الضريبة على الدخل اإلمجايل- 3أ

املكلف بالضريبة على احملقق فحص و رقابة امللف الشخصي للضريبة على الدخل إذا كان   
و هذا النوع من الرقابة إجباري إذ يتأكد بأن . مؤسسة فردية أو الشركاء يف شركات و مسريهال مستغ

التصرحيات السنوية و أا أودعت يف توارخيها القانونية احملددة، مث ينتقل إىل دراسة امللف حيتوي على كل 
  :هذه التصرحيات بالتطرق إىل

الضرائب على أرباح الشركات، ط املهين، الرسم على القيمة املضافة؛ الر سم على النشا  
دراسة ميزانية الضرائب على الدخل اإلمجايل، الدفع اجلزايف، ضريبة الدخل اإلمجايل على األجور، 

املؤسسة املصرح ا من طرف الشركـات و ذلك بالتطرق إىل دراسة التصريح اخلاص بالقيمة املضافة، 
لى القيمة املضافة؛ كيفية اخلاص بالتصدير، أسس الرسم عاملباشرة، رقم األعمال و اخلاص بالضرائب 

و هناك على احملقق فحص التصرحيات املودعة من طرف أرباب العمل و اليت . أو التقسيط التسديد
هلم من اكتشاف املكافآت اليت ليست هلا احلق يف اخلصم لكن مت خصمها من األساس اخلاضع تسمح 

 .بني األجور املسددة و املصرح ا سنوياً للضريبة؛ كما عليه القيام مبقارنة

 
 
 
  
  

                                                             
 Martin Collet : Procédures fiscales.controles ;contentieux et recouvrement de l’impot. Presses universitaires: أنظر-  1

de France, 1ère édition,Paris. 2011, P12.                                                                                                                   
       -Jean-Pierre CASIMIR ;les signes extérieurs de revenus,L.G.D.J ;Paris ;1979 ;P155                                                              
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  :لتقنية للمكلف بالضريبةا 1دراسة الوثائق )ب
ن املكلف علومات اجلبائية املتوفرة لديه عفيها احملقق من معاجلة املو هي املرحلة اليت ينتقل   

من طرفه و هي  تصرحياته املتواجدة يف الدفاتر احملاسبية و وثائق اإلثبات املقدمة 2إىل فحصبالضريبة 
سب الربح و كيفية التصنيع للمنتـوج نك.ة ـق املتعلقة بالنشاط املهين قبل البدء يف أعمال املراقبـالوثائ

و التكنولوجيا املستخدمة و معدل ضياع املادة األولية املسموح به أثناء عملية املستخدمة فيه، و اآلالت 
  .اإلنتاج

حمققها إىل التأكد من صحة و ثبوتية الضرائب ممثلة يف هذه املرحلة يسمح إلدارة و من خالل   
و تقيدام احملاسبية قصد التأكد بالضريبة، التقيدات احملاسبية و كذا مقارنة التصرحيات اجلبائية للمكلف 

  .من مصداقية و صحة التصرحيات
وثائق هذه املرحلة إعداد و تقدمي جمموعة من الكشوفات كو على املكلف بالضريبة يف خالل   

  :ثبوتية من بينها ما يلي
  

كشف مقارنة بني امليزانيات و حتتوي هذه الوثيقة على جممل الكتابات احملاسبية املتعلقة حبسابات  -
ذلك أا تسمح بتقدير تغريات حسابات امليزانية؛ و اختفاء أو وامليزانية ألربع سنوات غري متقادمة 

اهتالكات حركة القروض ، تزايد و تطور املكلف بالضريبةحسابات جديدة يف حساب ظهور 
 .اخلاصة باملكلف بالضريبة

 
من جداول حسابات النتائج لكل هذا الكشف عبارة عن جمموعة :كشف مقارنة حسابات النتائج  -

السنوات اليت خضعت للرقابة؛ و بناءا على هذه الكشوفات يفحص احملقق حسابات النتائج 
ور رقم األعمال، القيمة املضافة و الربح الصايف لكل سنة، للجداول و اليت تسمح له من تقييم تط
اكتشاف التغريات . للسنوات اليت مل تتقادم مع رقم أعماهلاكما يقارن األرباح اإلمجالية و الصافية 

  .3غري العادية لبعض بنود التكاليف و املصاريف
  

                                                             
  . Jacques Grosclaude, Philippe Marchessou, Procédures fiscales. dalloz, 5ème édition, 2009, P168:                       أنظر-  1
  .57عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص-   
  .56ھاني محمد حسن شبیطة، المرجع السابق، ص:انظر -  2
  .88عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص: أنظر-  3
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هلا من دقة النتائج املصرح ا جيب التأكد من خال 1و عند تقدمي املكلف بالضريبة للوثائق احملاسبية -
و املوجودة يف التصريح، و دراسة مدى ترابط و جتانس األرقام املقدمة يف سنة التصريح مقارنة مع 

 .السنوات السابقة دف اكتشاف األخطاء املرتكبة

  
سسة املالحظ من خالل هذه العملية أنها جتري يف مقر إدارة الضرائب دون االنتقال إىل مقر املؤ  

املراد مراقبتها أو الشخص الطبيعي حملّ الرقابة، و تقوم إدارة الضرائب إذن مبجموعة من األساليب اليت 
تستخدم يف فحص احلسابات عن طريق املراجعة باملقارنة و يرتكز على أساس أن هناك عالقة ارتباط بني 

ة حسابات أخرى أرصدة احلسابات؛ حيث تتوقف قيمة أرصدة بعض احلسابات على قيمة أرصد
  .كالعالقة بني املبيعات و مصاريف البيع و سعر البيع و تكلفة املبيعات

  
اخلاصة باملكلف  2يستطيع العون القائم بعملية دراسة الوثائق أن جيري حتليال للبيانات هناو من   

ظهور هذه بالضريبة للتأكد من أا تعكس العالقات القائمة بني بعضها البعض، فإذا تبني من خالهلا 
  .العالقات، فإا تعكس مدى صحة و سالمة البيانات املقدمة

و يتم اإلعداد لعملية دراسة الوثائق التقنية على أساس قاعدة بيانات يتم إعدادها بواسطة إدارة   
فرعية خمتصـة منبثقة عن اإلدارة اجلبائية؛ وفقا لربنامج معين إذ تستقى البيانات من املصادر و املستندات 

  :و اجلهات التالية
  

املكلّف بالضريبة إىل إدارة الضرائب مباشرة بعد  هبيانات اإلخطار مبزاولة النشاط الذي يقدم -
 .البدء يف النشاط املهين

 
 .بيانات البطاقة الضريبية اليت يلزم املكلف بالضريبة باستخراجها -

 
 .الدفاتر و السجالت اليت يلتزم املكلف بإمساكها -

 
 .ت الضريبية اليت يلتزم املكلّف بتقدميهابيانات اإلقرارا -

                                                             
  .إلخ... تتمثل ھذه الوثائق في بطاقة الجرد، بطاقة اإلیرادات، بطاقة النفقات، -  1
  .58خالصي رضا، المرجع السابق، ص -   
مدونة محمود حمودة، أنواع زیارات الفحص و الخطوات األساسیة للفحص الضریبي،   2
 hTTP://auditorshassaumahmoud.blogspot.com/2012   
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 .البيانات احملصل عليها من خالل مناقشة املكلفني بالضريبة -

 
 .نتائج الرقابة اجلبائية عن سنوات سبق فحصها -

 
  :و تشمل قاعدة البيانات الشروط التالية

 
 .وصف حتليلي للمؤسسة من حيث املساحة و عدد املخازن مثال و كذا املوقع -

 
 .شاط الرئيسي و الفرعي و السلع اليت تنتجها املؤسسةنوع الن -

  
 

 .اآلالت و املعدات أنواعها، تاريخ شرائها -

 
 .بيان اليد العاملة، عددها و وظائفها -

 
 .الدفاتر و السجالت سواء كانت يدوية أو آلية -

 
، قيمة بيانات و نسب مالية كرقم األعمال السنوي؛ قيمة األصول الثانية، قيمة األصول املتداولة -

التكاليف و املصروفات، نسبة قيمة املواد اخلام، نسبة أجور التشغيل، نسبة تكلفة 
 .إخل...املبيعات

 
  :متر عملية فحص الوثائق التقنية مبجموعة من اإلجراءات جنملها فيما يليو 
 

رقابة؛ دراسة البيانات و املعلومات اليت تتوفر عليها إدارة الضرائب عن املكلّف بالضريبة حملّ ال -
من خالل قواعد البيانات الثابتة على احلاسب اآليل للتعرف على نشاطه و حجمه و رقم 

 .أعماله
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؛ قيمة يف مواعيدها  تقدميها اثناء  ها من بياناتت املقدمة من قبله و ما يرد عليدراسة اإلقرارا -
 .إخل...الضرائب الواجب سدادها؛ و إن مت سدادها يف مواعيدها

 
يفية دراسة الوثائق التقنية لسنوات سابقة و هل انتهت إىل اعتماد دفاتر عمل ملخص عن ك -

 .إهدارها و أسباب. لف بالضريبة أو إهدارهااملك

 
 .جتميع البيانات على معامالت املكلّف بالضريبة مع الغري -

 
 .أسلوب صناعتها و إنتاجها السلع املنتجة و كميتها و قيمة التعرف على نوعية -

 
ات اخلتامية و امليزانية للسنة موضـوع الرقابة من واقع اإلقرارات الضريبيـة، دراسـة احلسابـ -

 .و مقارنتها حبسابات السنوات السابقة مث دراسة هذه املقارنات

  
تبع يف ذلك إدارة الضرائب على جمموعة من األساليب كما سبق و للوصول إىل هذه النتائج ت

طريق مقارنة أرصدة احلسابات اإلمجالية الواردة بالقوائم  الذكر، فقد تعتمد على أسلوب املقارنات؛ عن
املالية اخلاصة بالنسبة ملوضوع الفحص أو الرقابة بأرصدة السنة أو السنوات السابقة و مالحظة أي فروق 
كبرية قد تظهر من املقارنة؛ أو مقارنة األرصدة التفصيلية لإليرادات و املصروفات الشهرية؛ أو مقارنة 

  .املالية بالبيانات غري املالية املتعلقة و اخلاصة ا مثل عدد العمال؛ و تكلفتهم املاليةالبيانات 
  

و قد يلجأ إىل أسلوب حتليل االجتاه أي حتليل التغريات يف بند من بنود القوائم املالية خالل فترات 
  .ات السابقةحماسبة خمتلفة إذ تتم مقارنة أرقام السنة موضوع الفحص بأرقام السنة أو السنو

  
و أخيـرا أسلوب التحليل املايل، و يتمثل يف دراسة القوائم املالية بعد تبويبها التبويب املالئـم، 
و استخدام أساليب فنية إحصائية بقصد تبيان االرتباطات اليت تربط بني بنودها و التغريات اليت تطرأ 

ل املايل على تفسري البيانات احملاسبيـة عليها خالل فترة واحدة أو عدة فتـرات و ينصب أسلوب التحلي
  .و استخدامها يف تقيم أعمال املؤسسة
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و إذا ما بقيت بعض النقاط غامضة لديه يستطيع أن يطلب بعض املعلومات أو التوضيحات من 
أو كتابية، األمر الذي يسمح باملسامهة يف ، و قد يتخذ هذا الطلب صيغة شفوية 1طرف املكلف بالضريبة

 املكلف بالضريبة فما على إدارة الضرائب إالحلوار بني طريف العالقة الضريبية، و إذا مل يستجيب إرساء ا
  .آخر تطلب فيه التوضيحات دون أن تسلّط عليه أي عقوبةإعادة إرسال طلب كتايب 

  
  

  االنطالق يف عملية الرقابة اجلبائية: الثاينالفرع 
  

رحلة مبقر املؤسسة اخلاضعة للتحقيق طبقا لنص املادة و تتم هذه املو هي مرحلة التحقيق الفعلي   
و ذلك يف حالة تقدمي طلب مكتوب  تورد استثناءاًادة راءات اجلبائية، لكن ذات املـاإلجمن قانون  20

  .2اإلدارة اجلبائية أو يف حالة القوة القاهرةو مقبول من طرف 
  

و يف هذه يف مكاتبهم، احملاسبية لفحصها أخذ الوثائق  3إن هذا النوع من الرقابة ميكّن للمحققني  
  .احلالة يسلم للمكلف بالضريبة وثيقة تثبت فيها الوثائق املسلمة و عددها و طبيعتها

إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق للمعين، على أن يكون كما ال ميكن إجراء أي مراقبة دون   
ملكلف بالضريبة، من مدة التحضري و كذا مرفقا مبيثاق املكلفني بالضريبة الذي يبني حقوق و واجبات ا

حق االستعانة مبستشار من اختياره، على أن حيتوي اإلشعار أيضا على املعلومات املتعلقة بأنواع 
الضرائب املراد التحقيق فيها و السنوات اخلاصة ا و الدفاتر الواجب حتضريها من طرف املكلف 

  .بالضريبة
أي حتقيق يف احملاسبة دون إعالم املكلف بالضريبة بذلك الشروع يف إجراء و عليه ال ميكن   

مسبقا، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا مبيثاق حقوق واجبات 
  .املكلف بالضريبة

بإعالم املكلف املعين بالتحقيق عن بداية التحقيق و التدخل امليداين قبل الشروع فاحملقق ملزم   
يف التحقيق و يكون ذلك بواسطة رسالة مسجلة أو وصل استالم أو أن يقوم احملقق بتسليم الفعلي 

                                                             
  .204ر أوسریر، المرجع السابق، صمحمد حمو، منو: أنظر -  1
یجب أن یتم التحقیق في الدفاتر و الوثائق المحاسبیة بعین المكان، ما عدا في حالة طلب معاكس من : "... من قانون اإلجراءات الجبائیة 20المادة  :انظر-  2

  ...".رھا قانونًا من طرف المصلحةطرف المكلف بالضریبة، یوجھھ كتابیًا و تقبلھ المصلحة، أو في حالة قوة قاھرة یتم إقرا
  .تسند مھام التحقیق في المحاسبة إلى أعوان لھم رتبة مراقب على األقل -  3

  .من قانون اإلجراءات الجبائیة 20/2المادة -   
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بالضريبة مع إمضائه على االستالم، و اهلدف من هذا اإلشعار، إعطاء فرصة اإلشعار شخصياً إىل املكلف 
د املشرع للمكلف بالضريبة ليهيئ نفسه لعملية التحقيق بتحضري وثائقه احملاسبية الالزمة، و قد حد

اً من استالم ءداتاب أيام 101لتحضري املكلف بالضريبة نفسه قدرها بـ اجلزائري مدة معينة كحد أدىن 
  :2هذا اإلشعار و حتت طائلة البطالن جمموعة من البيانات كالتايلو جيب أن حيتوي اإلشعار، هذا 

  
 .أو املقر االجتماعي للمكلف بالضريبة مع العنوان الصحيحاسم  -

 .خ و ساعة بدء التدخل يف عني املكانتاري -

 .إمكانية استعانة املكلف مبستشار من اختياره -

 .حتديد خمتلف الضرائب و الرسوم احملقق فيها -

 .التحقيق و هي السنوات غري املتقادمةا  املعينالسنوات  -

 كامال و ختم املصلحة اليت تباشره، و جيب أن يكون ممضيا من قبل احملقق و رئيسالعنوان  -
 .جمموعة التحقيق بذكر أمساءهم و ألقام و رتبهم

  
لزم أكتاب اإلجراءات اجلبائية، إذ من  47الفرنسي أيضا يف نص املادة إليه املشرع و هو ما ذهب 

  .بتحديد املوضوع العام الذي تتعلق به مراجعة احلسابات
 .3حتديد اسم و عنوان احملقق و املفتش العام -

بطبيعة العمليات احملقق فيها إذا تصويب يف التحقيق؛ و إعالمـه أنّ يوضح طابع الكما جيب 
  .تعلّق األمر بالتحقيق املصوب

  
إىل استالم باإلشعار قد يكون من املكلف بالضريبة نفسه إذا تعلق األمر كما جتدر اإلشارة 

تعلق األمر  الطبيعي أن املسير أو املمثل القانوين إذا تعلق األمر بالشركة أو املؤسسة إذابالشخص 
شعار من قبل بالشخص املعنوي، و يعترب اإلشعار قانونياً حىت و لو رفض املكلف بالضريبة استالم اإل

اإلشعار إىل شخص غري إذا سلم غري عنوانه دون إعالم إدارة الضرائب بذلك، لكن  موزع الربيد، أو 
الضرائب نتيجة خطأ يف العنوان  لينوب عن املكلف بالضريبة، أو رجوع الوصل إىل مصلحةمؤهل قانوناً 

                                                             
  .ق إ ج ج ب 3/مكرر 20و المادة . قانون اإلجراءات الجبائیة 20/4المادة   :انظر -  1

  .59رجع السابق، صعوادي مصطفى، الم -           
  .SERGE LEVET : Le contrôle fiscal, revue du droit, N°30, Janvier 2005, P27: أنظر-  2

    WWW.REV.GOV.ON.COMMinistère du revenu, Impôts des sociétés, vérifications externes,   
 WWW.ifcider.org: Les Garanties offertes aux contribuables 2009, OHADATA.  rôle fiscalBERNARD, Cont : أنظر - 3 
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يف عنوان املكلف بالضريبة، كان هذا اإلشعار غري بالتغيري إىل العنوان القدمي مع علم اإلدارة أو إرساله 
  .قانوين

  
وفقا ملا نص عليه املشرع إذا أباح  1و جتري مرحلة الرقابة الفعلية يف عني املكان إال استثناءاً

ئة قصد معاينة العناصر املادية املستعملة من طرف املكلف بالضريبة أو للمحقق أن يقوم مبراقبة مفاج
 .التأكد من وجود الوثائق احملاسبية و يف هذه احلالة يسلم اإلشعار بالتحقيق مع بداية املراقبة احلسابية

 
  2فحص احملاسبة بعني املكانمرحلة : املطلب الثاين

   
بة اخلارجية، و هي اليت تبدأ مباشرة بعد انقضاء املدة هذا النوع من الرقابة يسمى أيضل الرقا 

أيام من استالم املكلف بالضريبة لإلشعار بالتحقيق، و ينتقل احملققون إىل عني  10احملددة بـ القانونية 
املكان ملباشرة أعماهلم و نشاطام امليدانية و ذلك يف اليوم و الساعة املبينة يف اإلشعار حيث سيشرع 

  .يف عني املكان بلقاء احملقق مع املكلف بالضريبة املكان املقرر يفالتحقيق 
    

املصرح ا من طرف املكلف بالضريبة من هذه الرقابة هو التأكد من صحة و نزاهة اإلقرارات  و اهلدف
ة؛ ذلك إالّ من خالل الفحص امليداين للدفاتر و الوثائق احملاسبية و كذا مجيع الوثائق امللحقىن له سو ال يت

إليها املكلف بالضريبة بغرض مقارنة لجأ يو ما يربرها مع حماولة الكشف عن الطرق التدليسية اليت قد 
العناصر و املعطيات املصرح ا مع تلك املوجودة على أرض الواقع؛ و تعترب هذه املرحلة أيضا أول لقاء 

اللقاء يسمح أيضاً مبحادثة يف غاية هذا مع املكلّف بالضريبة الذي يسمح خبلق نوع من الثقة املتبادلة و 
و إجـراء مالحظات و استنتاجات عنه و ذلك مبعرفة مبا يسمح بإقامة فكرة عن املكلّف األمهية؛ 

بدقة، و كذا مكانتها يف السوق، و شروط التنظيم العام للمؤسسات و وسائلهـا، و موضوعها 
  .إلجراء حماسبة دقيقة و صحيحة استغالهلا مبا يسمح للمحقق من مجع معلومات و معطيات

  

                                                             
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 20/4المادة : أنظر -  1

  ب.ج.ج.ا.ق 3/مكرر20المادة  -         
  .Bernard Hatoux, Droits du contribuable,état des lieux et perspectives . economica, Paris, 2002, P12: أنظر  2

 .60عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص -          
                      - Jacques Grosclaude .philippe Marchessou ;procédures fiscales ;6 ème édition.DALLOZ.2012.P199. 
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هذا يكون عمل احملقق يف رقابته حلسابات املكلف بالضريبة على مرحلتني، األوىل شكلية و على   
  .و الثانية موضوعية

  
  فحص احملاسبة من حيث الشكل: الفرع األول

  
علي للوثائق و ذلك من خالل التأكد من الوجود الف ةللمحاسباحملقق مبراقبة احلالة العامة يقوم   

و اإلجبارية و وثائق اإلثبات الالزمة و أن البيانات املسجلة فيها صحيحة من ناحية دقة احملاسبية 
  .مث يتحقق من تطابق وثائق اإلثبات مع ما هو مسجل يف سجالت احملاسبة،احلسابات 

  :جيب أن تتوفر على الشروط التاليةو حىت تكون احملاسب صحيحة من الناحية الشكلية   
  .أن تكون كاملة و منتظمة - أ

  .أن تكون متسلسلة و صحيحة -ب
  .أن تكون مقنعة و مربرة -ج

  
  :أن تكون احملاسبة كاملة و منتظمة )أ

ة إالّ إذا أمسك املكلف بالضريبة الوثائق اإلجبارية احملاسبة كاملة و منتظمة أي مشروعال تكون   
املؤرخ يف  35-75و ممسوكة وفق القانون ون التجاري من القان 12إىل  09املنصوص عليها يف املواد من 

و املتعلق  1975جوان  23املؤرخ يف  و القرار 2للمحاسبةاملتضمن املخطط الوطين  19751أفريل  29
املتضمن النظام احملاسيب املايل، و املرسوم التنفيذي رقم  11- 07قانون امللغى مبوجب البطرق تنفيذه، 

فكل حماسبة وجب أن تتوفر على القواعد  07/11القانون رقم راءات املتضمن تطبيق إج 08/1563
  :و نذكر منها النقاط التالية 4املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املايل

 .لكي تسمح بتسجيل و مراقبة العملياتاحملاسبة مفصلة أن تكون  -

 .يد املزدوججيوز مسك احملاسبة بالعملة الصعبة و العملة الوطنية مع احترام طريقة الق -

                                                             
  المتضمن النظام المحاسبي المالي  25/11/2007المؤرخ في  07/11، الملغى بموجب قانون 1975أفریل  29المؤرخ في  35-75قانون رقم : انظر-  1

  .74ج ر رقم 
، ثم ھو دلیل وطني للمحاسبة یھدف أساسًا لتوحید المصطلحات و تقدیم قوائم الحسابات و آلیة سیرھا و طرق التقییم: المخطط المحاسبي الوطني:انظر --  2

لیحل محل المخطط المحاسبي العام  1973إعطاء نماذج للوثائق الشاملة مثل قائمة المیزانیة، جدول حسابات النتائج، جدول حركة الذمة، ظھر سنة 
  .1976، و بدأ تطبیقھ إجباریا في المؤسسات االقتصادیة التجاریة و الصناعیة، بدأ العمل بھ منذ الفاتح جانفي 1957الفرنسي لسنة 

المتضمن النظام المحاسبي المالي،  07/11المتضمن تطبیق إجراءات القانون رقم  26/05/2008الصادر بتاریخ  08/156المرسوم التنفیذي رقم  :انظر -  3
  .28/05/2008، الصادر بتاریخ 27ر .ج
  ت.من ق 11إلى  9المواد :أنظر -  4

  .57خالصي رضا، المرجع السابق، ص-           
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كل حماسبة مكتوبة البد من تدعيمها بوثائق إثبات مؤرخة و متضمنة توقيع أو تأشرية املسؤول  -
 .عن العملية

 .تسجيل العمليات دون مقاصة -

 .و إذا عدل يف التسجيل األصلي جيب أن يكون واضحاً و مقروءاًمسك الدفاتر دون تزوير  -

  
  :و وثائق احملاسبة و من أمههافاملكلف جيب عليه مسك جمموعة من الدفاتر 

  
 من  11تتمثل السجالت التجارية يف نوعني من السجالت وفقا ألحكام املادة : السجالت التجارية

  .و هي دفتر اليومية و دفتر اجلرد 1القانون التجاري
  
اته تقيد فيه مجيع العمليات التجارية اليت جيريها املكلّف بالضريبة و كذا سحوب: دفتر اليومية) أ

  .الشخصية؛ و تسجل هذه العمليات يوماً بيوم و بالتفصيل
الشكلية أن تكون شاملة على تسلسل الصفحات و ختم الصفحة األوىل  ،و من شروط الدفتر

منها و التأشري على كل صفحة من صفحاته أما شروط القيد فيتم القيد بالدفتر بعد تاريخ التسجيل و أن 
  .2يكون منتظماً

و يقصد به تفصيل البضاعة املوجودة آخر السنة املالية أو بيان إمجايل عنها إذا : داجلردفتر ) ب
كانت تفصيالـا واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، فهو الدفتر أو السجـل الذي تسجل فيه امليزانيـات 
 و جدول حسابات النتائج و جرد املخزونات و جرد االستثمارات و غريها من العمليات اليت جترى

  .يومياً داخل املؤسسة وفقا ملعيار احملاسبة الوطنية
  

  :و إىل جانب هذين الدفترين هناك دفاتر أخرى يستند إليها احملقق يف عملية التحقيق منها
  

 .ا تفصيالت األنواع املختلفة من العمليات التجاريةو يقيد : دفتر اليومية املساعدة -

 

                                                             
تمسك دفتر الیومیة و دفتر الجرد بحسب التاریخ و بدون ترك بیاض أو تغیر من أّي نوع كان أو نقل إلى الھوامش و ترقیم الصفحات : "ت.ق 11المادة -  1

  ".لكل من الدفترین و یوقع علیھما من طرف قاضي المحكمة حسب اإلجراء المعتاد
  .306نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص. د :انظر -  2
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يف تصنيف و تبويب العمليات املالية من واقع دفتر  و يستخدم هذا النوع :دفتر األستاذ العام -
اليومية العامة و هو ما يسمى عند البعض بالترحيل من دفتر اليومية العامة إىل دفاتر األستاذ 

 .العامة

 
و تقيد ا تفصيالت دفتر األستاذ العام اليت تتحدد تبعاً لطبيعة و نـوع  :دفتر األستاذ املساعدة -

 .ةو حجم و نشاط املؤسس

 
و ميسك من قبل األشخاص اخلاضعني للضريبة و الذين يقتصر نشاطهم على جتارة : دفتر الصنف -

 .1اجلملة

  
و من خالل استقرائنا ملفهوم كل دفتر أو سجل يستخلص أنّ هذه األخرية جيب أن تتوفر على 

  :جمموعة من الشروط الشكلية و املوضوعية نذكرها فيما يلي
  

  :الشروط الشكلية: أوال
الية من أي فراغ أو شطب أو حمو أو كتابة يف اهلوامش أو بني ن تكون الدفاتر و السجالت خأ -

 .2السطور

أن ترقم صفحات الدفاتر قبل استعماهلا و أن يوقع على كل صفحة مكتب السجل التجاري  -
 .املختص مع بيان عدد الصفحات

ىل اجلهة املختصة للتصديق على عدد أن يتم تقدمي دفتري اليومية و اجلرد يف اية السنة املالية إ -
الصفحات اليت استعملت خالل السنة؛ و إذا انتهت الصفحات جيب التأشري عليه مبا يفيد انتهاء 

 .صفحاته

 .أن تكون الدفاتر منتظمة تسجل فيها العمليات أوال بأول حسب الترتيب التارخيي حلدوثها -

  
  :3الشروط املوضوعية: ثانيا

                                                             
  .25سید عطیتو محّمد، المرجع السابق، ص. د:نظرا-  1
  .62عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص :انظر -  2
  .310إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص :انظر-  3

  .28سید عطیتو محّمد، المرجع السابق، ص. د -         
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وفاة للشروط الشكلية و ينقصها الشروط املوضوعية؛ أي عدم إثبات كافة قد تكون الدفاتر مست -
إيرادات املؤسسة األمر الذي يؤدي حتما إىل عدم إظهار األرباح الفعلية بالدفاتر و من مظاهر 
عدم توفر الشروط املوضوعية؛ تذبذب إمجايل األرباح أو وجود معامالت متت معرفتها من 

 .مل تثبتت بدفاتر املؤسسة مصادر خارجية؛ و وجد أنها

  
غري أن املالحظ أنّ مجيع التشريعات أخذت بشرط موضوعي وحيد و هو ضرورة أن تكون   

الدفاتر منتظمة؛ أي أن تظهر املركز املايل احلقيقي للمكلف بالضريبة غري أنه مل يعرف لنا مفهوم الدفاتر 
بيانـات املوضوعية و الشكلية اليت يتطلبها املشرع املنتظمـة فريى البعض أنها الدفاتر اليت حتتوي على ال

  .1و اليت يترتب على توافرها إظهار املركز املايل احلقيقي للمكلّف بالضريبة
  

إذن من خالل هذه الشروط يتبني جلياً أنّ أول ما يتأكد منه احملقق أن يراقب يف املقام األول   
  :لى وجه اخلصوصحالة السجالت احملاسبية املقدمة للمراقبة و ع

تاريخ املصادقة يف السجالت اليومية و سجالت اجلرد و الكتابات احملاسبية و تاريخ تسجيل   
  .القيود احملاسبية املسجلة فيهما

كما عليه التأكد من املظهر العام للسجالت املمسوكة فيما يتعلق إن كان املظهر جديد لسنة 
  .قدمية مثال

سنوات و هناك  10ظ مثال و حيافظ على هذه السجالت ملدة و على املكلف بالضريبة أن حيتف
  .2من يقرن مدة االحتفاظ بتقادم دين الضريبة

سبق احلديث عن اجتاه اإلدارة الضريبية إىل التسيري اإللكتروين و بالتايل فإن املؤسسات أو 
رونية ملعاجلة عملياا املكلفني بالضريبة البد هلم من التوجه حنو هذا النهج و استخدام احلاسبات اإللكت

احملاسبية توضح اإليرادات و التكاليف السنوية على أن تكون منظمة و وفقا لنصوص قانونية و حتديد 
  .3ضوابط التحويل من نظم احلسابات املكتوبة إىل احلسابات اإللكترونية

  

                                                             
  .81، ص1998رضا عبید، القانون التجاري؛ دار الثقافة العربیة، دون طبعة، . د :انظر -  1
  .62عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص:انظر -  2

  .131رمضان صدیق، المرجع السابق، ص -   
، المجلد الثاني، المرجع السابق، 14مجدي محمد علي؛ بطالن تحریك الدعوى الجنائیة في جریمة االحتیال الضریبي؛ مجلة المؤتمر الضریبي . د :انظر-  3
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ة التقارير و هذا ما يؤثر على جمموع السجالت و الوثائق الثبوتية الواجب مسكها و كذا جمموع
و القوائم املالية فقد تغري شكلها و أصبح على وسائط إلكترونية تالئم املعاجلة اإللكترونية إذ مسحت 
بعض التشريعات للمكلفني بالضريبة إمساك حسابات إلكترونية توضح اإليرادات و التكاليف السنوية 

من نظام احلسابات املكتوبة إىل نظام  مع األمر بإصدار قوانني تنظم كيفية إمساكها و كذا كيفية التحول
احلسابات اإللكترونية إذ األصل أن تكون هذه الدفاتر و املستندات ورقية على حسب العادة فإن القانون 

  .1متماشياً مع التطورات التكنولوجية اليت ساعدت يف ظهور احلسابات اإللكترونية
  

ام احلاسب اإللكتروين، حيث يتم جتميع فيمكن أن يتم تشغيل نظام املعلومات احملاسيب باستخد
بيانات قيود اليومية سواء العامة أو اليوميات املتخصصة من واقع الوثائق األصلية املؤيدة حلدوث 
العمليات االقتصادية و كذا قوائم التسويات اليت يتم إعدادها يف اية الفترة و ختزينها على ملف يف 

لف عمليات اليومية و يتم معاجلة البيانات باستخدام البيانات شكل أسطوانة ممغنطة يطلق عليه اسم م
كمبيوتر لاملخزونة على ملف عمليات اليومية و ملف األستاذ العام، حيث يؤدي استخدام نظام معني ل

  .إىل خلق دفتر يومية خالل مسار العمل العادي
  

ت اإللكترونية و قد أخذت بعض التشريعات الضريبية بنظام إمساك هذا النوع من السجال
كالتشريعي األمريكي للواليات املتحدة األمريكية الذي يوضح أحام إمساك هذه السجالت اإللكترونية 
ذلك أن هناك من أجهزة احلاسب اآليل ا جمموعة خاصة من الربامج اليت ميكن أن تستعمل كدفاتر 

  .عرفة قليلة مبسك الدفاتر احملاسبيةحفظ إلكترونية؛ و هذه الربامج تكون سهلة االستعمال نسبياً نتطلب م
  

غري أنه يف هذه احلالة جيب على املكلف بالضريبة الذي يستخدم النظام اإللكتروين أن يكون 
قادراً على إنشاء هذه السجالت بطريقة واضحة املعلومات قابلة للقراءة حتدد قيمة الضريبة املستحقة من 

ال يعفى املكلف بالضريبة من تقدمي دليل إثبات ملا يدفعه من  واقع انتظام قيد مصروفاا و إيراداا و
  .أموال لتحديد قيمة الضريبة بوضوح

  

                                                             
  .409رجع السابق، صرمضان صدیق، الم. د:انظر-  1

  .316نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص. د -          
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سنوات؛ ) 03(و قد حددت مدة االحتفاظ ذه السجالت يف الواليات املتحدة األمريكية بثالث 
 شراء أو ثالث سنوات بالنسبة للسجالت اخلاصة يف) 03(ماعدا يف بعض الواليات قد تزيد املدة عن 

بيع املنازل أو صفقات األسهم فيتم االحتفاظ ا مدة أطول و يف مجيع احلاالت يبقى اإلدارة الضريبية 
احلـق يف اإلطالع على هذه الدفاتر غري أنّ الصعوبة تكمن يف رفع كفاءة أجهزة الكمبيوتر املستعملـة 

ن طريق التشفري، و بالتايل فإنّ خطر و اليت حتتوي على طرق معقدة لالستعمال أو إخفاء املعلومات ع
هذه السجالت ينحصر يف مقدرة املكلّف بالضريبة على إتالفها أو إخفاءها قبل أن تتحقق اإلدارة 

إىل إجياد حاالت و شروط ألزمت املكلّف بالضريبة  األمر الذي أدى. صها و التأكد منهاالضريبية من فح
  :ية كالتايلمن خالهلا باحلفاظ على السجالت اإللكترون

  
مليون دوالر؛ و حتتفظ بالسجالت عن  10حالة امتالك املكلّف بالضريبة أصول أكثر من : احلالة األوىل

طريق الكومبيوتر فاإلدارة الضريبية األمريكية تشترط على املكلّف بالضريبة أن تكون هذه السجالت 
يد قيمة الضريبة املستحقة بطريقة قابلة لالسترجاع دون تشفري، و أن يوضح البيانات الالزمة لتحد

  .صحيحة حىت لو كان املكلّف حيتفظ ذه السجالت لدى الغري
ففي هذه احلالة عليه أن حيتفظ بكل البيانات املتعلقة بالرموز الالزمة لتجهيز املعلومات من أعلى   

  .أجهزة الكمبيوتر املستخدم
  

مليون دوالر و كان املمول  10ألصول أقل من  و هي حالة امتالك املكلّف بالضريبة: الثانيةاحلالة 
حيتفـظ بالسجالت اإللكترونية فاإلدارة الضريبية تطالبه إضافة إىل ذلك أن يوضح هلا أن السجـالت 

  .و الدفاتر متوفرة فقط على جهاز الكمبيوتر و أنّ اإلدارة قد وافقت استعماله لالحتفاظ ا
  

  :ة أيضا ضوابط مسك السجالت اإللكترونية كالتايلو قد حددت اململكة العربية السعودي  
  

أن يكون مقر احلاسب اآليل باململكة بالنسبة للمكلّف بالضريبة الذي يعمل يف مؤسسة دائمة  -
  .داخل اململكة
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غري أنه ميكن أن يكون مقر احلاسب اآليل املركزي يف اخلارج على أن يزود فرع اململكة بوحدة 
هلا احلصول على كافة البيانات و القيود املتعلقة حبسابات املؤسسة االقتصادية داخلية حملية؛ ميكن من خال

  .الدائمة يف اململكة
 

 .أن يكون تدوين البيانات اخلاصة بالدفاتر عن طريق احلاسب اآليل باللغة العربية -

 
 .حفظ كافة الوثائق األصلية املؤيدة جلميع القيود املدونة بالدفاتر -

 
 .نات مطبوعة يف احلاسب اآليل بشكل دوري تتضمن مجيع البياناتجيب أن تستخرج البيا -

 
أن يتوفر املكلّف بالضريبة على وسائل األمان الالزمة و الضوابط الكافية اليت حتول دون  -

 .التالعب يف املعلومات اليت ميكن فحصها و مراجعتها

املطبقة من قبل املكلّف  لإلدارة الضريبية السعودية احلق يف املراجعة اآللية للنظم و الربامج -
 .بالضريبة يف إعداد حساباته على احلاسب اآليل

  
 وثيقة أو مستند تثبت القيام و تتضمن كل : ق التربيريةـالوثائو تسمى أيضا  :الوثائق الثبوتية

قام ا املكلف الشراء األصلية و تقدمي اخلدمات و املصاريف اليت و باألخص فواتري ال، ـبالعمليات فع
  .من فواتري البيع سواء اليت تقدمها املؤسسة أو تستقبلهابالضريبة؛ إضافة إىل نسخ 

  
  :أن تكون احملاسبة متسلسلة و صحيحة )ب

خالل عمله يسعى إىل التأكد من خالل هذه العملية التأكد من صحة احلسابات، كما  إن احملقق  
يبها باملعلومات املقيدة يف دفاتر احلسابات، كما أنه يدقق يف صحة الكتابات املقيدة يف دفتر اليومية و تقر

عمليات التسجيل، و التأشري على سالمته  1زم تأشرياً حسابيا للمجاميع و األرصدة و كذا مراقبةـسيتل
  .التسجيالت اإلمجالية املنقولة على دفتر اليوميةو صفة 
جيب تر اليومية و دفتر اجلرد، و حىت يتمكن احملقق من إجراء مقارنة يف املعلومات املوضوعة يف دف  
  : مبا يليأن يهتم 

                                                             
  .Georges Langlois, Carole Bonnier, Michel Bringer, Contrôle de gestion, Berti édition, Alger, 2008, P29: أنظر  1
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  :فحص ميزانية املراجعة و اجلرد - 1ب
الدقيقـة و الصحيحة ضرورة التسـاوي بني اجلانب الذايت للمكلف بالضريبـة احملاسبة تقتضي   

املراجعة و ميزانية بتساوي اجلانبني مع كل من دفتر اإلسناد، لدفتر اليومية و يكون ذلك و اجلانب املدين 
  .قبل إجراءات قيود اجلرد و ميزان اجلرد املعد بعدها

  
  :فحص التطابق بني الوثائق الثبوتية و الوثائق احملاسبية - 2ب

تقتضي احملاسبة الدقيقة تطابق األرصدة املدونة يف الوثائق الثبوتية مع ما مت تسجيله يف حماسبة   
قة باحلسابات البنكية، احلسابات الربيدية، حسابات املكلف بالضريبة الواجب فحصها؛ و هي تلك املتعل

الصندوق، و ذلك مبطابقة الكشوف املقدمة من طرف البنك أو املؤسسة املالية مع ما هو مسجل لدى 
  .املكلف بالضريبة من قيود حماسبية

 
  :أن تكون احملاسبة مربرة )ج

كلف بالضريبة؛ و يكون ة املإذا حتقق احملقق من صدق حماسبمربرة و مقنعة  تكون احلسابات  
ق أنّ كل العمليات و القيود املسجلة هلا ما يربرها من وثائق ثبوتية مع طبيعة العملية املنجزة؛ ذلك بالتحق

و كذا وثائق من بيع أو تقدمي خدمات، يقابلها وجود فاتورة أصلية و وثائق الصندوق و اإليصاالت؛ 
شرط لصحة احملاسبة، إذ أن املشتريات ال تربر إالّ ملخزن، و هذا اجلرد للموارد و املنتجات املوجودة يف ا

  .من قبل املورد و اليت جيب أن تكون مدعومة بوثائق و تربيرات كأصل الفاتورةمة عن طريق فواتري مسلّ
  

مقنعة و مربرة ما مل ترفق جبرد البضائع و السلع أو أشغال ال تكون  احملاسبةإىل أن باإلضافة   
اع احملاسبة من صفة اإلقنـ يؤدي إىل جتريدو أي عيب يف الوثائق  مفوترةاملبيعات تكون نّ ة، و أـجاري

  .و ميكن أن ترفض بسبب ذلك
  :فإن دراسة احملاسبة من حيث الشكل ينتج عنها حالتنيو على هذا   

 .و هنا ينتقل احملقق لدراستها من حيث املوضوع: إما أن تكون احملاسبة صحيحة شكال -

و هنا ترتع احلجية عن الدفاتر احملاسبية املمسوكة، : ن ال تكون احملاسبة صحيحة شكالو إما أ -
ا غري أن هذا ال مينع احملقق من دراستها من حيث املوضوع قبل أن يتخذ أي قرار بشأن صحته

  .إال يف حالة غياب احملاسبة كليا
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  املوضوعفحص احملاسبة من حيث : الثاينالفرع 
  

ق من مراجعة احملاسبة من الناحية الشكلية ميكنه أن يضع حكما حول صدق احملق بعد انتهاء  
غري أن هذا احلكم ليس إالّ حكماً أولياً، و بالتايل البد له من دراستها دراسة معمقة احملاسبة، 

إالّ من خالل التحقيق يف حسابات امليزانية؛ و باألخص الستخالص النتائج النهائية، و ال يتسىن ذلك 
االستغالل اليت يكثر فيها التالعب و حماوالت الغش و التهرب اجلبائيني نظراً لكوا أهم عنصر  حسابات

املراقبة مساهم يف حتديد الربح اإلمجايل خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، و تشمل هذه 
  :كل من

 .احملاسبية بياناتمراقبة املعطيات و ال -

 .مراقبة حسابات امليزانية -

  .بة حسابات التسيريمراق -
  
  :مراقبة املعطيات و البيانات احملاسبية )أ

أو على تكوين الربح اخلام اليت ميكن هلا أن تؤثر يرتكز فيها احملقق على مجيع العناصر  هذه املراقبة  
  .خزونات و املبيعاتو تشتمل على املشتريات و املالقيمة املضافة 

  
  :مراقبة املشتريات -1أ

أهم الوسائل اليت يستعملها و يستغلها املكلف بالضريبة من أجل التالعب بالربح  تتعترب املشتريا  
  .اخلاضع للضريبة، و هدفه من ذلك التخفيض من الربح اخلام و الربح الصايف، و يظهر حتت عدة أشكال

تكـرار قيد بعض الفواتري و ذلك بأن يقوم املكلف بالضريبة بتسجيل مزدوج للفاتورة األصلية و  -
أن يتأكد من أن العمليات املثبتة بفاتورة الشراء و هي نفسها ورة النسخة، و على احملقق فاتال

ما يتأكد إذا كانت السلعة مسعرة تسعرياً رمسياً و أن سعر الشراء هو كالعمليات املثبتة يف الدفاتر، 
املستخدمة يف  السعر الرمسي احملدد للسلعة، كما يقوم احملقق أيضا بدراسة كمية املواد األولية

 .اإلنتاج

 .تسجيل مشتريات ومهية -

تسجل الفاتورة يف سجل اليومية تسجيل نفس الفاتورة يف يوميتني مساعدتني خمتلفتني فقد  -
 .للمشتريات و سجل اليومية للمبيعات املختلفة
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االستثمار املكتسبة و آالت و املعدات، و نفقات ،حلساب مشتريات  تسجيل يف اجلانب املدين -
 .)املؤسسة أو الشركةصاحب (للضريبة اضع نة الشخصية للشخص اخلالصيا

  
فما على احملقق يف هذه احلاالت إال التحقق عن طريق الفحص الدقيق لفواتري املشتريات، 

  .إخل...وصوالت الطلب، الكشوفات البنكية
إخفاء مماثل املكلف بالضريبة قد يلجأ إىل ختفيض املشتريات و هدفه من ذلك كما أن 

  :نوع من الغش الضرييب و الذي قد يأخذ أيضا عدة أشكال منهاإليرادات، و يعترب هذا ل
 .نسيان التسجيل احملاسيب لفواتري الشراء -

 .مشتريات خمفية حتت شكل مصاريف عامة و مسجلة يف حساب تكاليف أخرى -

 .أخطاء مادية عمدية بنقل خاطئ للمجاميع أو إضافات خاطئة -

 .مشتريات دون فواتري -

 .1بعملية التجزئة باألخص من قبل املنتج تريات متتمش -

  
املفوترة؛ لكن الذي جيريه احملقق للفواتري قد يكشف و بسهولة الغش يف املشتريات إن الفحص 

األمر دون فواتري عن طريق فحص احملاسبة فقط، من الصعب اكتشاف إذا كانت هذه السلع مشتراة 
لع املوجودة يف املخزن و ذلك بأن يطلب من املكلف بالضريبة الذي يوجب على احملقق إجراء مراقبة للس

  .متكينه من فواتري الشراء و وصوالت الطلب أو االستالم
  .له أن يطلب منه تقدمي حماسبة حتليلية للمواد األولية و املنتوجات اليت مت التصرف فيها بالبيعكما 

  
  :مراقبة املخزونات -2أ

املؤسسة اإلنتاجية و اليت حتتفظ املادية اليت تشتريها الشركة أو مجيع العناصر  يقصد باملخزونات  
 ،ا يف املخازن قصد استعماهلا املباشر أو غري املباشر، و تتمثل هذه العناصر املكون للمخزون يف البضاعة

املواد و اللوازم، املنتجات و األشغال قيد التنفيذ و أغلفة غري مسترجعة و اليت قد تشكل موضوعا 
يعترب دفتر اجلرد أهم وثيقة أساسية و ضرورية ملراقبتها من قبل  االعب من قبل املكلف بالضريبة و لرمبللت

كشف املشتريات السنوية و كشف و يعد بناءاً على جرد املخزون احملقق ألا متثل حقيقة املخزون، 
كما جيب عليه عة للرقابة سنوات اخلاض 4يف خالل املبيعات اليت مت إجنازها من قبل املكلف بالضريبة 

                                                             
  .65عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص: أنظر  1
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هلا رصيد  يستحسن أن ينصب اختياره لسلعة ليساختيار بعض الوحدات اليت جيري فيها اجلرد الفعلي و 
  .يف آخر مدة ليتأكد من أا قد بيعت بأكملها أو استخدمت يف اإلنتاج

    
  :اخلللرقابته تظهر نوعني من و من خالل 

  
مسعرة بقيم أقل من سعرها احلقيقي و ذلك من زون لكنها الكميات احلقيقية للمخقد يظهر اجلرد  -

 .أجل ختفيض قيمة املخزون

 
 .و ذلك أيضاً من أجل ختفيض يف كمية املخزونمن املخزونات جزء كما قد ال يظهر اجلرد إالّ  -

  .لكن قد يؤدي األمر أيضاً إىل خفض لقيمة املخزون و لكميته معاً
  

  :مراقبة املبيعات -3أ
من الوسائل اليت ميكن اللجوء إليها من قبل املكلف بالضريبة من أجل قم املبيعات ر إنّ خفض  

ختفيض أرباحه املصرح ا؛ و هي أكثر الوسائل اليت يتالعب فيها املكلف حسابيا على مستواها، و ذلك 
تية من بإجراء بيع بدون فواتري، ختفيض القيمة احلقيقية لبعض املبيعات، نسيان أو إغفال إيرادات متأ

صناعة التحويل أو أنشطة قطاع البناء و بيع الفضالت و املهمالت؛ القيام بتسجيل املردودات الومهية 
  .إخل...للسلع يف اجلانب املدين حلساب املبيعات

و هنـا جيب على احملقق أن يقـوم بفحص مستندات املبيعات و مراقبة توقيع املسؤوليـن عنها   
  .فواتري و غريها من وسائل التحقيق احملاسيبتسلسل أرقام الو التحقق من 

  
  :مراقبة حسابات امليزانية )ب

قبل مباشرته يف رقابة حسابات امليزانية التأكد من مطابقة هذه احلسابات مع ميزان  على احملقق  
 املراجعة بعد عملية اجلرد اليت يقيمها و مع ما سجل يف سجل اجلرد و أرصدة حسابات امليزانية املوجودة

  .1يف دفتر األستاذ
  :و تتم هذه العملية عن طريق فحص أصول و خصوم امليزانية  

  
                                                             

  ).sondage(لیة السبر تتم ھذه العملیة عن طریق عم  1
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  :فحص أصول امليزانية - 1ب
  :جمموعها و هي 4الفحص جمموعة من املصاريف يف شكل جمموعات، و عددها يشمل هذا   

الستثمارات؛ املصاريف التمهيدية و تسمى أيضا املصاريف اإلعدادية أما اموعة الثانية فهي مصاريف ا
اصة حبقوق املؤسسة عن طريق و اموعة الثالثة فهي املتعلقة باملخزونات، أما اموعة الرابعة فهي اخل

  .تعاملها مع الغري
  

  املصاريف التمهيدية: اموعة األوىل
ا تعد إلنشاء املؤسسة؛ مبعىن هي تلك ألباملصاريف التمهيدية و أيضا مصاريف إعدادية مسيت   

مت دفعها سواء عند إنشاء املؤسسة أو عند احلصول على الوسائل الدائمة لالستغالل داخل اريف اليت املص
املؤسسة، أو تلك املصاريف اليت تستعمل يف تطويرها؛ و حسب قواعد املخطط الوطين للمحاسبة؛ فإن 

املصاريف فيما  سنوات، و هنا وجب على احملقق مراقبة هذه 5هذه املصاريف البد من إطفاءها يف أجل 
إذا ال يتواجد ضمن هذه احلسابات تكاليف غري قابلة للخصم أو عناصر أصول غري قابلة لإلهتالك أو 

  .النقلمصاريف 
  

  االستثمارات: اموعة الثانية
االستثمارات من جممل السلع املنقولة و غري املنقولة احملصلة أو املنشأة من قبل املؤسسـة؛  تتشكل  

لة استغالل دائمة يف املؤسسة؛ و هنا يكمن عمل احملقق يف رقابة الوثائق التربيرية كوسيو تستعمل 
  :الكتساب االستثمارات أو إنشاءها حىت و لو تقادمت العملية على أن يركز على النقاط التالية

 .مببالغ خمفضة أو مضخمة و تسجيلها سواءتركيبة االستثمارات أو الوجود املادي هلا،  -

 .االستثماراتحركة حسابات  -

 .مراقبة الوثائق التربيرية لالستثمارات املكتسبة أو إنشاء العقارات -

 .االستثمارات اليت كانت حملّ استرجاع للرسم على القيمة املضافةالتنازل عن  -

 .االستثمارات يف طور اإلجناز و األراضي و القيم املعنوية اليت مل يتم اهتالكها -

 .ل النسب املخصصة لالستثمارصحيح باستعماحسابات االهتالكات  -
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  املخزونات: اموعة الثالثة
بفحص الكميات و القيم املسجلة يف سجل اجلرد و مقارنته مع اجلرد احلقيقي هذه العملية  تتعلق  

عند عملية التحقيق يف عني املكان، و يتطلب األمر هنا معرفة مفصلة عن املدخالت و املخرجات للسلع 
و للمنتجات يف املخزن، صحة بطاقة حملقق التأكد من التقييم الصحيح للمواد يف املخزن، كما على ا

اجلرد و احلسابات، التأكد أيضا من صحة ما إذا نقصت قيم املخزون، و كذا تسديد الرسم على القيمة 
  .املضافة املسترجع ألجل السلع يف حال التنازل أو توقيف النشاط أو الوفاة

شرح املعاجلة احملاسبية للمخزون و ذلك بتحديد مقدار خزونات فحص املو اهلدف من عملية   
ا و ما يستتبعه بذلك من االعتراف و ترحل من فترة ألخرى؛ تكلفة املخزون و اليت تثبت كأصل 

  .لهكمصروف مبا يف ذلك أي ختفيض يف قيمته للوصول إىل صايف القيمة املبيعة 
  

  احلقوق: اموعة الرابعة
و هنا يكمن موعة جممل احلقوق اليت تكتسبها املؤسسة عن طريق تعاملها مع الغري، هذه امتثل   

و ذلك ليتأكد من . 1دور احملقق يف إجراء مقارنة بني اليومية املساعدة للمبيعات و حسابات املوجودات
حملقق العمالء ملراقبة شرعيتها و صحتها، كما على امدى مطابقة األرصدة و القيام بكشوفات ربط لدى 

سابات ميزان املراجعة الفردي حلالتأكد من مدى انسجام احلساب العام للعمالء مع دفتر األستاذ و مع 
العمالء مركزا يف ذلك على التخفيضات املمنوحة خارج الفواتري، التسبيقات و الدفعات على الطلبيات؛ 

الفحص املادي للفواتري قيد االستالم؛  حماسبة احلقوق املذكورة بالعملة الصعبة بقيمتها بالدينار اجلزائري،
مع الكشف انسجام احلساب البنكي احلركة بني حساب عميل و حساب جاري للشركاء؛ و كذا 

  .البنكي للمكلف بالضريبة و عالقته حبساب املبيعات و املعلومات املوجودة يف امللف اجلبائي
  
  :فحص خصوم امليزانية - 2ب

أثناء احملقق أمهية و عناية بالغة وال اململوكة و الديون، و اليت مينح هلا خصوم امليزانية يف األمتتمثل   
  .مراقبتها

  
 جمموعة األموال اململوكة على عدة أموال هي و حتتوي: األموال اململوكة:  

                                                             
  .تتمثل حسابات الموجودات في حساب بنكي، حساب جاري بریدي، حسابات الصندوق  1
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سيسية ملسامهات الشركات، و البد للمحقق التركيز على التأ و هي القيمة: األموال االجتماعية *
و ذلك بطلبه للوثائق الثبوتية اليت يرى فيها ضرورة يف إجراء قد متس هذه احلسابات؛ التعديالت اليت 

  .االجتماعية قد تكون إما بالزيادة أو بالتخفيض يف رأس املال االجتماعيرقابته، و التغريات يف األموال 
صيـة أم ال، احملقق ما إذا قام املكلف بالضريبة بسحب أموال شخ دـو هنا يتأك: األموال الشخصية *

  .بإجراء مقارنة بني عمليات احلساب اجلاري و كذا احلساب املستغل للمؤسسةو ذلك 
لكنها ال توزع على الشركاء؛ كما أا ال تدرج ضمن رأس مال الشركة،  و هي أرباح: االحتياطات *

و ما مدى  اإلدارة، ي للشركة و حماضر املداوالت لساألساسجيب على احملقق فحص القانون و هنا 
  .وجود أي تغريات يف هذا احلساب خالل كل سنة

عبارة عن النتائج املتوصل إليها من الدورات السابقة اليت مل  هذا احلساب: نتيجة قيد التخصيص *
و على احملقق التأكد من أنّ هذه األرباح قد فرضت عليها الضريبة على الدخل اإلمجايل أو ختصص بعد، 

  .ركاتالضريبة على أرباح الش
ص يف التأكد من مدى خلاحملقق يف هذا اإلطار البد أن تت إن مهام: مؤونات التكاليف و اخلسائر *

املؤونات مع الشروط الشكلية و املوضوعية، و أنّ هذا األخري له هدف معني خالل سنة استجابة 
  .تكوينها

  
 مجيع املتعاملني مع املكلف احملقق لكشوفات الربط و بطاقات املعلومات لدى بعد مراقبة : الديون

  .اسبةاخلاضع للضريبة، البد له أن يتحقق من الوجود الفعلي للديون و صحة املبالغ املسجلة يف احمل
  

  :و خالل فحصه البد من التأكد من احلسابات التالية  
  .القروض، و حسابات املوردين

  
و ال إشكال بالنسبة أخرى،  حسابات القروض البنكية و االستثمارية و قروض و هي مجيع: القروض

يف لكن القروض األخرى جيب التدقيق  1للقروض البنكية، و االستثمارية نظراً ملنعها من املؤسسات املالية
رقابتها و ذلك بطلب مجيع الوثائق التربيرية حىت للدورات املتقادمة، ليتسىن له التأكد أن هذه األخرية 

  .ليست ومهية

                                                             
  ).بورصة(عبارة عن منشأة أعمال سواء كانت بنوكًا أو شركات تأمین أو سوق مالیة : المؤسسات المالیة  1
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تتناسب و حساب املورد املوجود يف خصوم حملقق من خالهلا إذا كانت ا يتأكد: حسابات املوردين
ديـن و كذا رصيد حساب املوردين يف دفتر األستـاذ رامليزانيـة مع رصيد ميزان املراجعة اخلاص باملو

  .و مراقبة أيضا املبالغ املسجلة يف اجلانب املدين حلساب املوردين مع يومية اخلزينة أو الصندوق
  
  :التسيريحسابات  مراقبة )ج

  يتأكد احملققني التكاليف و اإليرادات من خالل هذه العملية  
  :حسابات التكاليف /أ

نشاطات املؤسسة يف جمموعة من النفقات و التكاليف حبسب طبيعة و أمهية مستوى  تتلخص  
أخذه يف احلسبان النشاط و رقم األعمال احملقق، و هو ما يراقبه احملقق لكشف األخطاء و النقائص حىت ت

  : عند إعادة تأسيس فرض الضريبة و التكاليف أنواع هي
  
 خالل هذه املراقبة مقارنة بني املبالغ املسجلة يف اليومية جترى من : ستهالكات السلع و املواد األوليةإ

  .لضمان صحتهاالعامة و تلك املذكورة يف الفواتري 
  
 خرية مبوضوع و نشاط املؤسسة؛ إذ يراقب خصم هذه هذه األ ترتبط: اخلدمات و املصاريف العامة

و حدوثها فعليا، و كذا الفواتري اليت حتتوي الرسم على القيمة ؛ التكاليف يف حدود السقف احملدد جبائياً
   .املضافة

  
 نا تطابـق مصاريف املستخدمني املوجودة يف دفتر األجـور ه و يفحص: نـمصاريف املستخدمي

  .ا جبائيا؛ و أا مصاريف مستخدمني فعليني و ليس مستخدمني ومهيني املصرح مع تلكو مقارنتها 
  
 احملقق للضرائب و الرسوم الواجب دفعها من قبل املكلف بالضريبةمراقبة : الضرائب و الرسوم.  
  
 على عن فوائد بنكية و فوائد احلسابات اجلارية، و تراقب بناءاً  و هي عبارة: املصاريف املالية
  .وفات الربط و بطاقات املعلومات اليت أرسلتها املؤسسات املاليةكش
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 على أنه إثبات نقص قيمة االستثمارات و الذي يسمح للمؤسسة هتالك اال يعرف: االهتالكات
  .1بإعادة جتديد استثماراا

  
يتحقق عون إدارة الضرائب أن االهتالكات قد مت طرحها من الربح اخلام، و قد حددت جيب أن 

  .أنواع من االهتالك 03من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  174املادة 
 .املطبق على كل االستثمارات اخلاضعة لتدهور القيمة: االهتالك اخلطي -

و بداية اهتالك يف السنة األوىل على تكملة االستثمار يعتمد على تطبيق معدل : املتناقصاالهتالك  -
 .القيمة الباقية لالستثمار إىل غاية انتهاء فترة االهتالكمن الدورة الثانية على 

  .و يعتمد على حتديد قسط االهتالك السنوي املتزايد من سنة ألخرى: االهتالك املتزايد -
  

  :على جمموعة من احلسابات و هي حتتوي: مراقبة حساب اإليرادات
و يتحقق احملقق من إعادة البيع، اليت تشتمل على نشاطات الشراء و و هي احلسابات : مبيعات السلع *

  .انتظام املشتريات و املخزونات عند إجراءه للتحقيق
األسهم و السندات و اخلصومات احملصل عليها و فوائد سعر الصرف،  و هي نواتج: اإليرادات املالية *

  .و هنا يتأكد احملقق من التسجيل احملاسيب لإليرادات املالية اخلاضعة للجباية
يف احلسبان هذه ذ خو على احملقق أن يأرقم األعمال، اإليرادات و من هذه : ت األخرىاإليرادا *

  .تنتج من مبيعات الفضالت و املهمالت و األغلفة املتداولة و عمليات أخرىو اليت قد اإليرادات 
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  املراقبة املعمقة مل الوضعية اجلبائية: املبحث الثاين
  

من قانون اإلجراءات اجلبائية نص املشرع على نوع آخر من التحقيق أو  21باستقراء املادة   
اجلبائية الشاملة؛ و الذي ينطبق على األشخاص  ضعيةو هو ما يسمى بالتحقيق يف جممل الواملراقبة 

الطبيعيني بالنسبة للضريبة على الدخل، و كذا مراقبة الشركات و األشخاص الذين ميارسون نشاط 
حيث مت تعريف ، 19921ري أو تقدمي خدمات، نص عليه ألول مرة قانون املالية لسنة صناعي و جتا

املباشرة و الرسوم املماثلة سابقا و احملولة إىل  من قانون الضرائب 2مكرر 131املعمقة يف املادة املراقبة 
لتحقيق املعمق يف ميكن أعوان اإلدارة اجلبائية أن يشرعوا يف ا"قانون اإلجراءات اجلبائية  21/1املادة 

  ..."الوضعية اجلبائية الشاملة لألشخاص الطبيعيني بالنسبة للضريبة على الدخل
  

خل كما تعرف على أا جمموعة العمليات اليت تستهدف الكشف عن الفارق احلقيقي بني الد  
   .3العام الدخل أي بصفة عامة التأكد من التصرحيات علىبه،  احلقيقي للمكلف و الدخل املصرح

فالرقابة املعمقة كما يدل عليها العنوان تتناول جممل الوضعية اجلبائية و املالية للمكلف بالضريبة   
اليت هلا تغوص يف الفحص و التحقيق يف كل املعطيات و املعلومات الوضعية املادية، حيث باإلضافة إىل 

  .ة اجلبائيةصلة بنشاط املكلفني بالضريبة و خاصة يف الوثائق احملاسبية و الوضعي
  

اليت هلا غرض الفحص يف عني املكان حملاسبة بأا جمموع العمليات : 4و قد عرفها دانيال ريشتر  
مؤسسة ما أو شخص معني و مقارنة النتائج مع بعض املعطيات املادية دف مراقبة مدى سالمة و دقة 

ت الضرورية لتحقيق التعديالت التصرحيات املكتتبة و عند اقتضاء احلال ميكن االلتجاء إىل اإلجراءا
  .الالزمة

  
اجلبائية لكنه أكثر مشوال و ذا ميكن القول على أن التحقيق املعمق هو شكل من أشكال الرقابة   

من التحقيق يف احملاسبات رغم أنه يقتصر فقط على الضريبة على الدخل اإلمجايل؛ كما جتدر اإلشارة إىل 
باً و تعقيداً عن غريه من أنواع الرقابة؛ ذلك أنه يصعب معه حتديد أنّ التحقيق املعمق يعترب أكثر تشع

                                                             
  .1991-12-18المؤرخة في  65، ج ر، رقم1992المتضمن قانون المالیة لسنة 25-91قانون رقم :انظر -  1
  .2002سنة / ق م ل 200المادة  و الملغاة بموجب 2000من ق م لسنة  4مكرر، معدلة بموجب المادة  131المادة :انظر -  2
  .25، ص2006میثاق حقوق و واجبات المكلفین بالضریبة، المدیریة العامة للضرائب، : أنظر-  3
 dir.com-www.JPS : أنظر - 4 
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بدايته؛ و أنّ للمحقق اجلبائي احلق يف االستعانة بكل الوسائل و التقنيات املعروضة يف جمال الرقابة اجلبائية 
حبق سواء تعلق األمر  1من قانون اإلجراءات اجلبائية 22و هو ما نص عليه املشرع اجلزائري يف مادته 

أو الزيارة املفاجئة لطلب التوضيحات و التربيرات من املكلف بالضريبة؛ ألجل مجع معلومات اإلطالع، 
  .2و العناصر املكونة لنمط معيشة أعضاء املقر اجلبائيكافية عن الوضعية املالية للمكلف بالضريبة؛ 

د يأيت كامتداد للتحقيق إن اللجوء إىل هذا النوع من التحقيق قد يكون مباشرة منذ البداية و ق  
احملاسيب إذا مل يتوصل احملقق إىل الكشف عن حقيقة التصرحيات اليت أدىل ا املكلف بالضريبة؛ مما يدفعه 

  .األمر إىل االستمرار يف املراقبة، و لكن يف هذه احلالة التحقيق ميس الوضعية املالية له
  :ية اجلبائية الشاملةعليه فإن اهلدف من التحقيق املعمق يف جممل الوضعو  
هو التحقيق يف صحة املداخيل املصرح ا كأساس للضريبة على الدخل أي مراقبة جتانس هذه   

املداخيل مع صحة الذمة املالية و وضعية اخلزينة؛ و عناصر الشراء اخلارجية و أعباء أعضاء السكن 
الختيار األشخاص اخلاضعني هلذا النوع من من األخذ بعني االعتبار معايري معينة  بدو بالتايل فال العائلي،

التحقيق، إذ يشمل األشخاص الذين لديهم تناقضات بني الدخل املصرح به و املصاريف املهمة اليت قاموا 
  .يتعلق بالضريبة على الدخل اإلمجايلا بعد التحقيق من ملفام اخلاصة فيما 

سبة، و مل ينتج عنها تسويات مقبولة تعكس للمراقبة اجلبائية يف احملاو األشخاص الذين خضعوا   
  .حقيقة تصرحيام

األشخاص الذين ليس هلم ملف جبائي، غري أن حيام توحي بوجود مؤشرات و دالئل تربز   
  .مداخيل هامة خمفية

و كغريه من التحقيقات فإن التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية مير أيضاً مبرحلتني، مرحلة   
  .و أخرى فعلية، أين يباشر احملقق أعمال املراقبة املعمقة حتضريية له

  
  
  
  
  
  

                                                             
یام بكل التحقیقات و المعاینات التي تبدو لھم ضروریة في المحالت المھنیة یجوز ألعوان اإلدارة الجبائیة الق: "قانون اإلجراءات الجبائیة 22تنص المادة   1

  ".للمكلفین بالضریبة
  .95الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة؛ المرجع السابق، ص: أنظر  2
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  املرحلة التحضريية للمراقبة املعمقة للوضعية اجلبائية: املطلب األول

  
على أساس قيام احملقق اجلبائي من خالهلا جبمع املعلومات عن وضعية املكلف تقوم هذه املرحلة   

ات ليقوم ا ، و ذلك عن طريق إقامة روابط مع خمتلف اإلداربالضريبة، بغرض تشكيل امللف اجلبائي له
املراقبة املعمقة جيب أن يتم احترام اإلجراء و لضمان فعالية ممارسة ،باشرة األشغال التمهيدية للمراقبة مل

، و اليت 1املنصوص عليه يف هذا الصدد؛ لذلك فإن اإلدارة اجلبائية و باألخص املصاحل املكلفة بالرقابة
  .م بإعداد برنامج سنوي للمراقبة املعمقة و مباشرة األشغال التمهيدية للمراقبةتقو

املرحلة تتطلب تعاوناً و عمالً مشتركاً لدى مصاحل اإلدارة اجلبائية كما جتدر اإلشارة أن هذه   
  .املستوى املركزي أو املستوى اجلهوي و الوالئيسواء على 

  تني، و تتم هذه املرحلة التحضريية على مرحل  
  .مرحلة التحضري للمراقبة املعمقة، مث املرحلة الثانية و املتمثلة يف مرحلة التحقيق الفعلي  

  
  التحضري للمراقبة املعمقة: الفرع األول

  
يقوم إىل جمموعة من األعمال التحضريية اليت يقوم ا احملقق اجلبائي إذ أنه ختضع هذه املرحلة   
بالضريبة قصد تشكيل امللف اجلبائي هلذا األخري و لن يتأتى ذلك إالّ  وضعية املكلف املعلومات عنجبمع 

و خالهلا يتم اختيار امللفات اليت ختضع لعملية االت و روابط مع خمتلف اإلدارات عن طريق إقامة اتص
بة من قبل املكلف بالضريبة و حتضري الربامج عن طريق برجمة املعمقة مبراقبة التصرحيات املكتتالرقابة 

و حتديدهم بدقة قبل اللجوء  2العملية و انتقائهم وفقا ملعايري موضوعيةالذين سيخضعون هلذه ألشخاص ا
  .إىل املرحلة التمهيدية للتحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة

  
  :اختيار امللفات اخلاضعة للرقابة )أ

فيها باملراقبة،  اليت يقومل السنة بة خالسعى إىل مراقبة التصرحيات املكتتأن ي جيب على احملقق  
مير عليها أمد التقادم القانوين، حبسب أمهية املداخيل املصرح ا، مبا فيها  السنوات اليت ملباإلضافة إىل 

                                                             
  .تتمثل ھذه اإلدارة في المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة على مستوى الوالیة  1

2  Circulaire N°35MF/DGI du 15-02-2000. 
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اليت خصمت من الدخل اإلمجايل؛ و يعترب هذا امللف إجباري لكل مكلف خاضع لكل أنواع  األعباء
تصرحيات السنوية قد أودعت يف توارخيها القانونية احملددة و عليه أنّ كل الب التأكد جيكما الضرائب، 

أعوان اإلدارة اجلبائية يقومون بدراسة هذه امللفات اجلبائية املكونة للمكلف بالضريبة فإنه ميكن القول أن 
اصر من دراسة هذه امللفات البحث عن العنالغاية   بل البدء يف األعمال امليدانية،ولدى إدارة الضرائب ق

  .اليت تساهم يف تنفيذ التحقيق
  
  :حتضري الربامج )ب

و لن يتحقق يتم برجمة املكلفني بالضريبة الذين سيخضعون للرقابة اجلبائية،  يف خالل هذه املرحلة  
 اية كل سنة، إذ يعد رئيس مفتشية الضرائب قائمة متهيدية باملكلفني بالضريبة و الذين من ذلك إالّ قبل

إىل املديرية و هذا بعد دراسة كاملة مللفام، مث ترسل قائمة بذلك ضعوا للمراقبة املعمقة احملتمل أن خي
الوالئية للضرائب من أجل دراستها و هذه األخرية تعد قائمة ائية و ترسلها إىل رئيس مكتب املراقبة 

ذه األخرية بدورها لتنفيذها؛ كما يتم إرسال نسخة أيضا إىل املديرية اجلهوية للضرائب لإلعالم و ه
  .لمصادقة عليهالترسلها إىل اإلدارة املركزية 

  :إجراءات الربجمة يف املديرية العامة للضرائب كالتايلو ميكن إمجاالً تلخيص   
 .اقتراح ملفات املكلفني للمراقبة يف املفتشية مث ترسل إىل املديرية الوالئية للضرائب -

 .ية اجلهورية للضرائبإرسال قائمة برنامج املراقبة إىل املدير -

 .إرسال قائمة برنامج املراقبة إىل مديرية األحباث و املراجعات من أجل املوافقة  -

 .تنفيذ برنامج مراقبة عن طريق مصلحة األحباث و املراجعات -

 .تنفيذ برنامج مراقبة عن طريق املديرية الوالئية، املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية -

 .كلفني عن طريق نيابة مديرية الرقابة اجلبائيةتنفيذ املراقبة لدى امل -

 .بعد تقرير املراقبة) Rôles(إعداد اجلداول  -

 .إرسال اجلداول إىل القباضة للتحصيل -

 .من طرف املكلفني تسديد احلقوق و الغرامات -

  .تنفيذ املراقبة لدى املكلفني -
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  :انتقاء األشخاص الطبيعيني اخلاضعني للتحقيق املعمق )ج

الطبيعيني اخلاضعني للتحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية من طرف  ختيار األشخاصيتم ا  
  :على معايري موضوعية مرقمة بصفة حمددة، و هؤالء األشخاص هماإلدارة اجلبائية بعد االعتماد 

 بعد انتهاء املراقبة احملاسبية و مل تؤدي هذه األخريةاألشخاص الذين مارسوا عمليات غش كبرية،  -
 .إىل تعديالت

 .إذا اكتشف التحقيق احملاسيب مؤشرات بعدم صحة التصرحيات املكتبية -

إذا وجد فارق معترب ينب املداخيل املصرح ا من قبل الشركاء و احلائزون على احلصص االجتماعية  -
 .و املداخيل احلقيقية

داخيل املصرح ا األشخاص الذين تالحظ عليهم عملية الرقابة احملاسبية عدم التجانس بني امل -
 .1و النفقات الظاهرة و الشائعة عن منط معيشة أفراد أسرة املكلف بالضريبةسنويا، 

  .2ميتلكون مداخيل غري حمددةاألشخاص الذين  -
  

  .مل الوضعية اجلبائية الشاملةمرحلة األعمال التمهيدية للرقابة : الفرع الثاين
  

ترسل  عنيني من التحقيق مل الوضعية اجلبائية الشاملةألشخاص املاقائمة  بعد االنتهاء من حتديد  
رؤساء الفرق و اليت  جلبائية، و بدوره يقسم املهام بنيقائمة ؤالء األشخاص إىل رئيس مكتب املراقبة ا

الطبيعي إالّ تتكون من حمققني اثنني لكل عملية رقابة؛ على أن ال ميكن القيام ذه العملية على الشخص 
  .3لعون احملقق له رتبة مراقب على األقلإذا كان ا
  :و تقوم هذه املرحلة أيضاً على جمموعة من اإلجراءات جنملها فيما يلي  

  
  :سحب و فحص امللف اجلبائي )أ

و امللفات هذه العملية بني نوعني من امللفات اجلبائية، امللف اجلبائي الوحيد،  مييز احملقق خالل  
  .املشتركة

  
                                                             

  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 06أنظر المادة  -  1
  .یقصد باألشخاص الذین یمتلكون مداخیل غیر محددة  ھم األشخاص الذین یقومون بتبییض األموال-  2
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 21/2المادة : أنظر -  3
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  :الوحيدامللف اجلبائي  -1

سمح هذا يمن املفتشية املختصة إقليميا لدراسته و استغالله يف املكتب، و  يتم سحب هذا امللف  
مدى تقيده بالتزاماته الفحص من إمكانية أخذ فكرة عن السلوك املعتاد هلذا األخري؛ و ذلك بالنظر إىل 

عدد الطعون اليت قدمها؛ وجدت؛ معرفة عدد اإلعذارات املوجهة إليه إن ،اكتتاب التصرحيات (اجلبائية 
ي، ـه مبا فيها األعباء اليت خصمت من الدخل اإلمجالـمعرفة طبيعة مداخيل؛ و كذا )إخل...التـاملراس

و السلفيات، و معاينة عدم التجانس بني املداخيل املصرح ا أو اليت فرضت عليها ضريبـة  و القروض 
ية هذه املرحلة يقوم احملقق بإجراء موازنة بني املداخيل و يف ا 1و منط املعيشةو وضعية املمتلكات 

حتملها املكلف بالضريبة خالل فترة الرقابة، و ذلك لتقدير قيمة التصرحيات املصرح ا و املصاريف اليت 
نقاط احلوار الذي سيجريه مع املكلف بالضريبة و كذا حتديد وجهته اليت تكون خالل  املكتتبة و حتضري

  .اليةاملرحلة املو
  
  :امللفات املشتركة -2

االضطالع على كل امللفات اليت يف حوزة اإلدارة اجلبائية هذا الفحص إىل م احملقق من خالل يقو  
و من خالل هذا الفحص التكميلي ميكن كشف املتعلقة بأشخاص عائلته و املؤسسات اليت يسريها؛ 

  .راقبةبعض املصادر اليت قد تشكل دخال للمكلف بالضريبة حملّ امل
  
  :البحث عن املعلومات لدى الغري )ب

يبحث عن املعلومات اليت هلا صلة جبباية املكلف بالضريبة؛ و اليت من املمكن  جيب على احملقق أن  
أن تفيده أثناء رقابته املعمقة، باللجوء إىل كل األطراف اليت ممكن أن حتوز على املعلومات املتعلقة 

إرسال كشوفات و بطاقات املعلومات و هذه املعلومات تساهم يف ضبط حمل الرقابة، عن طريق باملكلف 
أداء الضريبة و ذلك بأن يتحصلوا على كافة املعلومات اليت تكون لدى الغري سواء هياكل أو أشخاص 

  .2عمومية و خاصة حول وضعية املكلف بالضريبة حمل التحقيق و ذمته املالية
  

                                                             
  .84عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص: أنظر  1
، 2006، تونس، سنة نبیـل بلحسـن، حـدود السـر المھـني فـي المـادة الجبائیة، رسالـة دكتوراه، ، كـلیة العـلوم القـانونیـة و السیـاسیـة و االجتماعیة: أنظر  2

  .17-16ص
  . 84مصطفى عوادي، المرجع السابق، ص: أنظر  
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 .مل الوضعية اجلبائية الشاملةي مرحلة التحقيق الفعل: املطلب الثاين

  
أن أي ال ميكن البدء فيها بدون اجلبائيني إرسال إشعار بالتحقيق، من احملققني  تتطلب هذه املرحلة  

يبلغ املكلف بالضريبة املعين فعليا عن طريق إرسال أو تسليم مع وصل استالم إلشعار مراقبة على أن 
  .1و التزامات املكلف بالضريبة يكون هذا اإلشعار مرفوقاً مبيثاق حقوق

يوماً ابتداءاً من تاريخ استالم اإلشعار كحد أدىن لتحضري نفسه؛ كما  15على أن مينح له مدة   
 2حق املكلف باالستعانة مبستشار من اختيـاره و حتت طائلة البطالنة ـشعار بدقإلجيب أن حيدد هذا ا

  .الفترة احملددة بالتحقيقو كذا 
القانون التونسي و يف جملة احلقوق و اإلجراءات اجلبائية، فقد أوردت شرط و بالرجوع إىل   

يوما للبدء يف  15و اختذت أيضا مدة منها  39اإلعالم املسبق يف جمال  املراجعة اجلبائية يف الفصل 
ة منها إما مببادرإرجاء البدء يف عملية املراجعة  التحقيق ابتداءاً من تاريخ تبليغ اإلعالم غري أنه جيوز

 60أو بطلب من الشخص اخلاضع للتحقيق املعمق على أن ال يتجاوز مدة أقصاها ) اإلدارة اجلبائية(
و لرمبا أن املشرع اجلزائري قد أغفل هذه النقطة، و مل يدرجها يف نصوصه القانونية؛ و إمنا ذكر يوماً؛ 

ية؛ سل املكلف بالضريبة املناورات التدليإذا استعمفقط احلاالت االستثنائية اليت ال تطبق فيها هذه املدة، 
  .أو قدم معلومات غري كاملة أو خاطئة

  :و على هذا فإنه ميكن القول أن أعمال احملقق يف خالل هذه الفترة متنوعة جنملها فيما يلي  
  

  .مل الوضعية اجلبائية الشاملةسري أعمال املراقبة : الفرع األول
  

  :)املعمقة الرقابة( بائية الشاملة مل الوضعية اجل تعريف الرقابة
مل الوضعية اجلبائية بتقنيات خاصة ا، فاحملقق بعد انتهاءه من فحص  تتميز املراقبة املعمقة  

يتحقق إالّ مبجموعة من العمليات  أ مباشرة أعمال الرقابة؛ و ذلك لنامللف اجلبائي للمكلف بالضريبة يبد
يف  يتسىن له ذلك عن طريق ممارسة حقه تحقيق املعمق ناجحاً، وو اإلجراءات اجلبائية حىت يكون ال

و من خالل هذه املرحلة يقوم احملقق بفحص معمق . اإلطالع لتقدير ممتلكات املكلف اخلاضع للرقابة
                                                             

دیریة العامة للضرائب، تحدد فیھ مجموع الحقوق التي یتمتع بھا المكلف بالضریبة أمام إدارة المیثاق المكلف بالضریبة، عبارة عن كتیب یصدر عن الم  1
  .الضرائب و اھم التزاماتھ

  .قانون اإلجراءات الجبائیة 21/3أنظر المادة   2
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حلسابات املكلف بالضريبة و يتطرق جلانبني أساسيني بأكثر من التفصيل و التدقيق؛ و يتعلق األمر 
  .انية بالبحث عن املعلومات اجلبائية لتنفيذ الرقابة املعمقة؛ مع احترام مدة إجرائهابأصول و خصوم امليز

  
  :البحث عن املعلومات اجلبائية )أ

 لتنفيذ الرقابة املعمقة ملاألساسية اليت يقوم ا احملققون و دعامة أساسية  تعترب من أهم املهام  
يؤدي مما . 1ات بشكل سليم و استغلت استغالال ذكياالوضعية اجلبائية و باألخص إذا ما مجعت املعلوم

ا إىل توفري معطيات أساسية هامة عن املكلفني بالضريبة ميكن اإلدارة الضريبية من استغالهلا أثناء قيام 
  .خارجة عن املكلف بالضريبة ات مصداقية لكوا جتمع من مصادراحملقق مبهامه، وهي ذ

  :على النحو التايل كن تعريف املعلومة اجلبائيةو مي  
إن املعلومة اجلبائية هي عبارة عن جمموعة من املعلومات اليت باستطاعتها التأشري على وعاء "  

  .2"الضريبة سواء بطرق مباشرة أو بطرق غري مباشرة
و تلعب املعلومات اجلبائية دوراً مهماً يف التأثري على الوعاء الضرييب نظراً الشتماهلا على كل ما   
يكون له عالقة بنشاط املكلف بالضريبة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة و على هذا تقسم  أنميكن 

  : املعلومات اجلبائية إىل
 معلومات متعلقة بالتأثري املباشر على الوعاء الضرييب : أوالً  

  .خيتلف تأثري املعلومات اجلبائية، حسب نوع املعلومات اليت يتم مجعها          
و قد مبشتريات البضائع املوجهة إىل إعادة بيعها، مثل املنتجات املوجهة للتغليف؛ قة كشوفات متعل -/أ

تكون مشتريات عينية و اليت غالباً ما تكون يف شروط اجلملة و تبلغ إىل إدارة الضرائب من خالل 
  .حاالت الزبائن

بتبليغها إليها  املكلف بالضريبةن لإلدارة مطالبة ـات املشتريات اخلاصة بالزبون فيمكـكشوف -
  .و هذا لعدة سنوات

  .إيصاالت تسليم البضائع و املنتوجات األولية، و يتم هنا إبالغ إدارة الضرائب آلياً -
امللفات املتعلقة بالتحصيل؛ أي البيع قبل الدفع، و هذا النوع من املعلومة اجلبائية ختص مؤسسات  -/ب

لدى احملاسبني العموميني داخل اإلدارات و اهليئات  األشغال العمومية و األعمال احلرة، و جتمع عادة
  .3العمومية، و إما املؤسسات البنكية أو املالية

                                                             
  .85عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص: أنظر  1
  www.jps.dir.com: .مقال منشور على الموقع التالي 5ت الجبائي الجزائري، صفصیلي عبد الحلیم، نظام المعلوما. كمال رزیق، أ. د: أنظر  2
  .یقصد بھا األموال الخاصة التي تسیرھا الخزینة العمومیة للدولة و الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط  3
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  :مبالغ الشراء أو املبالغ احملصلة و تتعلق بـ -/ج
  .الطبية املعوضة من طرف صندوق الضمان االجتماعيوصفات عدد ال -
  .و حمافظي البيع عدد العمليات اليت يقوم ا أعوان الضبط و احملاسبون -
ب ـق األمر بصانع الذهـان إذا تعلـة إىل ختم الضمـة األشياء الثمينة املقدمـوزن و طبيع -

  .و اوهرات
حماضر املخالفات لقانون األسعار املسجلة من قبل مصاحل املنافسة و األسعار كل هذه املعلومات  -

ا أن هناك من املعلومات اليت ليس هلا تأثري ميكن هلا أن تؤثر بطريقة مباشرة يف الوعاء الضرييب كم
مباشر على رقم األعمال للمكلف بالضريبة و إمنا تسمح باكتشاف مداخيل غري مصرح ا انطالقا 

  :من نفقات شخصية و هي كالتايل
  
  .النفقات املتعلقة بنمط املعيشة -
مارات و األثاث النفقات اخلاصة و الناجتة عن أغراض األغنياء مثل مصاريف صيانة الع -
  ).إخل...سيارات سياحية، عمارات السكن الرئيسية، خيوت حبرية(
معتمدة يف ال ميكن احلصول عليها إذا مجعت من مصادر و هيئات  1املعلومات و أخرىهذه   

يف عمل إدارة الضرائب و مصاحلها، على أن يكون ذلك ن أمهية هلذه املعلومات م  البحث عنها نظرا ملا
ميكن تقسيم  واملعلومة اجلبائية؛تتواجد فيها ية شاملة على مستوى كل األماكن اليت ميكن أن بتوفري تغط

  .مستويات، املستوى احمللي، املستوى اجلهوي، املستوى املركزي 03هذه املستويات إىل 
  

  :اهليئات املتدخلة على املستوى احمللي -1
ات اجلبائية نظرا لتعامل املكلف بالضريبة حصول على املعلومأهم مستوى لل يعترب املستوى احمللي  

  :و تقوم ذه املهام كل منمع الغري يكون أكثر يف مكان تواجد نشاطاته، 
  
نظرا لوجود  يتوسع نشاط هذه املفتشيات يف جمال البحث عن املعلومة اجلبائية :مفتشيات الضرائب -

  . تتم من طرفها على الوثائقاليت تقوم ا عن طريق الرقابة الشكلية اليتميدانية تداخالت 

                                                             
و كذا الكشوفات المختلفة ..) المعاینة، محاضر المخالفاتالجرد، (ھناك معلومات أخرى و ھي معلومات عامة متراكمة خالل السنة بفضل تعدد المداخیل   1

  .للمواد و التي تسمح للمصالح الجبائیة بحصر ظروف مالئمة لممارسة وظائفھا
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و هنا مجع املعلومات يكون أكثر دقة و تنظيم، نتيجة التخصـص : املديريـة الفرعية للرقابة اجلبائية -
اليت تقوم ا هذه املديرية؛ إذ يتواجد على مستواها مكتب يتخصص يف عملية البحث عن و املهام 

  .املعلومات اجلبائية باإلضافة إىل مكتب البطاقات
  

مكتب البحث عن املعلومة اجلبائية بتجميع املعلومات اجلبائية اليت سبق تدوينها من قبل و يقوم   
بعدها ترسل إىل مكتب البطاقات و بدوره املكلفني بالضريبة و اهليئات اليت تتوفر لديهم املعلومة اجلبائية؛ 

 املفتشيات و القطاعات اخلاصة أو األخري يرسلها بدوره إىلو هذا  و يرتبها من أجل استغالهلا؛يصنفها 
  .االستفادة منها يف عملية التحقيق املعمق

  
  :اهليئات املتدخلة على املستوى اجلهوي -2

  :بعملية البحث عن املعلومة اجلبائية على املستوى اجلهوي تتكفل اهليئات التالية  
ء الوعاء، الرقابة، التحصيل تتكفل بتجميع املعلومات اخلاصة بإعطا :1املديريات اجلهوية للضرائب -

  .املتواجد لدى املديريات الوالئية، مث ترسل إىل املديرية املركزية
املركز اجلهوي لإلعالم اآليل، يقوم بتكوين نظام إعالمي للضرائب من : املركز اجلهوي لإلعالم اآليل -

ات الوالئية ـة من املديريبالضريبة، إذ يقوم املركـز حبفظ املعلومات امعات املكلفني ـتصرحيخالل 
  .ات عند طلبها بذلكيإىل املفتشو تقدميها 

 042و يضم الضرائب؛ إذ يعترب بذلك املعلومات اجلبائية، حيتوي معطيات مهمة عن : مركز امليزانيات -
  .يضم كل فرع جمموعة من الوالياتفروع 

  
  :3اهليئات املتدخلة على املستوى املركزي -3

اجلزائر، وهران، للبحث عن املعلومة اجلبائية يف كل من قسنطينة،  ملركزيةتوجد هذه اهليئات ا  
م ـهتعلى مجع املعلومات اجلبائية من أهم املكلفني بالضريبة لتأخذ على عاتقها مراقببالدرجة األوىل تم 

  :من مديريات فرعيةو تتكون هذه اهليئات 
 .املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية -

 .ة للربجمةاملديرية الفرعي -
                                                             

  .مدیریات، تلعب دور الوسیط بین المدیریات الوالئیة، المدیریة المركزیة 09و عدد ھذه المدیریات الجھویة  -  1
  .المدیریة الجھویة لقسنطینة، المدیریة الجھویة للبلیدة، المدیریة الجھویة لوھرانالمدیریة الجھویة للجزائر، -  2
  .1999من طرف وزارة المالیة، و بدأ العمل الفعلي لھا في سنة  27/07/1995الصادرة في  328تم إنشاءھا طبقا للتعلیمة رقم  -  3
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  .ة الفرعية للمعايري و اإلجراءاتياملدير -
إما أن يطالب  الشاملة املعمقة مل الوضعية اجلبائيةق اجلبائي حني قيامه بالرقابة ـاحملقإذن 

  .أن يطالب بالتربيرات و التوضيحاتباملعلومـات و إما 
  

بطاقة وضعية املمتلكات  ائية إما عن طريقباملعلومات اجلب يطالب احملقق اجلبائي: املطالبة باملعلومات -/أ
  .أو كشوفات الربط؛ أو البحث عنها ميدانيا

كتابية، و هذا ما يساهم يف إرساء احلوار بني اإلدارة و قد يتخذ هذا الطلب الصيغة الشفوية أو ال  
  .الضريبية؛ و املكلف بالضريبة

  
مجيع ممتلكات املكلف بالضريبة اليت اكتسبها حتدد فيها  ن استمارةععبارة : بطاقة وضعية املمتلكات - 1أ

عقارات كانت أو منقوالت؛ و كذا احلسابات البنكية املفتوحة و أي وضعية ختص ممتلكات الشخص 
  .مراقبة معمقةاملكلف بالضريبة حمل 

االستمارات إىل املكلف بالضريبة مع إشعاره باملراقبة و منحه أجال للرد، على أن ترسل هذه   
يا حىت يتمكن من التصريح مبمتلكاته بشكل دقيق، و جيوز هنا للمحقق استكمال مأل يكون كاف

له احلرية الكاملة يف االمتناع الكلي  االستمارة بأي معلومة ميكن أن تفيده لتقدير الدخل املصرح به كما
أو التوضيحات اللجوء إىل طلب التربيرات  احملقق  أو اجلزئي يف ملئها نظرا لعدم إجباريتها، و هنا على

  .زاميطابع الالتوضيح و التربير هلا للحصول على املعلومة املرغوب فيها، ألن طلبات 
  
من هذه الكشوفات هو مراقبة و تكملة احلصول على  إن اهلدف الرئيسي: كشوفات الربط - 2أ

ر بشكل على أن حترو أداء مهمته على أكمل وجه، املعلومات اجلبائية اليت تساهم يف عمل احملقق، 
  .واضح للرد عليها أيضا بطريقة صحيحة

  
ملهامه ميكنه أن يتدخل ميدانيا جبمع املعلومات  من أجل ممارسة احملقق: البحث عن املعلومة ميدانيا - 3أ

الضرورية؛ إذا ما كانت بطاقة املعلومات و كشوفات الربط غري كافية لديه نظرا ملا هلذه املعلومة من أثر 
فحص الكتابات احملاسبة للمؤسسات اليت تتعامل مع املكلف بالضريبة، أو (ة اجلبائية لتحديد الوضعيبليغ 

 1و عملية مجع بعض املعلومات اليت تستدعي التنقل و البحث) الشركات اليت له فيها حصصاً أو اسم
                                                             

  .قانون اإلجراءات الجبائیة 35المادة : أنظر-  1
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أن تتم على قانون اإلجراءات اجلبائية؛  34و هو ما أكد عليه املشرع اجلزائري يف املادة داخل املؤسسة 
هذه العملية من قبل أعوان هلم على األقل رتبة مفتش، على أن جيري التفتيش داخل احملالت قصد البحث 

الرقابة ال ميكن للمحقق القيام ا إال مع العلم أن هذه و احلصول على املعلومات اجلبائية الالزمة، 
على طلب صادر عن مسؤول  مبوجب أمر صادر عن رئيس احملكمة املختصة إقليميا، بناءاًبترخيص 

لتربير املعاينـة  يف حوزة اإلدارةات الضرورية اليت ـل، على أن حيتوي مجيع البيانـاجلبائية املؤهاإلدارة 
  :ما يليو التأكيد على 

  
 .تعريف الشخص الطبيعي أو املعنوي املعين باملعاينة -

 .معاينتها عنوان األماكن اليت سيتم -

و اليت يتم البحث عن دليل ة اليت يفترض منها وجود ممارسات تدليسية العناصر الفعلية و القانوني -
 .عليها

أمساء األعوان املكلفني بعمليات املعاينة و رتبهم وصفام و هنا األعوان املكلفون باملعاينة استغالل  -
املعلومات املتعلقة باحلساب اجلاري للشريك، و اإلطالع على اقتطاعات متت من قبل مستغل 

   .فردية؛ و خمتلف احلركات املالية و أرصدة احلسابات املاليةمؤسسة 
  
املراقبة املعمقـة جيوز للمحقق اجلبائي طلب تربيـرات عند البدء يف : حـطلبات التربير و التوضي -/ب

  .اإلمجايلتتعلق بالوضعية اجلبائية اخلاصة باملكلف بالضريبة خبصوص الضريبة على الدخل و توضيحات 
 1اـمن قبل إدارة الضرائب إال يف جماالت معينة حمددة قانون تقدم طلبات التربير: رـلتربيطلبات ا -1ب

  :و هي
 .التكاليف املقتطعة من الدخل أو اليت متتلك فيها اإلدارة حق خصم الضريبة على الدخل -

 .الوضعية املادية و تكاليف أسرة املكلف -

 .املداخيل و املمتلكات يف اخلارج -

 .ف إىل حتديد أساس الرسم العقاريالعناصر اليت د -

 .2عن املكلف و املتعلقة بتحقيق مداخيل أكرب من تلك املصرح ااملصلحة العناصر اليت مجعتها  -

                                                             
 .12المكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص ر میثاق:أنظ-  1

-Thierry LAMULLE ;droit fiscal ;édition  Gualino;2010/2011.P255 
-Emmanuel DISLE ;Jacques SARAF ;droit fiscal DCG 4 ;édition DUNOD ;Paris ;2009 ;P152. 

  .87عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص. أ: أنظر -  2



  ماهية التحقيـق اجلبائـي                      األول الفصـل
 

171 

 

فتش ضرورية للحصول هذه الطلبات يف شكل صريح حمددة النقاط اليت يراها املعلى أن تقدم 
  .1يوماً 40بة ليقدم إجابته يف أجل ال يتعدى على التربيرات؛ و تقدميها إىل املكلف بالضريبة حمل املراق

لتقدمي املكلف بالضريبة حمل رقابة معمقة؛ من خالل الفصل يوماً  30مدة و قد عمدت تونس 
يف إطار إحكام إجراءات تقدمي احملاسبة خالل عملية املراجعة اجلبائية  20052من قانون املالية لسنة  62

  .املعمقة
  

من قانون اإلجراءات اجلبائية، فإن املفتش الذي جيري  19 تقراء نص املادةباس: 3طلبات التوضيح -2ب
مراقبة معمقة أن يطالب املكلف بالضريبة بتوضيحات عن بعض النقاط الضرورية للرقابة املعمقة، و يلجأ 

التوضيح إذا رفض املكلف بالضريبة اإلجابة على الطلب الشفوي من خالل طلبات إىل طلبات 
ختص هذه التوضيحات عدم التجانس بني املعطيات اليت ذكرت يف التصريح بالدخل  املعلومات؛ و

تلك اليت مت ذكرها يف تصرحيات سابقة؛ أو بني مضمون التصرحيات واإلمجايل أو بني هذه املعلومات 
  .املكتتبة و املعلومات اليت يف حوزة اإلدارة اجلبائية

عن رفض لإلجابة عن جزء من النقاط املطالب  مت تقدميه عبارة أو عندما يكون اجلواب الذي  
توضيحها من قبل املكلف بالضريبة و يف هذه احلالة على احملقق أن يصيغ طلبه كتابة إلضفاء طابع 
اإللزامية عليه أكثر من طلبات املعلومات اليت قد تكون شفوية و بالتايل فهي غري ملزمة للمكلف 

يوماً لتقدمي الرد عليها من قبل املكلف  40دى مدة  جيب أن تتعمثل طلبات التربير فالبالضريبة و مثلها 
  .4بالضريبة حمل الرقابة املعمقة

  :مدة املراقبة املعمقة )ب
حتت طائلة بطالن فرض الضريبة؛ ال ... : "قانون اإلجراءات اجلبائية على ما يلي 21/4تنص املادة  

شاملة طيلة فترة تفوق سنة واحدة اعتباراً من تاريخ ميكن أن ميتد التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية ال
  ."أعاله أو تاريخ تسليمه 3استالم اإلشعار بالتحقيق املنصوص عليه يف الفقرة 

إذ ال ميكن بأي حال أن إن املشرع اجلزائري كان واضحاً صارماً يف حتديده ملدة املراقبة املعمقة،   
فترة الرقابة املعمقة ألكثر من و إذا ما تعدت ، 5ألكثر من سنة متتد هذه املراقبة مل الوضعية اجلبائية

                                                             
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 19/4المادة :أنظر -  1
؛ المتعلـق بأحكـام إجـراءات تقدیـم المحاسبـة، وزارة المالیـة، اإلدارة العامة 2005من قانـون المالیـة  62مذكـرة عامـة لشـرح أحكـام الفـصل  -  2

  .01، ص2005، 42لإلدارات و التشریع الجبائي التونسي، عدد 
  Michel Bovier, Opcit, P704 : أنظر  3
  .205-204منور أوسریر، المرجع السابق ص. األستاذ محمد حمو، د: أنظر  4

  .87عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص -          
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 21/4المادة : أنظر  5
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أن املشرع مل و ذا جند يقع التحقيق حتت طائلة البطالن،  إشعار املراقبة 1سنة ابتداءا من تاريخ استالم
املعمقة و يرجع ذلك إىل طبيعة للضريبة حمل الرقابة يضع أي معيار للتمييز بني األشخاص اخلاضعني 

لكونه ينصب على دخل املكلف بالضريبة مهما كانت قيمة الدخل الذي يتلقاه؛ و  ق يف حد ذاتهالتحقي
  .مهما كان مصدره

  :قانون اإلجراءات اجلبائية عندما 21/4غري أنه هناك استثناءات ال تشملها املادة   
  

 .يستعمل املكلف بالضريبة ممارسات تدليسية مثبتة قانونا -

 .أو غري صحيحةتقدمي معلومات غري كاملة  -

  .إذا امتنع املكلف بالضريبة اإلجابة عن طلبات التوضيح و التربير -
  

  انتهاء و تقييم املراقبة املعمقة: الفرع الثاين
  

إجراءات املراقبة املعمقة و الفحص الدقيق للمحاسبة؛ يقوم احملقق احملاسيب بتقدمي  بعد القيام جبميع  
خيتتم إجراءات الرقابة و يعطي حكما على مصداقية احملاسبة أن كلف بالضريبة؛ إذ جيب عليه حماسبة امل

  .ارات من طرفه
و كما سبق الذكر أن التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة الغرض منه مراقبة   

االنسجام احلاصل بني املداخيل املصرح ا من قبل املكلفني بالضريبة من جهة و معاينة و اكتشاف 
  .من املكلفني بالضريبة و عدم انتظامهماء املرتكبة األخط

 غري أنه يف مجيع احلاالت سواء كان املكلف بالضريبة يف حالة التأكد من التصرحيات املودعة من  
أو يف حالة اكتشاف األخطاء اليت ارتكبها فإن اإلدارة اجلبائية تكون ملزمة تبليغه بنتائج عملية قبله 

  .و يكون هذا التبليغ كتابياً لينشأ آثاره القانونية الرقابة املتوصل إليها؛
كما جيب أن حيدد يف التبليغ طبيعة الوثائق احملاسبية املقدمة من قبل املكلف بالضريبة؛ و تقيم   

التبليغ مربراً و معلالً تعليالً كافياً حىت يسمح احملققني حملاسبة املكلف بالضريبة كما جيب أن يكون 
  .مالحظاته و تقدميها إىل اإلدارة اجلبائية أو يتم قبوهلا دون أية مالحظاتمن صياغة للمكلف 

                                                                                                                                                                                                          
  .88عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص-         
  .16میثاق المكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص -         

  .1991فیفري  27المؤرخ في  80722قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم :انظر  -  1
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و يعتمد احملقق اجلبائي يف تقييمه العام للمحاسبة اجلبائية للمكلفني بالضريبة على النصوص   
 ؛اإلجـراءات اجلبائيةون التجاري؛ و قانون ـة و التنظيمية كاملخطط احملاسيب الوطين؛ و القانـالتشريعي

  إخل...الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة؛ قانون  و
  

قـق أن يعطي تقييمه العام حملاسبة املكلف بالضريبة اخلاضع للرقابـة اجلبائية، على احملو بالتايل   
  .و يأخذ هذا التقييم أحد الشكلني إما القبول للمحاسبة اليت أجريت من قبل احملقق اجلبائي و إما رفضها

  
  : اسبةقبول احمل )أ

جلميع الشروط الشكلية  مستوفيةاملخطط احملاسيب الوطين، متطابقة مع أحكام  إذا كانت احملاسبة  
تكون هذه األخرية مقبولة رقى إىل درجة رفض احملاسبة، و أن النقائص املتواجدة ا ال ت ة،ـو املوضوعي

  .ح النتائج عن طريق اإلجراءات االعتراضيةحو بالتايل تص
ة امللقاة على يلف بالضريبة حملّ احملاسبة قد احترم مجيع االلتزامات اجلبائية و احملاسبألن املك  

عاتقه؛ مت تبليغ هذه النتائج املتوصل إليها من قبل احملقق اجلبائي إىل املكلف بالضريبة؛ و الذي قد جيري 
ى أن يتم التبليغ عن طريق وجاهي اعتراضي مع اإلدارة اجلبائية حول النتائج املبلغة؛ علحمادثة أو حوار 

رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول، أو تسليمها إىل املكلف بالضريبة شخصياً و تصبح الضريبة 
  .حمددة ائيا و ال ميكن لإلدارة اجلبائية الرجوع فيها

  
  :رفض احملاسبة )ب

ال ميكن رفض : "اليت تنص على ما يليمن قانون اإلجراءات اجلبائية  43 تطبيقا ألحكام املادة  
  :احملاسبة نتيجة حتقيق يف التصريح اجلبائي أو يف احملاسبة؛ إال يف احلاالت اآلتية

  
من القانون التجاري و  111إىل  9من  وادعندما يكون مسك الدفاتر احلسابية غري مطابق ألحكام امل -

 .لشروط و كيفيات تطبيق املخطط الوطين للمحاسبة

 
 .لى أية قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق الثبوتيةعندما ال حتتوي احملاسبة ع -
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عندما تتضمن احملاسبة أخطاء أو إغفاالت أو معلومات غري صحيحة خطرية و متكررة يف عمليات  -
 .احملاسبة

 
احملاسبة و هي ملزمة بالرد تبلغ اإلدارة اجلبائية أسس فرض الضريبة احملددة تلقائيا على إثر رفض  -

 ."الضريبةات املكلف بظعلى مالح

  
 

كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر أن  من القانون التجاري 9املادة و كما ألزمت 
  .ميسك دفاتر اليومية العامة و تسجيل مجيع عمليات املؤسسة فيه

  
  .مسك سجل اجلرد لعناصر أصول املؤسسة يف اية كل سنةعلى إلزامية  11كما تنص املادة 

العمليات اليت جتريها املؤسسة و إعداد لة و تسمح بتسجيل و مراقبة على أن تكون احملاسبة مفص
احلالة ال يكون للمكلف بالضريبة احلق يف اإلجراءات االعتراضية مادام الوثائق احملاسبية غري أنه يف هذه 

دية فتعتمد اإلدارة اجلبائية اإلجراءات األحا ،قانونالأنه مل حيترم اإلجراءات و الشروط املنصوص عليها 
  .إذ أا تفرض أسس الضريبة دون أخذ رأي أو رد املكلف بالضريبةاجلانب، 
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بضمانات قانونية خوله إياها املشرع، معززاً إياها بنصوص بالضريبة يبقى دائما حماطاً املكلف إن 
خمالفتها يؤدي إىل بطالن إجراءات  حال العام، و يفو تشريعية األمر الذي جيعلها من النظام قانونية 

  .التحقيق اليت أجريت من قبل احملقق اجلبائي
  

سابقة إلجراء التحقيق و قد تكون خالل سري اإلجراءات، القانونية قد تكون إن الضمانات 
 به تكون حماطة مبجموعة من الضمانات منها ما هو متعلق باألعوان القائمنيلقيام لفاإلجراءات السابقة 

يف إطارها الشخصي و الزماين و املكانـي؛ املنوطة م و املخولة هلم فيما خيص االختصاصات بالتحقيق 
بعد  إذ ال ميكن البدء يف التحقيق إالّما هو متعلق بشروط اإلعالم أو إشعار املكلف بالضريبة و منها 

وط منها ما هو خاص و الذي من الواجب احترام جمموعة من الشر 1إشعار املكلف بالضريبة بذلك
و شروط أخرى تم مبيثاق املكلف و منها ما هو خاص مبحتوى اإلشعار، بكيفية اإلعالم أو اإلشعار 

بالضريبة و حق االستعانة مبستشار، و كل هذه تعترب من الضمانات املتوفرة لصاحل املكلف بالضريبة قبل 
  .ة الشاملةالتحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائيالبدء يف عملية 

  
الواجب احترامها من قبل اإلدارة اجلبائية و اليت تشكل ضمانات للمكلف و هناك من الشروط 

من حتديد مدة التحقيق اجلبائي وفقا لنص بأن جترب اإلدارة اجلبائية بالضريبة أثناء البدء يف عملية التحقيق؛ 
هم ضمانة أال و هي الوجاهية يف التحقيق قانون اإلجراءات اجلبائية؛ مع تطبيقها أل 21/4، 20/5املادتني 
  .عملية التحقيق أثناء التصحيح اجلبائي الذي يعقب و كذا

 

                                                             
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 20/4المادة : أنظر -  1
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  الضمانات السابقة إلجراء التحقيق :املبحث األول
  

وعة من الضمانات ضمنها املشرع يف جمموعة من النصوص مبجميتمتع املكلف بالضريبة   
من الشروط أو الضمانات، منها أورده يف جمموعتني اجلبائي، و قد تحقيق القانونية، قبل البدء يف عملية ال

مجيع ملزمة باحترامها و إالّ وقعت ما يتعلق باإلدارة اجلبائية ممثلة يف العون املكلف بالتحقيق و اليت تكون 
ذا هتصرفاا حتت طائلة البطالن؛ و منها ما يتعلق بإعالم املكلّف بالضريبة، و بناءاً على ذلك سنعاجل 

  .املبحث يف مطلبني
  

  اإلدارة املكلف بالتحقيق الشروط املتعلقة بعون :املطلب األول
  

املكلف بالتحقيق اجلبائي على حث على ضرورة أن يتمتع العون  إن قانون اإلجراءات اجلبائية  
على ما حرص أن املشرع حين؛ حىت يكون خمتصاً شخصياً ملمارسة مهامه و لرمبا رتبة مراقب على األقل

أن يكون للمحقق رتبة مراقب على األقل فهذا حرصا منه على ضمانة حمققة للمكلف بالضريبة ملا للعون 
بضمان إجراء حتقيق موضوعي غري أنه جيب درجة من تأهيل و معرفة  هيف هذه الرتبة أو من كان أعلى من

صي و فقط و إمنّا أي ضمانة االختصاص ال تنحصر يف االختصاص الشخعلى أن هذه الضمانة الذكر 
ألن اإلدارة اجلبائية ال متلك من االختصاص  كاين و كذا االختصاص الزماينتتعداه لتشمل االختصاص امل

املطلق إلجراء رقابتها على املكلف بالضريبة؛ و هلذا سنتطرق هلذه الضمانة و التعرف على االختصاص 
  .الزماين هلذا األخري و الختصاص املكاينالشخصي لإلدارة اجلبائية أو العون املكلف بالتحقيق مث ا

  
  االختصاص املادي أو الشخصي: الفرع األول

  
حب اص د أن املشرع اجلزائري أكد على أنجن قانون اإلجراءات اجلبائية 21/2 باستقراء املادة  

رتبه  تقلّجيب أال بائي بنوعيه احملاسيب و املعمق مل الوضعية اجلبائية االختصاص يف عملية التحقيق اجل
ال ميكن بأي حال من األحوال أن تتم مهمة التحقيق إالّ من طرف أعوان اإلدارة  هعن رتبة مراقب إذ أن

اجلبائية الذين يتمتعون برتبة مراقب أو من يعلوهم درجة، و هم الذين يدخلون يف دائرة املفتشون 
  .يف اإلدارة اجلبائيةو املدراء ذوي التصنيف األمسى بائيون اجل
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أو يف غالبها تتم من طرف مراجع ذو كفاءة حىت تتحقق ذن فاملراجعة اجلبائية يف كل األحوال إ  
فتوفر الكفاءة لدى احملقق تسمح له بإمتام مهمته يف إطار قانوين لية و املوضوعية لنتائج املراجعة؛ االستقال

  .1وفقا ألطر و آداب املهمة املعمول ا يف هذا اال
  
  :ص الشخصيمفهوم االختصا )أ

الشخصي توزيع العمل داخل اجلهة اإلدارية املختصة على املوظفني حسب  يقصد باالختصاص  
  .2فيما بينهمتقسيم العمل 

من اختصاص اجلهة اإلدارية املنوط و عرفه الفقه على أنه القدرة على ممارسة عمل قانوين لكونه   
  .ا اختاذ العمل القانوين

و صالحيات عن اإلدارة اجلبائية جيب أن يدخل ضمن اختصاصات  و بالتايل فإن أي عمل صادر  
املادي و هو ما يسمى بعدم  3و إالّ كان عمله مشوباً بعيب جتاوز االختصاصاجلبائية، موظف اإلدارة 

  .االختصاص املوضوعي
يف  أو رقابةاجلبائية بنوعيها رقابة يف احملاسبات ضرورة أن تكون الرقابة على و التأكد إن احلرص   

عن رتبة مراقب إذ اهلدف من جممل الوضعية اجلبائية الشاملة صادرة عن عون إدارة جبائية ال تقل رتبتهم 
خربم و معرفتهم هذا احلرص لتفادي األخطاء اليت ميكن أن يرتكبها األعوان األقل درجة نظراً لقلة 

ائج املترتبة عن التحقيق إذ يؤدي يف إضافة إىل خطورة النت احملدودة ملختلف القوانني اليت حتكم التحقيق
  .غالب األحيان إىل التصحيح اجلبائي

من الصعوبة على العون برتبة مراقب إجراء التحقيق نظراً ملا يتضمنه امللف  لياًمهذا و قد أصبح ع  
بالضريبة يستعني مبستشارين ذوي اجلبائي من تعقيدات من جهة؛ و من جهة أخرى جند أن املكلف 

و الذين ميكن هلم تغليط و مراوغة احملقق بسهولة ملا هلم من خربة يف ميدان ين متخصص و تكوخربة 
  .الرقابة اجلبائية

كل : "على أنّاملوحدة املصري، من قانون الضريبة  146يف نص املادة و قد أكد املشرع املصري   
ملنصوص عليها شخص يكون له حبكم وظيفته و اختصاصه أو عمله شأن يف ربط أو حتصيل الضرائب ا

   .4"يف هذا القانون أو يف الفصل فيما يتعلق ا من منازعات ملزم مبراعاة لسر املهنة

                                                             
  .274محمد براق، المرجع السابق، ص. د: أنظر-  1
  .191محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص: أنظر-  2
  191محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص: أنظر.-  3
  .1993لسنة  187المعّدل بموجب القانون رقم  1981لسنة  185من قانون الضریبة الموحدة المصري رقم  146أنظر المادة   4
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على ضرورة االختصاص الشخصي أو املصري أكد أيضا و من خالل هذا النص جند أن املشرع   
الضرييب أو  خمتص االلتزام بالربط أو التحصيلكل موظف د على بملوظف اإلدارة اجلبائية إذ الاملوضوعي 

  .الفصل يف املنازعات الضريبية مبراعاة ما تفرضه عليه ممارسته لوظيفته من التزامات
  
  :االختصاص الشخصيعدم ) ب

جهة إدارية القرار من جهة إدارية غري خمتصة كأن تكون صادرة عن  كون عند صدورو ي  
أو كأن يف اختاذ القرار، فويض أي تة دون أن مينح هلا من اختصاص جهة رئيسمرؤوسة و هو يف احلقيقة 

ة و هي يف احلقيقة من اختصاص جهة مرؤوسة بدون سلطة احللول و عليه فإن أي يصدر من جهة رئيس
اإلدارة اجلبائية يف إطار التحقيق اجلبائي يكون باطالً إذا مل يكن من اختصاصه قرار صادر عن موظف يف 

قانون اإلجراءات اجلبائية على أن التحقيق يف  21/2املادة  القيام ذا التحقيق، و أكد املشرع اجلزائري يف
جيب أن يكون من قبل موظف ال تقل رتبته من يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة احملاسبات و التحقيق 

نكون مت التحقيق من قبل موظف أقل رتبة من رتبة مراقب فإننا رتبة مراقب أو من يعلوه درجة؛ فإذا 
عدم االختصاص املادي الختصاص أو عدم االختصاص املادي أو الشخصي و ذا فإن ركن جتاوز اأمام 

و بالتايل فيمكن أن . يف القانون اجلبائي خيضع لنفس قواعد عدم االختصاص املادي يف القانون العام
  :عدم االختصاص املوضوعي بأخذ أحد األشكال التاليةنقول على أن 

  
  :رية موازيةاالعتداء على اختصاص جهة إدا -/أ

  
جهة إدارية باالعتداء على اختصاص جهة إدارية أخرى مساوية أو موازية هلا و مضمونه أن تقوم   

االختصاص يف إصدار قرار معني ألكثر و ليس هناك تبعية رئاسية أو رقابية بينهما، إالّ إذا ما منح املشرع 
تنع على اجلهة اإلدارية الثانية أن تصدر أصدرت إحدى اجلهتني القرار ميففي هذه احلالة إذا ما من جهة 

  .قرار آخر يتعارض مع القرار األول
  :اعتداء جهة إدارية دنيا على اختصاص جهة إدارية أعلى منها -/ب

و حتدث عندما يصدر املرؤوس قراراً اإلداري، احلاالت وقوعا يف العمل  و هذه احلالة من أكثر  
  .ذا حصل ذلك فإن القرار يكون معيبا بعيب عدم االختصاصفإمن اختصاص رئيسه دون تفويض منه؛ 
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  :اعتداء جهة إدارية عليا على اختصاص جهة أدىن منها -/ج
و اإلشراف و التوجيه على أعمال مرؤوسيه يتوىل الرئيس اإلداري حق الرقابة  من املعلوم أن  
مينح املشرع بعض  فق العام الذي يديره و يشرف عليه؛ و مع ذلك فقدحلسن سري املرضمانا 

الرئيس ال جيوز أن حيل الصالحيات يف إصدار قرار معني دون تعقيب من رئيسه اإلداري و يف هذه احلالة 
اجلهة األدىن و يتوجب على الرئيس أن ينتظر حلني أن تباشر نفسه حمل اجلهة اإلدارية اليت هي أدىن منه، 

  .حدود ما يسمح به القانون يفالختصاصها و من مث يباشر سلطته يف الرقابة عليه 
أن إذ يقوم مبمارسته الرئيس و املرؤوس و هنا ال جيوز االختصاص مشتركاً و قد حيصل أن يكون   

مبمارسته معه و إالّ اعترب قراره مشوباً بعيب عدم يستقل الرئيس اإلداري مبمارسة االختصاص إالّ إذا قام 
  .االختصاص

  
  :يئات الالمركزيةاعتداء السلطة املركزية على اهل -/د

بقدر حمدد  اعترف هلا املشرع الالمركزية على أساس وجود مصاحل إقليمية أو مرفقية يقوم نظام   
ركزية السلطة املو قدر معني من االستقالل يف مزاولة هذه االختصاصات حتت وصاية من االختصاصات 

  .يف الدولة
سواء اختذت هذه الرقابة طابع لالمركزية لسلطة املركزية على اهليئات الحدود  يصنعو القانون   

  .اختصاصاا يف احلدود اليت رمسها القانونيف مباشرة جانب من التصديق أو احللول حملّ هذه السلطات 
اليت القانونية دود احلقراراً تتجاوز به و على هذا األساس ال جيوز أن تصدر السلطة املركزية   

هلا أن قع ضمن اختصاص اهليئات احمللية أو الالمركزية؛ و ال جيوز رمسها هلا املشرع و متارس اختصاصاً ي
يف مباشرة اختصاص معني مل خيوهلا القانون حق احللول فيه و ال جيوز هلا أن تعدل قرار اختذته ل حملها حي

  .1و إالّ كان عملها مشوبا بعيب عدم االختصاص املوضوعي
  

  للمحقق اجلبائياالختصاص الزماين و املكاين : الفرع الثاين
  

اص الذي يؤول إىل احملقق اجلبائي؛ و مها االختصاص بني نوعني من االختص منيز يف هذا الفرع  
  .الزماين مث االختصاص املكاين

  
                                                             

  .322، عنابة ، ص2007دون طبعة، محمد الصغیر بعلي، القضاء اإلداري، دعوى اإللغاء، دار العلوم للنشر و التوزیع، . د: أنظر  1
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  للمحقق اجلبائي 1االختصاص الزماين: أوال
اجلبائي بصفة خاصة، للمحقق و الزماين للموظف اإلداري بصفة عامة  تقتضي قاعدة االختصاص  

العون مشروعة ابتداءاً من تاريخ صدور قرار تعيينـه، القانونية الصادرة عن هذا ون التصرفات ـتك أن
 لرقابة وضعية املكلّفللمحقق اجلبائي يصبح هذا األخري خمتصاً صدور قرار التعيني و بالتايل فإنه و منذ 

  .يينه ما مل ميسها التقادمحىت بالنسبة لفترات سابقة لتع بالضريبة القيام بأعمال التصحيح اجلبائي
احملقق اجلبائي تكون مشوبة بعني عدم االختصاص الزماين يف فإن قرارات  ساسو على هذا األ  

  :احلاالت التالية
 .إذا صدر القرار من شخص موظف مل يعد ميلك الصفة للقيام بذلك  - 1
  .إذا صدر القرار خارج املدة اليت يقررها القانون  - 2

  
  ): احملقق اجلبائي(بالنسبة للموظف  -/أ

من الشخص أو املوظف املختص ) أي القيام بإجراءات التحقيق اجلبائي(القرار  البد أن يصدر  
املفعـول، طبقا للتشريع الساري  2إىل تاريخ انتهاء مهامهأي من تاريخ تعينه أو تنصيبه أثناء أداء مهامه 

ت السابقة على تعني أو تنصيب املوظف الذي قام ذهب جملس الدولة الفرنسي إىل إلغاء القراراو قد 
  .3بإصدارها

  
  : بالنسبة للمدة القانونية -/ب

أو اإلدارة مدة و فترة معينة للقيام بالتصرف القانوين، فإنه يتعني على املوظف القانون  إذا ما حدد  
  .باطال و قابال لإلبطال و إالّ اعترب عملهااملختصة موضوعاً أن تقوم به خالل هذه املدة، بصفة عامة 

و بناءاً على ذلك فإنّ كل إجراء يتخذ خارج النطاق الرامي للمحقق اجلبائي يعترب باطالً؛ حفاظا   
  .يف اتمععلى املراكز القانونية 

 
 
 
  

                                                             
  .193-192محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص. د: أنظر  1
  تنتھي مھام الموظف بالتقاعد، االستقالة، الفصل-  2
  .328ط،الجزائر،ص.محمد صغیر بعلي، القضاء االداري، دعوى االلغاء ،دار العلوم للنشر و التوزیع ،د. د: أنظر -  3

  .89رابح رتیب، المرجع السابق، ص. د -          
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  االختصاص املكاين: ثانيا
ن فإ 1اهليئات و السلطات اإلدارية متارس اختصاصها عرب كامل التراب الوطين بعضإذا كانت   
و سلطات اإلدارة احمللية يقيد و حيدد القانون نطاق و إطار اختصاصها اإلقليمي؛ حيث يترتب هيئات 

  .على جتاوزها لذلك النطاق بطالن قراراا لوجود عيب عدم االختصاص املكاين
االختصاص املكاين ملوظفي اإلدارة اجلبائية سواء كان  و بناءاً على هذه القاعدة يتحدد  

الشاملة، يف إطار التحقيق احملاسيب أو التحقيق املصوب أو التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية  اختصاصهم
بالنظر إىل مصلحة إدارة الضرائب املعينني ا، و هي اليت يقع بدائرة أو بالنسبة للتصحيح اجلبائي 

رج عن حملّ إقامة الذي خيتلف تبعاً الختالف نوع الضريبة؛ لكن ال خي 2اختصاصها مكان فرض الضريبة
 أو مكان تواجد اليت توجد به املؤسسة الرئيسية بالنسبة للشخص املعنوي؛ املكلف بالضريبة أو املقر

 اإلدارة الفعليةاملصاحل الرئيسية بالنسبة للمقيمني باخلارج أو املقر االجتماعي للشركة أو مقر.  
كل إقليم اجلبائية املكلفة بالتحقيق لتشمل و جتدر اإلشارة إىل إمكانية متديد االختصاص لإلدارة   
غري أنه يف بعض الواليات ال ميكن لإلدارة اجلبائية أن متارس اختصاصها طبقا للقاعدة العامة، الوالية، 

نظرا حلجمها و حلجم و أمهية النشاطات اليت متارس على مستواها فتختص فقط على كافة إقليم الوالية 
  .3معنيبقسم 

و هذه اختصاصه مبكان فرض الضريبة، احملقق اجلبائي إشكاالت لتقيد  يعترض لكن قد  
قانون اإلجراءات اجلبائية كحالة تغري املكلف اجلزائري يف إطار اإلشكاالت مل يتعرض هلا املشرع 

  .لعنوانه أي ملكان فرض الضريبةبالضريبة 
ل الضريبة يحتص لى وضعيةياسها على احللّ املطبق عهذه احلالة ميكن قو أمام سكوت املشرع   

  . من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة 184وفقا لنص املادة 
قد عندما يكون املكلف بالضريبة : "املباشرة على ما يليمن قانون الضرائب  184إذ تنص املادة   

ارسة مهنته أو إما مقر مديرية املؤسسة أو االستغالل أو مكان مقره الرئيسي أو مكان ممقام بتحويل 
سكناه أو إقامته الرئيسية، فإن االشتراكات اليت هو مدين ا و املتعلقة بالضريبة على الدخل اإلمجايل أو 

الشركات املستحقة عن السنة املالية اليت حصل فيها التحويل، و السنوات السابقة الضريبة على أرباح 
  ."فرض الضريبة املطابق للوضع اجلديدانوناً مبكان قتقادم؛ على حد سواء ميكن فرضها ميسها الاليت مل 

  
                                                             

  .تتمثل ھذه الھیئات في رئیس الجمھوریة، الوزیر األول، الوزیر  1
  .192محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص: أنظر  2
  .ي و القسم الوسطيتقسیم إقلیم الوالیة إلى أقسام محددة مثل تقسیم والیة الجزائر إلى قسم شرقي، فسم غرب:یقصد بالقسم   3
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ر، ـى أن اإلدارة اجلبائية املختصة قبل التغري تكون أيضا خمتصة بتحصيل الضريبة بعد التغيـمبعن  
األعوان اجلبائيني املختصني بالتحقيق قبل تغري املكلف بالضريبة لعنوانه خيتصون كذلك و بالتايل فإن 

  .يشملها التقادمعن املرحلة السابقة للتغري ما مل الرسوم املستحقة  بالتحقيق يف الضرائب و
  

  الشروط املتعلقة باإلعالم: املطلب الثاين
  

ال ميكن الشروع يف إجراء أي : "على ما يلي من قانون اإلجراءات اجلبائية 20/4تنص املادة   
إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق  املكلف بالضريبة بذلك مسبقًا، عن طريقيف احملاسبة دون إعالم حتقيق 

مقابل إشعار بالوصول مرفقا مبيثاق حقوق و واجبات املكلّف احملقق يف حماسبته، على أن يستفيد من 
  ."؛ ابتداءاً من تاريخ استالم هذا اإلشعارعشرة أيام) 10(للتحضري مدته أجل أدىن 

  
 ميكن الشروع يف إجراء ال: "مكرر من نفس القانون على ما يلي 20/3كما تقضي املادة   

مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالضريبة بذلك التحقيق املصوب يف احملاسبة دون إعالم املكلّف 
على بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا مبيثاق حقوق و التزامات املكلف بالضريبة احملقق يف حماسبته، 

  ."تاريخ استالم اإلشعارابتداءا  أيام 10أدىن للتحضري مدته أن يستفيد من أجل 
  

الشاملة ال ميكن القيام بتحقيق معمق يف الوضعية : "من نفس القانون 21/3كما تنص املادة   
على الدخل دون إعالم املكلف بالضريبة بذلك مسبقا من خالل لشخص طبيعي؛ فيما يتعلق بالضريبة 

ا مبيثاق حقوق و واجبات املكلف بالضريبة مرفق، له مع إشعار باالستالم إشعار بالتحقيق أو تسليمه
يوما ابتداءاً من تاريخ ) 15(احملقق يف وضعيته اجلبائية و منحه أجال أدىن للتحضري خبمسة عشر 

  ."االستالم
  

بالضريبة كلف إلزامية إعالم املجند أن املشرع اجلزائري أوجب  من خالل النصوص املذكورة  
اجلبائية الشاملة و إنّ أو التحقيق املعمق يف جممل الوضعية  أو املصوب سواء تعلق األمر بالتحقيق احملاسيب

أجال لتهيئة و ال حىت مبنحه  19911ون املالية لسنة ـمثل هذا اإلجراء مل يكن منصوصا عليه قبل قان

                                                             
  .62رقم .ج ر  18/12/1992المؤرخ في . 1991المتضمن قانون المالیة لسنة  25-91قانون  رقم -  1
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و الرسوم  ةقانون الضرائب املباشرملفه و حتضري دفاعه و ظلّ العمل على هذا احلال إىل حني صدور 
إلزامية إعالم املكلف بالضريبة بالتحقيق قبل إعالمه و أن يستفيد مبدة لتحضري ثلة الذي نص على املما

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 21مكرر،  20 ،20املادتني  مبوجبما مت تأكيده دفاعه؛ و هذا 
  

لضريبة مسبقا القيام بأي حتقيق دون إعالم املكلف باألعوان اإلدارة اجلبائية و على هذا ال ميكن   
أو تسليمه له مقابل إشعار باالستالم؛ و هنا تظهر األمهية البالغة عن طريق إرسال إشعار بالتحقيق 

ار ـعلى أن املكلف بالضريبة قد استلم اإلشعلإلشعار بالنسبة لإلدارة اجلبائية، نظراً إللزاميتها باإلثبات 
على أن حيتوي أي حجة يف إعالمه شفاهة،  إلجراء التحقيق دون أن يكون هلاو أعلم بطريقة صحيحة 

ث إرسالية أو من حيث حمتواه و اليت ختتلف حسب يالشروط سواء من حاإلشعار مبجموعة من هذا 
لكنها تبقى ما كان التحقيق يف احلسابات أو التحقيق املعمق يف جممل الوضعية الشاملة؛ نوع التحقيق إذا 

نة مبستشار أثناء إمكانية املكلف بالضريبة يف االستعااإلشارة إىل  ت طائلة البطالن يففيما بينها حتتشترك 
  .عملية التحقيق

  
  .بالتحقيقشروط اإلشعار : الفرع األول

  
ق؛ ـاإلشعار بالتحقيق مبجموعة من الشروط قبل البدء يف عملية التحقي ضمن املشرع اجلزائري  

جراءات باطلة ميكن للمكلف بالضريبة الطعن و جعل منها شروطاً واجبة االحترام و إال وقعت مجيع اإل
فيها بالبطالن و تقسم شروط اإلشعار بالتحقيق إىل قسمني؛ منها ما هو متعلق بكيفية إرسال اإلشعـار، 

إذا كان املكلف ، 2؛ و منها ما ورد يف القانون التجاري1وردت يف قانون اإلجراءات اجلبائيةو اليت 
ة قضائية، أما الشروط األخرى فتتعلق مبحتوى اإلشعار؛ و اليت بدورها بالضريبة يف حالة إفالس أو تسوي

البيانات اليت تتعلق و تلك  و التحقيق املصوب فيها البيانات من اإلشعار بالتحقيق يف احلساباتختتلف 
  .يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة

مث إىل ط املتعلقة بإرساله، و على هذا سنتطرق إىل شروط اإلشعار بالتحقيق فيما يتعلق بالشرو  
  .شروط حمتوى اإلشعار بالتحقيق

  

                                                             
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 20المادة : أنظر  1
  .قانون تجاري 273، 267-244، 638المواد : أنظر  2
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  :الشروط املتعلقة بإرسال اإلشعار بالتحقيق) أ
على أن املشرع اجلزائري أوجب إعالم املكلّف بالضريبة قبل قيامه بالتحقيق حتت  سبق الذكر  

رسالة موصى عليها طريق  بوسيلتني؛ إما عن 1طائلة البطالن و قد يكون هذا اإلعالم أو إرسال اإلشعار
مع وصل االستالم أو بتسليمه اإلشعار مباشرة مع إشعار باالستالم، على أن يسلم اإلشعار يف بداية كل 
عملية رقابة؛ و بالتايل ال يكفي إرساله إىل املكلف بالضريبة فقط بل البد أن يستقبل هذا اإلشعار من 

عار؛ لذلك يفضل احملققون طريقة تسليم اإلشعار مباشرة قبله، ليصبح كدليل بأنه توصل إىل علمه باإلش
بالضريبة لتفادي مشاكل عديدة كأن يدعي املكلف بالضريبة عدم وصول اإلشعار أو أنه إىل املكلف 

أيام ابتداءاً من تاريخ إرسال  10تأخر يف الوصول إىل علمه متحججا يف ذلك باملدة احملددة و هي 
بالنسبة للتحقيق املعمق  يوماً 15احملاسيب أو التحقيق املصوب ة مدة لتحقيق ؛ إذا تعلق األمر با2اإلشعار

  .للوضعية اجلبائية الشاملة
سحبه من  ضكما يعترب إعالم املكلف بالضريبة صحيحاً يف حالة عدم قبول استالم اإلشعار، برف  

رة الضرائب؛ لكن إذا مت أو أنه غري عنوانه دون التصريح بذلك التغري إىل إداالربيد رغم علمه بذلك، 
د الصفة يف تسليمه له بالرغم من توصل اإلدارة اجلبائية بعنوان املكلف تسليم اإلشعار إىل شخص يفتق

بالضريبة اجلديد فيكون باطالً؛ إذ القاعدة يف جمال التحقيق يف احملاسبات أن يرسل اإلشعار إىل املكلف 
انوين، الذي قد إذا كان شخصاً معنوياً فيسلم إىل ممثله الق إذا كان شخصاً طبيعياً، أما بالضريبة شخصياً

و اليت  3القانون التجاري 638يكون رئيس جملس اإلدارة أو املدير العام لشركة املسامهة طبقا للمادة 
يتوىل رئيس جملس اإلدارة حتت مسؤوليته، اإلدارة العامة للشركة و ميثل الشركة يف : "تنص على ما يلي

الغري يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة يف كل الظروف مع مراعاة  عالقاا مع
اليت خيوهلا القانون صراحة جلمعيات املسامهة و كذا السلطات املخصصة بكيفية خاصة لس السلطات 

  ."...اإلدارة و يف حدود موضوع الشركة
ية اجلبائية الشاملة؛ جيب إرسال اإلشعار إذا تعلق األمر بالتحقيق املعمق يف جممل الوضعأما 
غياب املكلف غري أن املشكلة قد تثور يف حالة إىل الشخص املكلف بالضريبة شخصياً، بالتحقيق 

بالضريبة؛ و هنا رأى جملس الدولة الفرنسي أن اإلشعار الذي يسلّم إىل زوج املكلف بالضريبة يعترب 
  .4صحيحاً

                                                             
ریبة، و الثالثة األخرى یؤشر بختم علیھا و یضع فیھا تاریخ االستالم و ترجع للمحقق نسخ، واحدة تسلم للمكلف بالض 04اإلشعار بالتحقیق یكون في   1

  .لیحتفظ بھا في ملف الرقابة
  .45، الجزائر ، ص2011ط ، .بن أعمارة منصور، إجراءات الرقابة المحاسبیة و الجبائیة، دار ھومة، د. د: أنظر  2
  .عن مجلس الدولة الفرنسي.1983ة جویلی 29الصادر بتاریخ  25569،قرار رقم :أنظر  3
  .25569، رقم  الفرنسي  أنظرنفس قرار مجلس الدولة  4
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اإلشعار يرسل إىل مدير املؤسسة العقابية احملبوس ا يف احلبس فإن أما إذا وجد املكلف بالضريبة   
  .املعين باألمر حملّ التحقيق اجلبائي

أما إذا وجد يف حالة إفالس أو تصفية أو يف حالة تسوية قضائية فإن املشرع اجلزائري حدد يف   
  .من القانون التجاري كيفية اإلشعار 273، 267، 244املادة 

يرسل إىل املصفي إذا كان القانون التجاري، فاإلشعار  267و املادة  244ادة فطبقا لنص امل  
  .املكلف بالضريبة يف حالة إفالس أو تصفية

القانون  273طبقا لنص املادة  1تسوية قضائية فريسل إىل املدين بصفة رئيسيةيف حالة أما إذا كان   
  .التجاري
  .ريسل اإلشعار بالتحقيق إىل الورثةأما إذا وجد املكلف بالضريبة يف حالة وفاة ف  

  
  :توى اإلشعار بالتحقيقحم) ب

اجلزائري حريصا على محاية املكلف بالضريبة فلم يكتف حبمايته يف حالة إرسال بقي املشرع   
راح إىل أبعد من ذلك إذ ضمن هذا اإلشعار ، بل سيخضع للتحقيقاإلشعار بالتحقيق و تبليغه بأنه 

اليت من شأا أن تفتح اال للمكلف بالضريبة ألخذ فكرة أولية على إللزامية البيانات امبجموعة من 
  .و تذكريه مبا يتمتع به من حقوق اجتاه اإلدارة اجلبائيةالتحقيق 
يف هذه البيانات اإللزامية حبسب نوع التحقيق املراد إجراءه، إن كان حتقيقا جيب التمييز غري أنه   

  .يف جممل الوضعي اجلبائية الشاملةأو حتقيق معمق يف احملاسبات 
  
  :بيانات اإلشعار بالتحقيق يف احلسابات -1

قانون اإلجراءات اجلبائية، جند أن املشرع حدد  20الفقرة الثانية، البند الرابع، املادة بالرجوع إىل   
  : جمموعة من البيانات الواجب توافرها يف اإلشعار بالتحقيق يف احلسابات و هي كالتايل

  
قاب و أمساء و رتب القائمني بالتحقيق، و العربة من حتديد ألقام و أمسائهم و رتبهم للتأكيد أل -

 .خصي للمحقق القائم بالتحقيق احملاسيبعلى االختصاص الش
 

                                                                                                                                                                                                          
Jean-Claude DRIE.  Procédures de contrôle fiscal ;la voix de l’équilibre.édition l’harmattan ;2005 ;P47 

التحفظیة غیر أنھ ال یقوم بھذه اإلجراءات بمفرده و إنما بمعرفة من وكیل  القانون التجاري بإمكانیة قیام المدین بكافة اإلجراءات 273تقضي المادة   1
  .التفلیسة
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بائية للمدة تاريخ و ساعة أول حتقيق بعني املكان، و الغرض من ذلك تبيان مدى احترام اإلدارة اجل -
 .أيام 10نسبة للمكلف بالضريبة و احملددة بـ القانونية للتحضري بال

 
احملققني املكلفني بعملية التحقيق اليت يتم التحقيق فيها؛ و العربة هنا ليتأكد من أنّ ذكر الفترة  -

 .احملاسيب مل يسبق هلم و أن راقبوا الفترات املتقادمة
 

من هذه األنواع يف إشعاره  فإذا مل يذكر نوعاًو الرسوم املعنية بالتحقيق، ذكر احلقوق و الضرائب  -
و أراد التحقيق فيه، فال ميكنه القيام بذلك التحقيق يف هذا النوع الذي مل يذكره يف إشعاره حتت 

دون و الضريبة على القيمة املضافة طائلة البطالن؛ مثال إذا أشار يف إشعاره إىل الضرائب املباشرة 
وع ـلتجارية فإنه ال جيوز له التحقيق يف هذا النأن يذكر مثال الضرائب على األرباح الصناعية و ا

 .اعترب التحقيـق الذي جيريه على األرباح الصناعيـة و التجارية باطالًاألخري من الضرائب؛ و إالّ 
ستشار؛ و إالّ وقع التحقيق حتت يف االستعانة مب بالضريبة حمل التحقيق أنّ له احلقتبيان أن للمكلف  -

 .طائلة البطالن
  .دد فيه حقوقه و واجباتهر مبيثاق املكلف بالضريبة الذي حيشعاإرفاق اإل -
  

البيانات الواجب توافرها يف التحقيق املصوب باعتباره حتقيقا حماسبياً؛ هي نفسها و هذه البيانات 
مكرر على إلزامية أن يوضح يف اإلشعار  20فقط أنّ املشرع اجلزائري  أضاف يف الفقرة الثالثة من املادة 

  .بطبيعة العمليات احملقق فيهاتحقيق طابع التصويب يف التحقيق كما جيب إعالمه بال
  

  :بيانات اإلشعار بالتحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة -2
جمموعة من قانون اإلجراءات اجلبائية، جند  21البند الثالث من املادة  باستقراء الفقرة الثانية  
بالتحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية، و لكن شعار بالتحقيق إذا تعلق األمر الواجب توافرها يف اإلالبيانات 

املشرع اجلزائري مل يتوسع يف هذه البيانات على خالف التحقيق احملاسيب و تتمثل هذه ى أنّ لالحظ عامل
  :البيانات يف

أكد على حتديد تبيان املدة اليت يتم التحقيق فيها، و هو ما ذهب إليه أيضا املشرع الفرنسي الذي  -
 .و طبيعته 1سنوات الفحص

                                                             
  .التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة: یقصد بالفحص الدقیق  1
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 .اإلشارة إىل أنّ للمكلف بالضريبة حق االستعانة مبستشار أثناء عملية التحقيق حتت طائلة البطالن -

 
 .أن يكون اإلشعار مرفقا مبيثاق حقوق و واجبات املكلف بالضريبة -

 
ق سواء كان حتقيقاً حماسبياً أو بالتحقينّ البيانات اليت أوردها املشرع يف اإلشعار أو من هنا جند 

اجلبائية الشاملة ختتلف من إشعار إىل الثاين حسب نوع التحقيق، غري أنها يف جممل الوضعية حتقيقا معمقا 
حمل بالضريبة و الذي أوجب املشرع ذكره حتت طائلة البطالن و هو حق املكلف تشترك يف بيان واحد 

هذه الضمانة يف التشريع اجلزائري  و هو ما يثبت أمهيةءه، التحقيق بنوعيه االستعانة مبستشار أثنا
حلق الدفاع و الذي يسعى املشرع من خالهلا إىل تدعيمها لصاحل املكلف بالضريبة حمل لتكريسها 
غري أنّ هذا التكريس هلذا النوع من الضمانة ميكن أن تستشفه باألخص عندما يواجه املكلف التحقيق، 

قد تستغله و تتعسف من خالله يف مواجهته حتت و هي اليت حتظى بامتياز عام،  بالضريبة إدارة الضرائب
  .ستار حتقيق املصلحة العامة للدولة

  
  و املدة القانونية حلق الرد الشروط املتعلقة بامليثاق املكلف بالضريبة: الفرع الثاين

  
معه ميثاق املكلف  يصحب ما ملني يالتحقيق من قبل احملققني اجلبائ ال ميكن البدء يف عملية  

حقوق و واجبات املكلف بالضريبة حملّ التحقيق سليمه إياه و الذي من شأنه التحقق  من و تبالضريبة 
هذا اإلجراء و لرمبا الوضعية اجلبائية الشاملة،  احملاسبات أو حتقيقا معمقا يف جممليف حتقيقا سواء كان 

قيق لكن يف مقابل ذلك البد أيضا احترام املدة القانونية الواجب يعترب إجراءاً جوهرياً للقيام بعملية التح
منحها إىل املكلف بالضريبة لتحضري نفسه هلذه العملية و ختتلف هذه املدة حسب كل تشريع معمول به 

 .يف الدول املقارنة
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  :اجلبائية الشروط املتعلقة مبيثاق املكلف بالضريبة اخلاضع للرقابة) أ
وثيقة حتتوي على حقوق و واجبات املكلف بالضريبة اخلاضع للرقابة،  1بائيةتصدر اإلدارة اجل  

، هذه الوثيقة يتم تسليمها إىل املعين باألمر من قبل احملقق اجلبائي و ذلك 2املكلف بالضريبةتسمى مبيثاق 
  .قبل بداية أي حتقيق جبائي

  
ة املطبقة أثناء عملية التحقيق فميثاق املكلف بالضريبة يلخص و يشرح بلغة مبسطة القواعد العام  

  .متكن املكلّف بالضريبة من فهم حقوقه و واجباته أثناء هذه العملية و قبوهلا بسهولة ةبصور
  

نونية و ليس هلا من القوة و تعترب هذه الوثيقة جمرد أدلة استرشادية ال ترقى إىل درجة الوثائق القا  
عني الوفاء ا أو ما تتوفر عليه من تطمينات للمكلف سوى ما تتضمنه من التزامات أدبية يت االلزامية

كما يبني اإلجراءات . ةححمل الرقابة بتبيان حقوقه اليت يتمتع ا و اليت نص عليها القانون صرابالضريبة 
  .الالزمة للحصول على حقوقه عندما تبتعد اإلدارة عن تطبيقها

و مل تكن إدارة  1996يف اجلزائر سنة أن ميثاق املكلف بالضريبة صدر ألول مرة مع العلم   
 قانوين يلزمها بذلكالضرائب ملزمة بتقدميها نظراً لعدم وجود نص.  

  
كرس مبدأ إرسال إشعار بالتحقيق على أن يكون مرفقا  20003و مبوجب قانون املالية لسنة   

   لتان قضت بتعديلمنه و ال 07و  04مبيثاق حقوق و واجبات املكلّف بالضريبة و ذلك مبوجب املادتني 
من قانون اإلجراءات  20/4من قانون الضرائب املباشرة، املادة  1905و املادة  4مكرر 131املادتني 
هناك اختالف يف و جعل منه إجراء إلزامي يؤدي ختلفه إىل بطالن إجراءات التحقيق و جند أن اجلبائية، 

األمريكية تسميه حقوق املكلف بالضريبة بدأ  الواليات املتحدةل اتسميته بني الدول فنجد على سبيل املث
مبناسبة حقوق املكلفني، و ذلك أين أصدر الكوجنرس األمريكي اجلامع إلعالن  1988العمل به سنة 

                                                             
 .یصدر میثاق المكلف بالضریبة من قبل إدارة الضرائب و التي تكون ممثلة من قبل المدیریة العامة للضرائب  1

 - Martine Betch ;droit fiscal ;Vuibert ;2ème édition ;2010 ;Paris ;P351 
-Hamid Djounidi ;droit fiscal ;hachette supérieur ;Pari ;2001 ;P62  

  .01الملحق رقم : أنظر-  2
  .25/12/1999تاریخ الصادرة ب 92ج ،ر رقم  23/12/1999المؤرخ في .2000المتضمن قانون  المالیة لسنة  11-99قانون رقم  :انظر -  3
تنقل ھذه األحكام إلى قانون ( 2002قانون المالیة لسنة  200، و ملغاة بموجب المادة 2000معّدلة بموجب قانون المالیة لسنة : مكرر 131المادة  :انظر-  4

  ).اإلجراءات الجبائیة
و تنقل ھذه األحكام إلى قانون ( 2002من قانون المالیة لسنة  200دة ؛ و الملغاة بموجب الما2000من قانون المالیة لسنة  07معّدلة بموجب المادة  -  5

  ).اإلجراءات الجبائیة
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؛ لغرض نشر 2000و  1998، 1996تعديل هذا اإلعالن يف سنة صدور قانون ضرائب جديد مث مت 
  .م أثناء تعاملهم مع اإلدارة اجلبائية األمريكيةالوعي الضرييب بني املكلفني بالضريبة حول حقوقه

  
معلنا عن عمل اإلدارة الضريبية ؛ 1984فقد صدر ميثاق إعالن املكلفني بالضريبة سنة أما يف كندا  -

 .وفقاً لنصوص القانون الضرييب و إالّ كان عملها غري مشروع
  

 نقل صالحيات التحقيق يف بعد أن مت 1986فصدر ميثاق املكلف بالضريبة سنة أما يف بلجيكا  -
و اهلدف من إصدار هذا امليثاق حماولة الغش الضرييب من إدارة الضرائب إىل النائب العام، جرائم 

 .منع التعاون ما بني موظفي إدارة الضرائب و مكتب النائب العام يف التحقيقات اجلنائية
 

لتنظيم أعماهلا؛ غري أنه مل  1975جانفي  19أما يف فرنسا فقد أصدر ميثاق املكلف بالضريبة يف  -
أين ألزمت اإلدارة اجلبائية الفرنسية بتزويد املكلف بالضريبة بنسخة  1985يصبح ملزماً إالّ بعد سنة 

بأي عمل من أعمال املراجعة أو التحقيق؛ و إالّ اعتربت مجيع أعماهلا من هذا امليثاق قبل القيام 
 .1باطلة

 
امة خلدمة املكلفني بالضريبة مبوجب قرار وزير الدولة للتنمية أما يف مصر فقد أنشأت إدارة ع -

دف تسهيل أداء خدمة  2002سنة  885رقم للتنظيم و اإلدارة  اإلدارية و رئيس اجلهاز املركزي
املكلفني بالضريبة مع إدارة الضرائب و بقيت هذه اإلدارة مكلفة بإصدار ميثاق مكلف بالضريبة 

  .2اجباته اجتاه اإلدارة الضريبيةحتدد فيه أيضا حقوقه و و
  
  :احترام اإلدارة اجلبائية للمدة القانونية للتحضري) ب

التحقيق يف احملقق اجلبائي ال يتسىن له القيام بعملية التحقيق اجلبائي بنوعيه  سبق الذكر على أنّ  
بذلك، و منحه الضريبة احملاسبات و التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة إالّ بعد إعالم املكلف ب

اإلدارة اجلبائية وفقا للتشريع اجلزائري اجلبائي احترام مدة عشرة األجل الكايف للتحضري؛ و من هنا على 
تسري ابتداءاً من اليوم املوايل إلرسال اإلشعار بالتحقيق، إذا تعلق األمر بالتحقيق يف أيام كاملة ) 10(

                                                             
  .81رمضان صدیق، المرجع السابق، ص. د: أنظر  1
  .468نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص: أنظر  2
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يوماً إذا تعلق األمر بالتحقيق يف جممل الوضعية ) 15(عشر  مدة مخسة؛ و و التحقيق املصوب احملاسبات
  .الشاملةاجلبائية 
برقابة مفاجئة؛ فهنا يسلم استثناءات أوردها املشرع و هي حالة قيام اإلدارة اجلبائية غري أن هناك   

إالّ بعد استنفاذ مدة اإلشعار بالتحقيق قبل البدء بعملية املراقبة غري أنه ال جيوز يف هذه احلالة رقابة الوثائق 
الرقابة حمترما يف  التحضري املنصوص عليها سابقاً؛ و بعد اية املدة القانونية؛ يبدأ احملقق اجلبائي يف عملية

  .له إلجراء التحقيقاملمنوحة  املدة القانونيةذلك 
  

للتحضري إذ من خالل هذا جند أن املشرع اجلزائري قد ميز بني املدة املمنوحة للمكلفة بالضريبة   
بالنسبة للتحقيق  بالتحقيق أيام كاملة تسري ابتداءاً من اليوم املوايل إلرسال اإلشعار 10جعل منها 

  .يوما بالنسبة للتحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية 15و مهلة  املصوب
يف يوما أيضا كمهلة متنح للمكلف بالضريبة حملّ الرقابة  15أما املشرع الفرنسي فقد حدد مدة   

أيام كافية للمكلف  07أيام، أو  06على أنه مهلة يومني، أو  أقر 1احملاسبات غري أن جملس الدولة
  .2بالضريبة لتحضري نفسه

  
  حق املكلف بالضريبة يف االستعانة مبستشار: الفرع الثالث

    
قة التمثيل أمام اإلدارة الضريبية حق جوهري و أساسي؛ ذلك أنّ العالحق املكلف بالضريبة يف   

فاجلهة اإلدارية متثل من املكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية حمورها التالقي الشخصي بني الطرفني، بني 
اجلبائي، أما املكلف بالضريبة إما أن يكون حاضراً بنفسه موظف اإلدارة اجلبائية أو ما يسمى باحملقق قبل 

  .اجلزائري املستشارأو عن طريق وكيل عنه، و هو يف القانون 
و منح أحقية للمكلف هذا احلق اجلوهري نص عليه املشرع اجلزائري صراحة؛ أنّ و جند   

بالضريبة حملّ التحقيق سواًء تعلق األمر بالتحقيق يف احملاسبات أو التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية 
  .يف التمثيل أمام اإلدارة الضريبيةالشاملة 

                                                             
 ,Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale . لمنشور اا .1990أفریل  25، الصادر بتاریخ 720قرار مجلس الدولة رقم   1

Dalloz.1991, N°56, p124.                                                                                                                                     ,  
   

  - .Michel Bouvier, Opcit, P 705-706                                                                                                                  : أنظر  2
THIERRY Lamuelle, opcit, P262.                                                                                                                                      - 
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منه فإن املشرع  21 مكرر، 20 ،20 باستقراء نص املواد اجلبائية و فبالرجوع لقانون اإلجراءات  
أكد على ضرورة االستعانة مبستشار أثناء عملية التحقيق اجلبائي، إذن ما موقف املشرع اجلزائري يف 

  ؟.تطبيق هذه الضمانة و ما مدى تطبيقها من قبل القاضي اإلداري
  
  :موقف املشرع اجلزائري من حق االستعانة مبستشار) أ

جيب أن يبني : "و اليت تنص على ما يليقانون اإلجراءات اجلبائية  2البند  20/4باستقرار املادة   
بالتحقيق ألقاب و أمساء و رتب احملققني و كذا تاريخ و ساعة أول تدخل و الفترة اليت يتم اإلشعار 

الواجب اإلطالع عليها  التحقيق فيها و احلقـوق و الضرائب و الرسوم و األتاوى املعينة، و كذا الوثائق
يستطيع أن يستعني مبستشار من حتت طائلة بطالن اإلجراء أنّ املكلف بالضريبة و أن تشري صراحة 

  ."اختياره أثناء عملية الرقابة
أن يذكر اإلشعار بالتحقيق الفترة موضوع التحقيق و أن : "تقضي مبا يلي 2البند  21/3أما املادة   

ن اإلجراء، أن املكلف بالضريبة له احلق يف أن يستعني خالل عملية املراقبة يشري صراحة، حتت طائلة بطال
  ."...مبستشار خيتاره هو

  
من املادتني املذكورتني جند أنّ املشرع اجلزائري حرص على ضرورة تنبيه املكلف بالضريبة حملّ   

ئية الشاملة على ضرورة االستعانة بائية سواء كانت رقابة يف احملاسبات أو رقابة يف الوضعية اجلباالرقابة اجل
  .يؤدي إىل بطالن إجراءات التحقيق يف حال إغفالهمبستشار؛ و أنّ هذا اإلجراء قد 

بالتحقيق إىل أو التنبيه على ضرورة االستعانة مبستشار أثناء القيام بإرسال اإلشعار و يتم التبليغ   
الضرائب إعالمه بأن له احلق يف االستعانة يعين أنه من واجب إدارة  1بالضريبة حمل التحقيق املكلّف

  .مبستشار من اختياره هو
  

حضور و وجود غري أنه البد من التنويه على أن ضمانة االستعانة مبستشار ال تعين بالضرورة   
فإذا غاب املستشار عن التحقيق أو رفض املكلف بالضريبة االستعانة به  املستشار أثناء عملية التحقيق

ه بذلك يف اإلشعار بالتحقيق ال يؤثر سلباً على جمريات التحقيق و السري احلسن لعملية رغم صحة إعالم
  .الرقابة

                                                             
  .16میثاق المكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص: أنظر  1
  .52العید صالحي، المرجع السابق، ص-           

 - Dr.Mohamed Abbas MAHERZI, Opcit, P 102                                                                                                  
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هذا جند أنّ املشرع جعل من حضور املستشار أثناء عملية التحقيق اختيارية و من خالل   
هو فحضور املستشار من عدمه ليس للمكلف بالضريبة و عدم حضوره للتحقيق ال يؤثر على القيام به؛ 

الضمانة اليت حيميها القانون، و إمنا ضرورة اإلشارة إىل هذه الضمانة يف اإلشعار بالتحقيق و هي اليت 
  .بطالن إجراءات التحقيقيترتب على إغفاهلا 

يتم الفصل يف املوضوع يف حالة غيابه فإنه كن لمن أنه حق طبيعي ألي مكلف بالضريبة فبالرغم   
  .بعملية الرقابة أي القيام

  
 91من قانون الضرائب على الدخل رقم  121و جند أنّ مصر قد انتهجت نفس املهج يف مادا   

 1أما املمول) مأمور الضرائب(، إذ نصت أن اجلهة اإلدارية ميثلها موظف اإلدارة الضريبية 2006لسنة 
  .83يف مادته  2005لسنة  09عن طريق وكيل عنه؛ و قبله أيضا قانون فإما أن يكون حاضراً بنفسه أو 

    
  :تطبيق القاضي اإلداري لضمانة االستعانة مبستشار) ب
  

اإلداري اجلزائري دور مهم و فعال يف تطبيق أحكام ضمانة االستعانة مبستشار أثناء  كان للقاضي  
دوراً  أن هذه األخرية تلعب، ذلك يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة عملية التحقيق احلسايب أو التحقيق

الذي ميكن أن يستشف من خالل عمل املستشار كرجل ق يف الدفاع كلف بالضريبة احلهاماً يف منح امل
  .قانون أو وسيط حياور اإلدارة الضريبية لصاحل املكلف بالضريبة

  
، 104152حتت رقم ملف  -سابقا–اإلدارية و لرمبا القرار الصادر عن احملكمة العليا عن غرفتها   

على تكريس هذه الضمانة، إذ أنه له قراراً صادراً عن جملس قضاء وهران دليل و اليت أيدت من خال
خلرق اإلدارة اجلبائية للضمانة اليت كانت ) م.ب(نتائج التحقيق اليت أجريت على السيد قضى ببطالن 

و اليت كانت  -سابقا– باشرةامل رائبضال انونق 378قبل التحقيق مبوجب املادة ) م.ب(للسيد ممنوحة 
  .اإلشارة إىل االستعانة مبستشار أثناء عملية التحقيق يةنص على إلزامت

  
  

                                                             
  .یقصد بھ في التشریع المصري و األردني، الشخص المكلف بالضریبة: لالممو  1
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؛ حيث قامت اإلدارة اجلبائية حباسي بونيف إشعار 14/10/1989و تعود وقائع القضية إىل تاريخ   
بأنه سيكون حمل حتقيق جبائي على حماسبته، و أنّ عليه  -مقاول ألشغال القنوات–) م.ب(السيد 

إىل مقر املصلحة اجلهوية  21/12/1988إىل  01/01/1985حملاسبية للفترة املمتدة ما بني إحضار الدفاتر ا
بطعن بالبطالن حمل تصحيح جبائي، و بعد ما قام ) م.ب(لوهران، و بعد إجراء التحقيق، وضع السيد 

ة للضمانة حبجة خرق اإلدارة اجلبائي التصحيح اجلبائي أمام الغرفة اإلدارية لس قضاء وهرانيف قرار 
و أصدرت القرار بالبطالن بتاريخ  باشرةامل رائبضالمن قانون  378املمنوحة له مبوجب املادة 

قرار  عن وزير االقتصاد يفمدير الضرائب بالنيابة  ستأنفت اإلدارة اجلبائية ممثلة يففا؛ 11/01/1992
ءات التحقيق اجلبائي على يف استئنافها لتأكيد صحة إجرا؛ حيث اعتمدت 08/04/1994البطالن بتاريخ 

 SRV/1516بالتحقيق حتت رقم احترامها لضمانة االستعانة مبستشار، مدعية بأا قد أرسلت إشعاراً 
غري أا مل تعلم فيه بأنه للمكلف بالضريبة احلق يف االستعانة مبستشار  23/09/1989مؤرخ يف تاريخ 

يلزمه  14/10/1989قدم استدعاء مؤرخ يف و أن املكلف بالضريبة بل  إدعاءهاتقدم ما يثبت صحة 
احملاسبية دون أي إشارة إىل حقه بوهران مصحوب بالوثائق اجلهوية للتحقيق  باحلضور إىل مقر املصلحة

أحد اعترب القاضي اإلداري هذا االستدعاء مبثابة إشعار بالتحقيق خايل من مبستشار، و قد يف االستعانة 
من قانون الضرائب املباشرة بالنتيجة أيد القاضي  378عليها يف املادة  أهم البيانات اإللزامية املنصوص

) م.ب(السيد باحملكمة العليا قرار الس الذي قضى ببطالن نتائج التحقيق الذي أجري على اإلداري 
  .قانون الضرائب املباشرة 378خلرق اإلدارة اجلبائية للضمانة املمنوحة له باملادة 
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  لضمانات املعتمدة أثناء التحقيق اجلبائيا: املبحث الثاين
  

بعد أن مينح للمكلف بالضريبة املدة القانونية التحقيق امليداين، يبدأ احملقق اجلبائي يف عملية   
ختتلف حبسب  له قانوناً للتحقيق يف احملاسبات، و اليتلتحضري نفسه و الدفاع عن حقوقه املمنوحة 

وضعية اجلبائية لأو حتقيقا يف جممل اأو حتقيقاً مصوباً يف احملاسبات  التحقيق الذي خيضع له إن كان حتقيقا
تلك املتعلقة مبدة التحقيق بعني املكان رية؛ أمهها ـالشاملة، على أن حيترم جمموعة من اإلجراءات اجلوه

بائية قانون اإلجراءات اجل 21/4 ،4مكرر فقرة  20 ؛20/5تطبيقا ألحكام املواد و اليت ال جيوز له جتاوزها 
حقا من حقوق املكلف بالضريبة و الذي يشكل و إال اعتربت إجراءات التحقيق باطلة؛ ما دام أا خترق 

بائية؛ على أن خيضع حتديد مدة التحقيق يف اإلدارة اجلله يف مركز ممتاز مع و جتعله ضمانة قانونية؛ 
املكلف بالضريبة أو إىل رقم األعمال إىل عاملني أساسيني إما طبيعة النشاط املمارس من قبل احملاسبات 

غري أنه و يف إطار التحقيق املعمق مل الوضعية اجلبائية الشاملة فإن املشرع يضع أي السنوي احملقق، 
  .معايري للتمييز بني املكلفني بالضريبة

  
ضرورة  و إىل جانب هذه الضمانة اليت ألزم املشرع اجلبائي على احملقق احترامها؛ ألزمه أيضاً إىل  

و اليت يستمدها من أثناء فترة التحقيق؛ املكلفني بالضريبة مع  الوجاهياملباشر و أن ينتهج أسلوب احلوار 
مبوجب نص قانوين صراحة باعتبار أن املشرع مل ينص عليها املكتوبة و غري املكتوبة؛ جمموعة من املصادر 

  .لكن ميكن أن يستشفها من خالل نصوص قانونية
فإننا سنتطرق إىل هذا املبحث من خالل مطلبني نتطرق يف املطلب األول إىل حتديد و على هذا   

  .اجلبائي و يف املطلب الثاين إىل ضمانة الوجاهية يف إجراءات التحقيق اجلبائيمدة التحقيق 
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  حتديد مدة التحقيق اجلبائي: املطلب األول
  

على حتديد املدة القانونية جراءات اجلبائية، من قانون اإل 21/42 مكرر، 20/4 ؛20/51 تنص املواد  
  .من قبل اإلدارة اجلبائية و بالتحديد من قبل احملققني اجلبائينيإلجراء التحقيق 

يف التحقيق يف التحقيق املصوب و عنه ختتلف من التحقيق يف احملاسبات عنه غري أن هذه املدة   
ن هذين التحقيقني تقوم على معيار معني و حمدد كما أن كل واحد ماملعمق يف جممل الوضعية الشاملة، 

إذا الضريبة؛ أما على معيار رقم األعمال الذي حيققه املكلف بحتديدها؛ فالتحقيق احملاسيب يقوم ألجل 
واحدة من تاريخ استالم اإلشعار فإن املدة ال تتجاوز سنة تعلق األمر بالتحقيق يف جممل الوضعية الشاملة 

  .حيققه املكلف بالضريبةحجم الدخل الذي دون النظر إىل تسليمه، بالتحقيق أو تاريخ 
مبا ال ميكن أن يتم إن حتديد مدة التحقيق من الضمانات اليت وفر هلا املشرع اجلزائري محاية،   

أن حيققه و اهلدف الذي يريد املشرع . بطالناً مطلقاًكافة إجراءات التحقيق باطلة جتاوزها و إال اعتربت 
أنه محاية هذه الضمانة ليس بعرقلة للعمليات اليت تقوم ا اإلدارة اجلبائية و إطالة التحقيق؛ بل من وراء 

عملية التحقيق، نظراً ملا هلذه العملية  للمكلف بالضريبة من أي تعسف قد يصدر عن اإلدارة اجلبائية أثناء
قد يسبب له من خالهلا أي مكان مزاولة عمله و الذي من خصوصيات باعتبارها تتم بعني املكان 

  .اً أمام زبائنهإزعاج
 غري أن هناك استثناءات أوردهاالعام هو التحديد لكن جتدر اإلشارة على أنه إن كان املبدأ   

  يف بعض احلاالتعلى هذا املبدأ ع املشر
  

  حتديد مدة التحقيق يف احملاسبات: الفرع األول
  

حتديد املدة اليت يستغرقها التحقيق ار بالتحقيق اإللزامية لإلشعسبق الذكر على أن من البيانات   
املعدلة و املتممة قانون اإلجراءات اجلبائية  20/4احملاسيب و إالّ اعترب باطالً، و هو ما نصت عليه املادة 

من قبل احملقق اجلبائي، املدة الواجب احترامها مل تذكر فقط  20/4، فاملادة 2012ق م  31املادة مبوجب 
ت جمموعة من الشروط اليت جيب أن يتضمنها اإلشعار بالتحقيق و ما مدة التحقيق إال شرطاً بل إا حدد

من هذه الشروط؛ فال ميكن إجراء أي حتقيق يف احملاسبات دون إعالم املكلف بالضريبة بذلك مسبقا عن 
                                                             

  2011دیسمبر 28المؤرخ في  2012لسنة  16-11من قانون المالیة  31تعدل و تتمم بموجب المادة : قانون اإلجراءات الجبائیة 20/5المادة :انظر -  1
  .29/12/2011، الصادرة بتاریخ 72رقم . ج ر 

  . 2012لسنة  16-11من قانون المالیة  34تعدل و تتمم بموجب المادة : قانون اإلجراءات الجبائیة 21/4المادة :انظر -  2
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مبيثاق حقوق إرفاقه على أن يبني مدة التحقيق اليت سيستغرقها التحقيق إىل جانب إرسال إشعار؛ طريق 
تاريخ الاإلشعار أيضاً ألقاب و أمساء و رتب احملققني و  حيويكما جيب أن املكلف بالضريبة، و واجبات 

هذه الضمانة ز فإن املشرع قد عزسيجري فيها التحقيق و املدة اليت سيستغرقها، بالتايل اليت ساعة الو 
 العالقة الضريبية، و حتدد هذه املدة بالنظر إىل يفطرفاً ممتازاً اخلاصة باملكلف بالضريبة مماّ جتعل منه 

  :عاملني مها
  
على اخلدمات أو نشاطاً من طرف املكلف بالضريبة إن كان نشاطاً قائما طبيعة النشاط املمارس  -/أ

  آخر كالتصنيع 
  .رقم األعمال السنوي احملقق من نشاط املكلف بالضريبة -/ب

إذ أنه حدد هذه املدة احملاسبات  الرقابة يفين لتحديد مدة غري أن املشرع املصري مل يكتف مبعيار  
  :باألسس التالية

  .اإليراد اليومي أو رقم األعمال أو املبيعات أو إنتاجية اآللة أو العامل -/أ
  .نسبة الربح حسب طبيعة ممارسة النشاط من مستورد أو حملي أو مجلة أو جتزئة -/ب
  .أو مومسية صيفاً أو شتاءاًعدد أيام العمل سواء كانت عادية  -/ج
  .1املصروفات اإلدارية الالزمة ملمارسة النشاط -/د
  

و جيب القول أن احتساب مدة التحقيق يف احملاسبات يبدأ من تاريخ أول تدخل يف عني املكان   
أو  املكلّف بالضريبةإما بطلب من سواء مت حتديده من قبل يف اإلشعار بالتحقيق أو مت تعديله فيما بعد، 

بآخر تدخل بعني املكان، كما جيب و تنتهي املدة مببادرة من احملقق اجلبائي مهما كانت األسباب، 
أنه ال يقع أي عبئ يف اإلثبات إذا ما مت أنّ هذه التواريخ ال تتمتع باحلجية يف كل احلاالت، كما اإلشارة 

التأكد من بالضريبة حمل التحقيق، ألن  ال من طرفه و ال من طرف املكلّفاحملقق املدة القانونية؛ جتاوز 
اإلداري من العناصر املتوفرة لديه أو القرائن اليت املدة كضمانة للمكلف بالضريبة يستشفها القاضي هذه 

التحقيق اجلبائي يف احملاسبات املدة احملددة و ال جيب يف مجيع األحوال أن تتجاوز مدة  2ميكن استنباطها
  .مال السنوي و طبيعة نشاط املؤسسةحسب رقم األعقانون اإلجراءات اجلبائية  20/4قانوناً يف املادة 

                                                             
   .326طارق خیاط، المرجع السابق، ص: أنظر  1
 Les grands arrêts de la jurisprudence :.المنشور ب .1983أكتوبر ا 26المؤرخ في  34587قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم :  أنظر  2

fiscale, Dalloz1991, N°56, p255.,.  
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منه  31و مبوجب املادة  2011ديسمرب  28املؤرخ يف  2012إىل قانون املالية لسنة جتدر اإلشارة   
يف تكريس ضمانة  جلبائية فإن املشرع اجلزائري زادقانون اإلجراءات ا 20/5عدلة و املتممة للمادة امل
 04التحقيق احملاسيب من قلص من مدة  كلف بالضريبة أثناء عملية التحقيق احملاسيب يف عني املكان إذ أنهامل
اجلبائية أي أشهر بالنسبة لإلدارة اجلبائية، و لرمبا اهلدف من ذلك منع تعسف أعوان اإلدارة  03شهر إىل أ

بة، و التقليل من التوتر الذي قد يكون بالضري بغية الضغط على املكلفاحملققني من إطالة أمد التحقيق 
و الذي قد ينعكس سلباً على مسعته،  بوجود احملققني مكان عمله الذي يتردد عليه عمالءه و زبائنهفيه، 

  .على املكلّف بالضريبةاحملقق أو من احملقق جتاه اأو ما قد يصدر عنه من سوء التصرف 
و كذا حسب طبيعة  حبسب رقم األعمال السنوي بني املدة اليت تستغرق يف التحقيقو هنا منيز   

  .نشاط املؤسسة
  
  :مؤسسة تأدية اخلدمات) أ

    
ال دج بالنسبة لكل سنة مالية حمقق فيها،  1.000.000ال يتجاوز  إذا كان رقم أعماهلا السنوي  

  .1أشهر) 03(مدة التحقيق فيها ثالثة ميكن أن تتعدى 
  
  :كل املؤسسات األخرى) ب
  

" كل املؤسسات األخرى"أمهية لطبيعة النشاط؛ ألنه ذكر عبارة مل يعط املشرع الة و يف هذه احل  
دج بالنسبة لكل سنة مالية حمقق  2.000.000فإذا كان رقم أعمال هذه املؤسسات السنوي ال يتجاوز 

بة بالنس 2أشهر) 06(األجل إىل ستة  غري أنه ميدد أشهر، 03؛ فال تتعدى مدة التحقيق فيها أيضا فيها
دج لكل سنة مالية  10.000.000و دج  5.000.000للمؤسسات األخرى إذا كان رقم أعماهلا ال يفوق 

 أشهر يف مجيع احلاالت 3)09(مدة التحقيق بعني املكان تسعة على أن ال تتجاوز حمقق فيها هذا الرقم، 
  .دج 10.000.000خالل السنة املالية يفوق رقم األعمال احملقق األخرى أي إذا كان 

أما بالنسبة للتحقيق املصوب فإنه ال تتعدى مدة التحقيق يف عني املكان يف الدفاتر و الوثائق أكثر   
  .مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية 20/4طبقا لنص املادة ) 02(من شهرين 

                                                             
  .أشھر 04كانت مدة التحقیق  2011في ظل قانون المالیة   1
  .2011ھذه المدة نفسھا المنصوص علیھا في قانون المالیة لسنة   2
  .دج 10.000.000كانت مدة التحقیق ال تتجاوز السنة إذا كان رقم األعمال یفوق  2012قبل قانون المالیة لسنة   3
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  عليه و االستثناءات الواردة يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملةحتديد مدة التحقيق : الفرع الثاين

  
  :حتديد مدة التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة :اوال

  
اجلبائية الشاملة من التحقيق أي التحقيق يف جممل الوضعية  استحدث املشرع اجلزائري هذا النوع  

و اليت تنص على  19911ديسمرب  18املؤرخ يف  25-91من قانون املالية  23مبوجب املادة  1992لسنة 
مكرر عنوانه التحقيق املعمق يف جممل الوضعية  6ضاف إىل قانون الضرائب املباشرة، قسم ي: "ما يلي
  ."اجلبائية

هلذا النوع من التحقيق ضمنه مجيع الضمانات دفعة واحدة مستمدا ذلك من و حني استحداثه   
  .القانون الفرنسي

شرع مل حيدد أي معيار جند أن امل 2قانون اإلجراءات اجلبائية 21/4من خالل استقراء املادة   
إىل طبيعة التحقيق الذي اجلبائية الشاملة؛ و يرجع ذلك مدة التحقيق املعمق يف جممل الوضعية لتحديد 

ينصب على دخل املكلّف بالضريبة أياً كانت قيمته أو مصدره و هذا خبالف التحقيق يف احملاسبات الذي 
  .وضع معياراً لتحديد مدته

  
و خالل  بإجراء التحقيق 3باطالً إذا مل حتترم مدة السنةن فرض الضريبة املشرع جعل مو جند أن   

هذه املدة يكون للمحقق كافة الصالحيات و السلطات إلجراء التحقيق يف الوضعية اجلبائية الشاملة 
متلكاته ـللمكلف بالضريبة باإلطالع على مجيع الوثائق و مجع املعلومات عن كل ما خيص موارده و م

تساب مدة السنة إلجراء التحقيق من تاريخ استالم أو تسليم اإلشعار بالتحقيق أما بالنسبة احو يبدأ 
من التاريخ الذي تبلغ فيه هذه املدة قد انتهت  غري أنه ميكن اعتبار وقائع، النتهاء هذه املدة فهي مسألة 

  .لتحقيقامن خالل  اإلدارة اجلبائية املكلف بالضريبة بالنتائج املتوصل إليه
املعمق مع التحقيق يف  احلالة إذا ما تزامن إجراء التحقيقهذه  غري أنّ املشكل املطروح يف

  املدة احلقيقية اليت جيب على اإلدارة احترامها؟احملاسبات؛ فما هي 

                                                             
  .65، ج ر، رقم 1991دیسمبر  18المؤرخ في  25-91رقم : 1992قانون المالیة :انظر-  1
  .2012قانون المالیة  34قانون اإلجراءات الجبائیة معدلة و متممة بموجب المادة  20/4المادة :انظر-  2
  .52العید صالحي، المرجع السابق، ص. أ: أنظر-  3
 Dr. Mohamed Abbas MAHERZI, Op.cit, P 104     -  
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و قضى جملس " CHOUAMIER"الفرنسي يف قضية طرح هذا اإلشكال على جملس الدولة 
اإلدارة للتحقيق بوضوح ال ميكن هلا أن تدعي أن التحقيق احملاسيب  الفرنسي أنه يف حالة عدم متيزالدولة 

قد أجري يف أقل مدة من تلك املقررة يف التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الذي اجتاز مدة ثالثة 
  .1يقرر إلغاء إجراء فرض الضريبةأشهر املقررة قانوناً و عليه ) 03(

  
قد تستغل مدة التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة  أن اإلدارة اجلبائيةو هنا جند   

أن مدة التحقيق املعمق أطول من التحقيق  اتاحملاسيب على اعتباريف التحقيق ر استمرارها ـلتربي
جملس الدولة الفرنسي قد وضع حداً لإلدارة اجلبائية اليت ال ميكنها التستر وراء احملاسبـي؛ و من هنا فإنّ 

  .قيق املعمق لتمدد عملها يف إطار التحقيق احملاسيبالتح
  

  يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة على مدة التحقيقاالستثناءات الواردة  :ثانيا
    
ال ميكنها أن تتجاوز مدة التحقيق احملددة قانوناً، و هذا هو  سبق الذكر على أن اإلدارة اجلبائية  

هذا املبدأ قد ال يأخذ على إطالقه حيث ترد عليه جمموعة من غري أن  يف التحقيق اجلبائي،املبدأ العام 
فإن اإلدارة هلا احلق من خالل هذه االستثناءات عدم  و بالتايل 2االستثناءات، اليت قد تطيل مدة الرقابة

  .قانون اإلجراءات اجلبائية 21/5، و املادة 20/5باملادتني إلزامها باملدة املقررة 
  

 املراقبة يف عني املكان مدةال تطبق ... : "قانون اإلجراءات اجلبائية على ما يلي 20/6فتنص املادة   
املكلف بالضريبة معلومات غري أو إذا قدم احملدد أعاله، يف حالة استعمال منورات تدليسية مثبتة قانونا؛ 

أو التربير املنصوص يف اآلجال على طلبات التوضيح  يحة أثناء التحقيق أو إذا مل يردكاملة أو غري صح
  "...أعاله 19عليها يف املادة 

اختراقها و عدم احترامها و فإن االستثناءات الواردة على مدة التحقيق و اليت جيوز لإلدارة و عليه     
  :هي
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فيها املكلف بالضريبة إىل تغيري الوضعية حالة استعمال طرق تدليسية مثبتة قانوناً، احلالة اليت يلجأ  -1
احلصول على إعفاءات أو ؛ أو ألجل ة احلقيقية له من أجل ختفيض أو إلغاء الضريبة املفروضة عليهاجلبائي

  .تعويضات، األمر الذي يستلزم على اإلدارة إجراء حتقيق أكثر تعميقا و أطول مدة
  
أثناء عملية التحقيق و هو عمل بالضريبة معلومات غري كافية و غري صحيحة حالة تقدمي املكلف  -2

  .يب مع اإلدارة اجلبائية و لعدم تعاونه معهاسل
  
طلبات التوضيح و التربيـر ضمن اآلجال املمنوحة له قانوناً على ة عدم رد املكلف بالضريبة ـحال -3

  .يفيد على أنه يسعى إىل ربح الوقت حىت يتسىن له تنظيم و ترتيب وثائقهو التفسري مما 
  
يق جديد لنفس الفترة و نفس الضريبة إالّ إذا أديل مبعلومات ال جيوز إلدارة الضرائب أن تقوم بتحق -4

هذه االستثناءات غري كافية أو خاطئة خالل التحقيق أو استعمال أساليب تدليسية و جيب التذكري أن 
من قانون اإلجراءات اجلبائية؛ و اخلاصة بالتحقيق املعمق يف جممل  21املذكورة يف املادة هي نفسها 

  .ة الشاملةالوضعية اجلبائي
و هذه الطـرق االحتيالية تنطبق على كافة املكلفيـن بالضريبة الذين ميسكون دفاتر منتظمـة   

و يقدمون التصريح الضرييب باالستناد إليه أو املكلفني بالضريبة الذين يقدمون التصريح الضرييب و مل 
  .التهرب الضرييب يكن لديهم دفاتر أو سجالت أو حسابات منتظمة و اليت تشكل كلها جرمية

و بالتايل فإن هذه احلاالت تشكل طرقا تدليسية للتهرب من دفع الضرائب و ميكن أن جنملها يف   
  :الوسائل التالية

  
تقدمي اإلقرارات الضريبية أو التصاريح باالستناد إىل دفاتر أو سجالت ختالف ما هو : الوسيلة األوىل

بوتية اليت أخفاها؛ و تنطبق هذه الوسيلة على مجيع األشخاص ثابت بالدفاتر أو السجالت أو الوثائق الث
اخلاضعني للضريبة الذين يلتزمون بإمساك دفاترهم و حسابات منتظمة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيني 

  .الذين يزاولون نشاطاً جتارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو كانوا أشخاص معنويني
  .ف بالضريبة يكون لديه نوعني من الدفاتر و احلساباتو هنا جند أنّ الشخص املكلّ  
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دفاتـر و حسابات حقيقية تدون فيها مجيع عملياته احلقيقية من إيرادات و مصروفـات : النوع األول
  . و أرباح

أو صورية، و هي اليت يدون فيها بعض اإليرادات و املصروفات  نعةدفاتر و حسابات مصط: النوع الثاين
 سجل يف الدفاتر و السجالت املصطنعةتصرحيه وفقا ملا هو وارد فيها أي وفقاً ملا هو مفقط، إذ يقدم 

  .1اليت حتمل معلومات و بيانات غري حقيقية
  

تقدمي التصريح السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجالت أو حسابات أو : الثانيةالوسيلة 
فاتر أو سجالت أو حسابات أو وثائق ثبوتية مستندات مع تضمينه بيانات ختالف ما هو ثابت لديه من د

  .يكون قد أخفاها
و هي تنطبق على املكلفني الذين يقدمون تصريح سنوي تقديري غري مستندين إىل أي دفاتر أو   

سجالت أو حسابات على الرغم من أنّ لديه السجالت و الدفاتر و احلسابات و الوثائق الثبوتية اليت 
و مصاريفه غري أنه يقدم تصرحياً خمالفاً هلا، ففي هذه احلالة يتعهد املكلف  تثبت مبيعاته أو مشترياته

بالضريبة عدم تقدميه للتصريح احلقيقي املدون بالسجالت أو الوثائق الثبوتية على خالف الوسيلة األوىل 
  .اليت يعتمد فيها على نوعني من الدفاتر منها ما هو حقيقي و منها ما هو صوري

  
اإلتالف العمدي للسجالت أو الوثائق الثبوتية ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء األجل : ثالثةالالوسيلة 

احملدد لتقادم الضريبة؛ و هنا يأيت املكلف بالضريبة على سلوك إجيايب متمثل يف اإلتالف العمدي 
  .للسجالت أو الوثائق اليت هلا صلة بالضريبة

 الشراء أو البيع أو غريها من الوثائق الثبوتية إليهام املصلحة بقلة اصطناع أو تغري فواتري: الرابعةالوسيلة 
األرباح أو زيادة اخلسائر، كأن يضمن الفواتري قيمة أقل من قيمتها احلقيقية؛ أو إسقاط بعض العمليات 

ة اخلاصة بالبيع أو الشراء و عدم تدوينها بالفواتري أو تدوينها بأقل من قيمتها احلقيقية لتظليل إدار
  .الضرائب بقلة أرباحه أو زيادة خسائره

  
إخفاء نشاط أو جزء منه شهرياً من دفع الضريبة املفروضة عليه؛ و هنا يلجأ املكلف : اخلامسةالوسيلة 

بالضريبـة إىل إخفاء نشاطه التجاري أو الصناعي أو املهين أو إيرادات ثروته من مصلحة الضرائـب؛  
  .إدارة الضرائب مبزاولة الشخص لنشاط خاضع للضريبةو يقصد باإلخفاء عدم توافر علم 
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  ضمانة الوجاهية يف التحقيق اجلبائي: املطلب الثاين

  
أثناء مرحلة التحقيق اجلبائي و التصحيح اجلبائي،  إن مبدأ الوجاهية املمنوحة للمكلف بالضريبة  

يبة احلق يف تقدمي مالحظاته له خالل هتني املرحلتني، إذ يسمح للمكلف بالضريعترب أهم مبدأ و ضمانة 
احملقق اجلبائي، غري أنّ ما ميكن أن يعاتب على هذا املبدأ أننا و تربيراته املتعلقة مبصادر دخله لتقدميها إىل 

ميكن أن نستشف هذه الضمانة أو هذا املبدأ من خالل جمموعة ال جند النص الصريح الذي يتضمنه و إمنّا 
  .نون للشخص اخلاضع للضريبةمن اإلجراءات اليت خيوهلا القا

و تعترب هذه الضمانة إجراءاً جوهريا ذو طابع إلزامي لفتح حوار وجاهي بني طريف العالقة   
أن التحقيق اجلبائي يف حد ذاته أخذ و عطاء بني الطرفني للوصول إىل احلقيقة مبا ال الضريبية، ما دام 

ة الضريبية أن جتري عملها يف ظروف حسنة حبقوق املكلف بالضريبة من جهة و ما يسمح لإلداريضر 
  .وفقا للقانون

 ق؟ـاملصادر القانونية اليت يستمد منها املكلف بالضريبة ضمانة الوجاهية يف التحقيإذن فما هي   
  و ما هي ضرورة قيام هذه الضمانة يف حق املكلف بالضريبة؟

  

  املصادر القانونية ملبدأ الوجاهية: الفرع األول
  

وب ـمنها ما هو مكتوب و منها ما هو غري مكتاإلداري  وم فإن مصادر القانونـمعلكما هو   
  .كانت أو غري مكتوبةضمانة الوجاهية جندها أيضا يف هذه املصادر املختلفة مكتوبة و على ذلك فإن 

املكتوبة كالتشريع أما غري املكتوبة كالعرف اإلداري و االجتهاد القضائي و املبادئ العامة 
  .ونللقان

  
  املصادر املكتوبة: أوال

  
يف قانون اإلجراءات اجلبائية و ال يف ضمانة الوجاهية  لنص صريح يدعمعلى الرغم أنه ال وجود   

قانون اإلجراءات اجلبائية ميكن أن نستشف بعضا منها يف النصوص قانون آخر؛ غري أنه باستقراء نصوص 
  :التالية
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املادتان تقضيان بضرورة إرسال أو تسليم اجلبائية، هذان  قانون اإلجراءات 21/5و  20/4املادة  -1
أيام ) 10(إشعار بالتحقيق قبل البدء فيه، مع منح املكلف بالضريبة أجال لتحضري نفسه مقدر بعشرة 

يوما بالنسبة للتحقيق املعمق، و جند أنّ هذه ) 15(بالنسبة للتحقيق يف احملاسبات و مخسة عشر 
ءات الوجاهية اليت تؤدي إىل بطالن التحقيق و فرض الضريبة إذا مل يتم تدخل ضمن إجرااإلجراءات 

  .احترامها
جيب حتت طائلة بطالن اإلجراء أن يشار يف اإلشعار : "... قانون اإلجراءات اجلبائية 20/6املادة  -2

ناقشة بإعادة التقومي إىل أنّ املكلف بالضريبة له احلق يف االستعانة مبستشار من اختياره من أجل م
  .اقتراحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل اإلجابة عليها

جيب أن يبلغ املكلف بالضريبة الذي حقق معه يف إطار اإلشعار بالتقومي أن لديه إمكانية طلب 
أو مدير كربيات املؤسسات رده التحكم بالنسبة لألسئلة املتعلقة بالوقائع أو بالقانون حسب احلالة من 

جيب  لوالية أو من رئيس مركز الضرائب أو من رئيس مصاحل التدقيق و املراجعاتمن مدير الضرائب با
 أن يوضح االستدعاء املكتوب التاريخ و الساعة و يرسل إىل املكلف بالضريبة الذي حقق معه الستدعائه
للحضور إىل اجتماع اختتام أشغال التحقيق، و ميكن للمكلف بالضريبة الذي حقق معه أن يستعني 

  ."ار من اختيارهمبستش
أن املشرع حاول قانون اإلجراءات اجلبائية على أنّ  20من املادة  06يالحظ من خالل الفقرة 

من خالل نصه على إجراء حوار و مناقشات بني املكلف بالضريبة و العون احملقق مبدأ الوجاهية  يكرس
  .ثناء عملية التحقيقأ

  
  املصادر غري املكتوبة: ثانيا

  
تعزيزها يف إطار القانون سنتحدث على ضمانة الوجاهية و مدى  صادر غري املكتوبةيف إطار امل  

  .اإلداري و االجتهاد القضائي و املبادئ العامة للقانون
  
  : العرف اإلداري -1

عمل يصدر عن اإلدارة اجلبائية بصفة مستمرة و مطردة يف شكل  العرف اإلداري هو كل عمل  
هذا العرف يسمح لنا مبعرفة بلها يف مواجهة املكلف بالضريبة؛ غري أن قانوين أو وثيقة، تستخدم من ق

  .االجتاه الذي ميكن اإلدارة الضريبية أن تسلكه يف تطبيقها و تفسريها للقانون اجلبائي
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و قد جند هذا العرف يف تلك املطبوعات اليت قد تصدرها اإلدارة اجلبائية بتطبيقها أو تفسريها   
ما تصدر عن املديرية العامة للضرائب مثال كالدليل التطبيق للمكلف بالضريبة و هو  غالباً و لنص قانوين؛

تصدر سنوياً لتشرح فيها اإلدارة اجلبائية أهم عبارة عن سلسلة صادرة من املديرية العامة للضرائب، 
هلذه السلسلة  و حني تفحصنا  املقابل حتديد التزامها اجتاههاحلقوق اليت يتمتع ا املكلف بالضريبة و يف

جند أا تؤكد على ضمانة الوجاهية املمنوحة للمكلف بالضريبة أثناء عملية التحقيق اجلبائي حتت طائلة 
  .1البطالن
هذه املنشورات و التعليمات املختلفة الصادرة عن إدارة الضرائب ال جيب التنبيه على أنّ غري أنه   

ا جمردكتابات داخلية فرضها العرف على اإلدارة اجلبائية  تفرض على األشخاص اخلاضعة للضريبة أل
تسعى إىل شرح القانون و كيفية تطبيق الضمانات؛ فهذه النشريات أو الدوريات متثل تعليقات اإلدارة 

  .الضريبية و هي أداة تطبيق صارمة اجتاه املصاحل املكلفة بتطبيق و تسري الضريبة
  
  :االجتهاد القضائي -2

هذه األخرية بشكل دعمت  ؛ و من املصادر اليتالقضائي مهد لضمانة الوجاهيةيعترب االجتهاد   
جملس الدولة الفرنسي فقد أقر هذا عن  21/05/1976كبري، ذلك أنه بالرجوع إىل قرار مبدئي صادر يف 

  .2األخري على ضرورة محل الوثائق احملاسبية من قبل احملقق أثناء التحقيق اجلبائي
لتحقيق احملاسيب أن جيري التحقيق يف عني املكان أي يف مكان مزاولة املكلف العامة يف االقاعدة 

ة، ـهذا األخري أن جيري التحقيق يف اإلدارة اجلبائية لوجود أسباب جديإالّ إذا طلب بالضريبة لنشاطه، 
تحقيق قد ميكن للمحقق اجلبائي أن جيري التحقيق احملاسيب يف اإلدارة اجلبائية، غري أنّ هذا الو من هنا 

إذ أنه بعد ايته قد يرسل إشعار بالتصحيح اجلبائي للمكلف بالضريبة تنجم عنه جمموعة من السلبيات، 
التحقيق يف شفهية و اليت كان باإلمكان أن يقدمها إذا ما مت دون أن يكون له احلق يف تقدمي توضيحات 

حة أن التحقيق احملاسيب داخل اإلدارة عني املكان، األمر الذي تدخل يف إطاره جملس الدولة و نص صرا
ال مينع و ال حيرم املكلف بالضريبة من تقدمي مالحظاته و توضيحاته؛ مما أدى به إىل بطالن نتيجة 

 .التحقيق اجلبائي
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  :املبادئ العامة للقانون -3
ضمانة الوجاهية و هو حق الدفاع املكرس  بصفة أكربحق يدعم  املصدريندرج حتت هذا   
  .من الدستور 33ادة اً مبوجب املدستوري
قانون اإلجراءات اجلبائية فإا أكدت على ضرورة إعطاء احلق  20/6املادة فبالرجوع إىل   

للمكلف بالضريبة إلبداء مالحظاته و تقدمي تفسرياته ليفيد ا احملقق، و هنا يضمن له حق الدفاع عن 
 هو أن أي حرمان للمكلف بالضريبة من إجراءنفسه من خالل تقدميه هلذه التفسريات و املالحظات، 

حلوار وجاهي أثناء التحقيق اجلبائي بنوعيه التحقيق احملاسيب و التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة 
  .يعد خرقاً حلقوق الدفاع

أو بآخر على إلزامية ضمانة الوجاهية و إالّ أدى و عليه فإن مجيع هذه املصادر تؤكد بشكل   
  .إىل بطالن اإلجراء املتخذاألمر 

  
  ضرورة إجراء حوار وجاهي أثناء التحقيق: ثاينالفرع ال

  
ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية إجراء : "على ما يلي قانون اإلجراءات اجلبائية 20/1تنص املادة   

... راقبتهاو إجراء كل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة و محتقيق يف حماسبة املكلفني بالضريبة 
معاكس من طرف ما عدا حالة طلب جيب أن يتم التحقيق يف الدفاتر و الوثائق احملاسبية بعني املكان 

  "...املكلف بالضريبة
جند أن املشرع اجلزائري كرس مبدأ الوجاهية بني أطراف العالقة  املادة من خالل استقراء هذه  
ري التحقيـق يف الدفاتر و الوثائق احملاسبية بعني املكـان، ألزم اإلدارة اجلبائية بأن جتة، إذ أنه ـالضريبي

  .احلوار الوجاهي بني الطرفني أثناء عملية التحقيق اجلبائي و الغرض من هذا اإلجراء فتح
فالتحقيق بعني املكان يسمح بوجود نقاش شفوي أو كتايب بني احملقق و املكلف من أجل إعطاء   

التوضيحات الضرورية حول ال عملية الرقابة من جهة و معرفة فرصة هلذا األخري ملعرفة سري أشغ
كما أن هذه الوجاهية قد متتد حىت بعد االنتهاء من عملية الرقابة عن ،1التعديالت اراة من ناحية أخرى

و قد كرس طريق احلضور إىل اإلدارة اجلبائية و حماورة احملقق الذي تكفل بالتحقيق يف ملفه اجلبائي، 
قانون  20/6املعدلة للمادة  2012من قانون املالية لسنة  31جلزائري هذه الضمانة أكثر يف املادة املشرع ا

جيب أن يوضح االستدعاء املكتوب التاريخ و الساعة و يرسل : "... اإلجراءات اجلبائية بالنص صراحة
                                                             

  .21عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص: أنظر  1
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التحقيق، و ميكن إىل املكلف بالضريبة الذي حقق معه الستدعائه للحضور إىل اجتماع اختتام أشغال 
  ...".للمكلف بالضريبة الذي حقق معه أن يستعني مبستشار من اختياره

و تناقش فتح حوار وجاهي بني الطرفني اد اجتماع اختتام أشغال التحقيق يو يف خالل انعق  
اليت مت على أساسها فرض الضريبة، حىت أنه له حق تقدمي أدلة جديدة و مراجعة احلسابات أو املعطيات 

  .خطاء اليت ميكن أن يقع فيها احملققاأل
من قبل املكلف بالضريبة الذي  1أكثر حني االستعانة مبستشار كما أن ضمانة الوجاهية تتجسد

يساعده أكثر أثناء إجراء احلوار مع اإلدارة اجلبائية و باألخص الدفاع عن مصاحله يف ظل صعوبة 
ن يكون هلذا املستشار من اخلربة و التجربة يف امليدان اليت يتمتع ا القانون اجلبائي؛ على أاإلجراءات 

 ،حىت يتسىن له الوقوف عند األخطاء املرتكبة من قبل إدارة الضرائب يف حق املكلف بالضريبـةاجلبائي 
ذلك أن ... و جيب اإلشارة على أن املستشار اجلبائي قد يكون حمامي، أو حماسباً، أو مستشاراً جبائياً

كما جيب أن يكون شخصاً واحداً أي م الكلمة و مل يشر إىل صاحب مهنة معينة، أخذ بعمواملشرع 
لتفادي عرقلة عملية الرقابة اجلبائية و يبقى دور املستشار مستشاراً واحداً و ال يتعدى أكثر من ذلك؛ 

يتعدى املستشار اجلبائي أثناء عملية التحقيق شبيهة بدور رجل القانون يف إطار منازعة قضائية غري أن 
  .هذا الدور ليحاور اإلدارة الضريبية للتوصل إىل أفضل احللول

م األشخاص ة املستشار الضرييب، و تلزمهنيف بعض التشريعات املقارنة تذهب إىل تنظيم غري أنه 
إىل   ذهب ما لدى جهات معينة، للحد من دخول غري املتخصصني فيها مثل القائمني عليها من التسجيل

  .2سترايلذلك القانون األ
أما الواليات املتحدة األمريكية فإا تسمح لغري املتخصصني بتمثيل املكلف بالضريبة أمامها يف 
مرحلة الرقابة و مجع املعلومات، يف حني أا تشترط التخصص يف احملاسبة للمستشارين الذين ميثلون 

  .املكلف بالضريبة أثناء مرحلة الطعون اإلدارية القضائية
إليه التشريعات اليت تنظم مهنة املستشارين ضمن قانوا الضرييب، مثل ما ذهب من و هناك 

و اشترط يف خبري الضرائب أن ال يكون قد سبق له و أن كان موظفا يف إدارة الضرائب مث ترك السودان 
  .3اخلدمة
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عريف هذه املهنة ضمن قانون اإلجراءات اجلبائية و قد مت الت فإنه ينظمأما القانون التونسي 

  .1باألشخاص املؤهلني قانوناً للقيام مبهام املستشار اجلبائي
  

و من هنا جند على أن جل التشريعات تأخذ باملستشار اجلبائي من أجل تكريس ضمانة الوجاهية 
لتمكني املكلف بالضريبة من حق الدفاع بواسطة املستشار اجلبائي و تتمثل مهام املستشار اجلبائي يف 

  :دورين هامني مها
  
  :دور املستشار كرجل قانون -1

يف حتريره ملذكرات الرد على مالحظـات اإلدارة اجلبائية، ن دور املستشار كرجل قانون ـيكم  
له  و كذا تطبيقها للضمانات املمنوحة) املكلف بالضريبة(و التأكد من مدى احترامها حلقوق موكله 

واء من الناحية اإلجرائية أو املوضوعية، حمتجاً بأدلة و ارة أي بطالن يالحظه سقانوناً؛ و هنا له احلق يف إث
  .قرائن قانونية كلما اكتشف وجود أخطاء مرتكبة يف حق موكله من قبل احملقق اجلبائي

  
  :دور املستشار كرجل حوار -2

للمستشار اجلبائي إذ له احلق يف التحاور و التفاوض باسم املكلف يعترب هذا الدور منوطا   
مع ع إيـجاد حلول وكل مسألة تتعلق بتسيري ميزانية املؤسسة و حياول يف إطار املشربالضريبة يف 

  . اإلدارة
  :ر بني املستشار و اإلدارة اجلبائية هيو من املواضيع اليت تثا

 .إعادة إدماج األعباء يف امليزانية -
 .التوزيع غري القانوين للفوائد -
 .التصرفات غري العادية للتسيري -
 .رفض احملاسبة -
  .مثال" TVA"حتساب الضرائب مرتني ا -

                                                             
  .ین الجبائیین التونسیینالمتعلق بالموافقة على المستشار 14/12/1960المؤرخ في  1960لسنة  34أنظر قانون رقم   1
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  اجلبائي التصحيحالضمانات املعتمدة مبناسبة : ثاينالباب ال
  

بعد االنتهاء من عملية التحقيق اجلبائي تلجأ اإلدارة اجلبائية إىل عملية أخرى تسمى بعملية   
ريبة املقررة على املكلف ا أثناء عملية أين تقوم هذه األخرية بتعديل أسس فرض الضالتصحيح اجلبائي؛ 

  .التحقيق اجلبائي، إما بالرفع من قيمتها أو التخفيض منها
  

 ةو بناءاً على التصرفات الصادرة من املكلف بالضريبة ختتلف إجراءات التصحيح اجلبائي املطبق  
  .عليه، ذلك أنه قد خيضع للتصحيح الوجاهي و قد خيضع إىل التصحيح التلقائي

  
غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن التصحيح الوجاهي يلزم اإلدارة اجلبائية باحترام جمموعة من   

مكلف بالضريبة؛ و اليت ال ميكن بأي حال لإلدارة هلا املشرع و الفقه اجلبائيني  للخوالضمانات القانونية 
على خالف و هذا . باطالأن تتجاهلها؛ و تلتزم باحترامها و إال اعترب التصحيح اجلبائي الذي جتريه 

  .التصحيح التلقائي الذي ال تلتزم فيه اإلدارة باإلجراءات الشكلية اليت يتضمنها التصحيح الوجاهي
  

اجلبائية و يف إطار التصحيح اجلبائي بتطبيق ضمانات تنشأ للمكلف بالضريبة كما تلتزم اإلدارة   
بياً أو مصوباً أو حتقيقاً معمقا يف جممل الوضعية حتقيقاً حماس هبعد االنتهاء من التحقيق اجلبائي بأنواع

  .اجلبائية الشاملة و اليت تعطي طابعاً ائياً لعملية الرقابة
  

ة التحقيق بعد االنتهاء منه لنفس الضرائب و الرسـوم أهـم هذه الضمانات ضمانة عدم إعادو   
الثاين باطالً إالّ إذا توفرت رب التحقيق اليت سبق و أن مت التحقيق فيها و إالّ اعتو نفس املدة القانونية 

  .االستثناءات املنصوص عليها قانوناً
  

كما أنّ الفقه و القضاء اجلبائيني أكدا على ضمانة أساسية ختص املكلّف بالضريبة توجب اإلدارة   
 بتفسري نصوص قانونية و أعطتها –اإلدارة اجلبائية  –و ذلك إذا قامت هذه األخرية على احترامها؛ 

فإنها ال ميكن هلا أن تطبق التفسري اجلديد بأثر رجعي؛ و هي تفسرياً آخر بعد االنتهاء من التحقيق األول، 
  .ما تسمى بضمانة عدم رجعية التفسريات املعتمدة من قبل اإلدارة اجلبائية
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و لذلك سنتناول هذا الباب من خالل فصلني خنصص الفصل األول لضمانة عدم إمكانية اإلدارة   
أما الفصل الثاين فنخصصه لضمانة عدم رجعية التفسريات املعتمدة من قبل اإلدارة ن إعادة التحقيق، م

  .اجلبائية للنصوص القانونية
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التحقيق اجلبائي بنوعيه، التحقيق احملاسيب، و التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية يؤدي عملية  إنّ  

احترام هذا دى ملكلف بالضريبة؛ و اليت تقترن مبنتهاء منه إىل نتائج تترتب يف ذمة ابالضرورة بعد اال
إما أن يكون املكلف احتمالني أساسيني  و هنا نكون اماماألخري بااللتزامات التصرحيية من عدمها؛ 

يف اية التحقيق  امللقاة على عاتقه، و بالتايل فإن اإلدارة اجلبائية وبالضريبة قد احترم كافة االلتزامات 
ال  توصل إليها من قبل اإلدارة و هناليس هناك أي تضارب بني تصرحياته و بني النتائج املتتأكد على أنه 

  .يكون أي إجراء تصحيحي لقواعد فرض الضريبة على املكلف ا
  

ملكلف ا اأما احلالة الثانية و هي إذا ما توصل التحقيق اجلبائي إىل أن التصرحيات اليت تقدم   
  .هنا خيضع املكلف ا إىل التصحيح الوجاهيف أو وجد فيها إغفال ة أو أا خاطئة ـبالضريبة غري كافي

بالضريبة ال حيترم االلتزامات املفروضة عليه أثناء التصريح اجلبائي أو عرقلة عملية و إما أن املكلف  
ح التلقائي؛ على أن حتترم اإلدارة الضريبية يف ة التصحيالرقابة اجلبائية؛ و يف هذه احلالية خيضع إىل عملي

خالل هذه املرحلة كل الضمانات املمنوحة للمكلفني بالضريبة باألخص خالل مرحلة التصحيح 
الوجاهي على عكس التصحيح التلقائي و الذي يعترب مبثابة رد فعلي لإلدارة على سوء نية املكلف 

  .بالضريبة
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  التصحيح الوجاهي: املبحث األول
  

جيب حتت طائلة : "قانون اإلجراءات اجلبائية على ما يلي 01فقرة  06املقطع  20تنص املادة   
بطالن اإلجراء، أن يشري اإلشعار بإعادة التقومي إىل أن املكلف بالضريبة له احلق يف أن يستعني مبستشار 

  ."هاالضريبة أو من أجل اإلجابة عليمن اختياره من أجل مناقشة اقتراحات دفع مبلغ 
فباستقراء نص هذه الفقرة جند أن التصحيح الوجاهي يعترب مبدءاً عاماً يف إجراءات التصحيح   

على جمموعة من الضرائب و الرسوم، سواء تعلق األمر بالضرائب اجلبائي، و جيوز تطبيق هذا املبدأ 
انات اليت خوهلا املشرع املباشرة أو غري املباشرة علماً أنه جيب على اإلدارة أن حتترم جمموعة من الضم

طريف يقتضي وجود تواصل و حوار بني هذا اإلجراء للمكلف بالضريبة أثناء هذه املرحلة خاصة أو أن 
و من مت ال ميكن هلا أن تتجاوز حدودها فيما هو حمدد هلا قانوناً إذ أنه البد من احترام العالقة الضريبية، 

  .ها بعد التصحيحاإلجراءات قبل حتصيل الضرائب املراد فرض
  

  مفهوم التصحيح الوجاهي و إجراءات سريه: املطلب األول
  

أن التصحيح الوجاهي املبدأ العام يف إجراءات التصحيح اجلبائي، إذ جيوز لإلدارة اجلبائية يعترب   
ما نص عليه ا فيها الضرائب املباشرة و غري املباشرة، و هو مبتطبقه على كافة الضرائب و الرسوم؛ 

مؤكداً على ضرورة احترام اإلدارة اجلبائية للضمانات  ؛1شرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلبائيةامل
و إالّ اعتربت مجيع تصرفاا باطلة  القانونية اليت متنح للمكلف بالضريبة خالل عملية التصحيح اجلبائي؛ 

؛ و من خالل هذا ..."نجيب حتت طائلة البطال"بالنص على  20/6و هو ما يستشف من نص املادة 
الضمانات و اإلجراءات اليت تدخل ضمن التصحيح الوجاهي، فاإلدارة اجلبائية ملزمة باحترام كل النص 

على عكس اإلجراءات اليت خيضع هلا التصحيح التلقائي باعتبارها رد فعل على سوء نية املكلف بالضريبة 
مفهوم التصحيح الوجاهي يف فرع أول مث إىل و على هذا األساس سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل 

إجراءات سريه يف فرع ثان.  
  

                                                             
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 20المادة :أنظر  -  1
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  مفهوم التصحيح الوجاهي: الفرع األول 
  

على أنّ مبدأ الوجاهية مبدأ عام و شامل يف القانون اإلداري و باألخص يف  البد من التذكري  
فكل مزاعم خصومهم و الرد عليها  أمام مجيع املواطنني ملناقشةالقانون اجلبائي و يقصد به إتاحة الفرصة 

كما له أن يطلـع على املزاعم و اإلدعاءات املقدمة يف النـزاع م له حق اإلدعاء و حق الدفاع، ـخص
حيضر اإلجراءات املتعلقة باإلثبات و األدلة مثل يقدمها خصمه و له أن و يناقشها و كذا الوثائق اليت 

  .التحقيقات و اخلربة
الوجاهية على املادة اجلبائية و اليت تستلزم ضرورة تطبيقه باألخص على و ميكن تطبيق مبدأ   

من القيام يعمل على منع اإلدارة بأنه إجراء ".CASIMIR j.pعملية التصحيح اجلبائي و قد عرفه 
   .1"املصححة مباشرة، دون أن تأخذ يف احلساب مالحظات املكلف بالضريبة بتحصيل الضرائب

اإلجراء يقتضي بالضرورة وجود حوار مستمـر بني كل من اإلدارة اجلبائية هلذا مبدأ الوجاهية   
احملقق ملعلومات أو ة لباقيقاً كتابياً أو شفهياً أثناء مطبالضريبة أثناء عملية التحقيق سواء كان حتو املكلف 

  .التحقيق حملّمالحظات من املكلف بالضريبة 
هو النقاش الشفوي أو  2إلجراء االعتراضيإذن فاإلجراء الوجاهي أو كما يسميه البعض با  

الكتايب بني احملقق و املكلف بالضريبة الذي يسمح له باالستعالم حول سري عملية الرقابة اجلبائية من جهة 
ليت أجريت عليها من ناحية و تسمح له مبعرفة كل من يتعلق بالتوضيحات الضرورية حول التعديالت ا

  .ثانية
الثقة املتبادلة بني اإلدارة اجلبائية و املكلف جراء يسمح بإقامة جو من و إن اللجوء إىل هذا اإل  

مما يؤدي إىل تقليل عدد املنازعات اجلبائية بني الطرفني، و كذا مواجهة مجيع الوضعيات اخلاضع هلا؛ 
  .احملتملة بينهما، و لن يتأتى ذلك إال باالتفاق فيما بينهما

اإلدارة اجلبائية و املكلف بالضريبة للوصول يف اية األمر بعد فاالتفاق هو احلوار الذي يدور بني   
و يالحظ أن هذا النوع  3و الرد إىل اتفاق حول التصحيحات اليت توصلت إليها اإلدارة اجلبائيةاألخذ 

                                                             
 J.P. CASIMIR, contrôle fiscal et contentieux de l’impôt. la ville Guerien, 1990, P  :                                                   أنظر  1

100. 
  .21جع السابق، صعوادي مصطفى، زین یونس، المر: أنظر  2

  .93عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص -         
  Bernard Hatoux, Op.cit, P 37                                                                                                                        : أنظر-  3

Christophe De La Mardière ;la preuve en droit fiscal ;LITEC ;Paris ;2002 ;P245. -  
  



  

 إجراءات التصحيح اجلبائي                  األول الفصـل

215 

 

من اإلجراء، يسمح بتحصيل الضريبة بدون مشاكل سواء بالنسبة لإلدارة اجلبائية أو املكلف بالضريبة 
غري أن االتفاق بني املكلف و اإلدارة اجلبائية جيب أن يتم يف حدود ألمر كان باتفاق بينهما، مادام أن ا

التطرق للمسائل القانونية ذلك أن قواعد القانون اجلبائي من القواعد اليت ال املسائل املوضوعية فقط دون 
ذا ما حدد النص القانوين فإجيوز االتفاق على خمالفة أحكامها ألا تدخل ضمن قواعد النظام العام، 

ما دام أنه متت مبلغاً معيناً لضريبة ما فال جيوز إبرام اتفاق بني اإلدارة اجلبائية و املكلف بالضريبة، 
اتفاق بني الطرفني؛ إذ جيب أن يطبق معاجلتها بنصوص قانونية من غري املمكن إطالقاً أن تكون حملّ 

   .النص القانوين
  

حىت يكون االتفاق أو احلوار الوجاهي صحيحاً البد أن يتم بني  هعلى أنغري أنه جيب التذكري   
طرفني مها اإلدارة الضريبية و املكلف بالضريبة، ذلك أنه باعتبار اإلدارة اجلبائية ممثلة السلطة املالية يف 

عن  شؤون الضرائب فهي اليت يكون هلا اختصاص و صالحيات التعامل و التحاور مع املكلفني بالضريبة؛
احملقق اجلبائي الذي خوله القانون صالحية إجراء التحقيـق ممثليه و هم املوظفون املختصون؛ أي طريق 

  .و التحاور مع املكلف بالضريبة
إما أن يف عملية التصحيح الوجاهي فهو املكلف بالضريبة؛ أما من الناحية الثانية أو الطرف الثاين   

أي قيام شخص ،وناً، و بالتايل أي تعامل خارج عن هذه الدائرة ن ميثله قانيكون حضوره شخصياً أو م
إذا وكل آخر بالتعامل مع اإلدارة اجلبائية جيعل من التصحيح الوجاهي ال يقوم على أي أساس قانوين إالّ 

   .مبوجب وكالة خاصة من قبل املكلف بالضريبة املعين بالتصحيح الوجاهيهذا األخري 
  

  ات التصحيح الوجاهيسري إجراء: الفرع الثاين
  

مل يوجد أي  اذا اإلدارة اجلبائية ملزمة بتبليغ نتائج التحقيق املتوصل إليها و لو سبق الذكر على أن  
عملية التصحيح الوجاهي إالّ بعد أن ختطر املكلف باإلدارة فال ميكن لإلدارة اجلبائية البدء يف  1تقومي

كون مفصال و معلالً مبا يسمح للمكلف بالضريبة أن بذلك عن طريق إشعار بالتقومي و الذي جيب أن ي
ة اجلبائية؛ أي بني اإلدارة اجلبائية و ـالعالق ي يف هذه احلالة حمادثة بني طريفو قد جتره ـيقدم مالحظات

                                                             
  .26، ص2011الجزائر ،.ط.ابن عمارة منصور، اجراءات الرقابة المحاسبیة و المالیة ، دار ھومة للطباعة و النشر، د. د:أنظر  1
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بالتقومي جيب االشعار و هنا جيب اإلشارة على أن الشخص حملّ التصحيح الوجاهي حول النتائج املبلغة 
  :من البيانات اإللزامية أن يتضمن جمموعة

  
  .حتديد النتائج املتوصل إليها بعد التحقيق كالزيادة يف مبلغ الضريبة املقترحة للمناقشة -1
و هذا ضمن الشروط املنصوص عليها أن يكون اإلعالم برسالة موصى عليها مع إشعار بالتقومي،   -2

اإلشعار بالتقومي للمكلف بالضريبة مقابل قانون اإلجراءات اجلبائية، و ميكن أن يسلم  20/6يف املادة 
  .1إشعار باالستالم

مفصالً و مربراً تربيراً كافياً مبا يعطي اال للمكلف بالضريبة جيب أن يكون اإلشعار بإعادة التقومي  -3
أو أنه ال يقدم أي رد يف اآلجال القانونية إالّ إذا قبلها صراحة . بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة

  .حتصيل الزيادات املقترحة من طرفهانوحة له مما يسمح إلدارة الضرائب من املم
أما يف حالة صياغة مالحظات من طرفه و تقدميها إىل اإلدارة اجلبائية لرفضه كلية الزيادات   

  :هذا الرفض، بنتيجتنياملقترحة، ففي هذه احلالة وجب على اإلدارة الرد على 
  .يادات املقترحة من طرفهاإما أا تتنازل عن الز -1  
إما أا ترفض مالحظات املكلف بالضريبة؛ و هنا جيب على اإلدارة و يف إطار محاية املكلف  -2  

رغم أن هذه الطعون ال إلعطائه فرصة مناقشة الرفض من خالل الطعون الالحقة بالضريبة تسبيب ردها، 
 امتنع إدارة الضرائب من حتصيل الزيادات اليت متسكت.  

و يقصد بالطعون الالحقة تلك الطعون اليت يلجأ إليها املكلف بالضريبة بعد عملية حتصيل   
الوالئي أي أمام املدير الوالئي للضرائب، أو الطعن كالطعن التدرجيي أو الطعن الضريبة املفروضة، 

  .بائيةالقضائي و هنا يتجه املكلف بالضريبة إىل القضاء ألجل حلّ املشكلة أو املنازعة اجل
ابتداءاً من  2يوماً 30إنّ مالحظات املكلف بالضريبة اليت يتقدم ا جيب أن تكون يف خالل مدة  -4

يوماً قبل قانون املالية لسنة  40تسلّم اإلشعار بإعادة التقومي؛ غري أنّ هذه املدة كانت حمددة بـ  تاريخ 
ا هو إالّ نقل حريف عن املشرع الفرنسي ميوماً  30يوماً و تطبيق مدة  40و رمبا أن العدول عن  2010

   . 3قانون اإلجراءات اجلبائية الفرنسي 55يوماً طبقا للمادة  30الذي حيددها بـ 
                                                             

  .50العید صالحي، المرجع السابق، ص: أنظر  1
 - Dr.Mohamed Abbas MAHERZI, Op.cit, P 105   

  .قانون اإلجراءات الجبائیة 5مكرر فقرة  20المادة  :رأنظ  2
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 19/4المادة -         

Michel Bouvier, Op.cit, P 111                            -3   
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غري أنه قبل انقضاء هذا األجل و يف إطار احلوار الوجاهي بني املكلف بالضريبة و اإلدارة اجلبائية   
كلف بالضريبة يف خالل هذه يزيد يف ضمانات امل فإنه ميكن مناقشة األسس اليت فرضت ا الضريبة مما

  .الفترة
التفسريات الشفوية اليت من شأا إفادته إذ جيب على العون احملقق أن مينح املكلّف بالضريبة بكل   
  .1مضمون التبليغحول 

ميكن للمحقق االستماع إىل املكلف بالضريبة بعد رد هذا األخري إن كان يف مساعه جدية أو كما   
  .نه طالب بتفسريات تكميليةأ

أما يف حال رفض احملقق ملالحظات املكلّف بالضريبة جيب عليه أن يعلمه بذلك مبراسلة و تكون   
  .أيضا مفصلة و مربرة

  .جيب أن يوضح االستدعاء املكتوب التاريخ و الساعة و يرسل إىل املكلف بالضريبة الذي حقق معه -5
  .  االستعانة مبستشار باعتباره ضمانة أساسية ينص عليها القانونجيب أن يذكر فيه أن له احلق يف -6
  

  أثار عدم مشروعية التصحيح اجلبائي: املطلب الثاين
  

اإلدارة اجلبائية إلجراءات التصحيح اجلبائي تترتب جمموعة من اآلثار  يف حالة عدم احترام  
تمييز يف هذه احلالة ما بني تلك ، غري أنه جيب الالقانونية نتيجة عدم مشروعية التصحيح اجلبائي

اإلجراءات اليت ال ميكن لإلدارة تصحيحها و بني اإلجراءات اليت جيوز لإلدارة أن تقوم بإعادة تصحيحها 
  .دون أن ترتب أي أثر بالبطالن

و يعترب البطالن من مشكالت القوانني اإلجرائية، باعتبار أنّ هذه األخرية تعىن برسم شكليات   
فإذا ختلفت هذه الشكليات متت التضحية باحلق لفائدة الشكل نتيجة اية قانونية لألطراف، معينة حتقق مح
  .بطالن اإلجراء

فالبطالن إذن هو الوصف اإلجرائي الذي يلحق عمال معينا ملخالفة نص قانوين، مما يؤدي إىل   
  .عدم ترتيب اآلثار القانونية عنه بسبب العيب الذي مس اإلجراء

قانون اجلبائي من قواعد النظام العام فإن عدم احترام التبليغ املتعلق بالتصحيح اجلبائي و باعتبار ال  
  .يؤدي إىل بطالن هذه اإلجراءات

                                                             
  .تمنح ھذه التفسیرات الشفویة إلى المكلف بالضریبة في حالة ما إذا طالب بھا المكلف ذاتھ  1
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فإن إجراءات التبليغ هي من الوسائل القانونية اليت مت إقرارها لفائدة املكلف بالضريبة و عليه   
سبب احلوار بينه و بني اإلدارة اجلبائية  حفاظاً على حقوقه يف الدفاع من جهة و من جهة أخرى ذكر

  .الذي جيب أن يسود بينهما حتت شعار مبدأ الوجاهية
بالتصحيح يترتب عنه البطالن، سواء تعلق األمر يف عدم لذلك فإن كل إخالل يف تطبيق اإلشعار   

أمره كما لو شكل معيب ال يسمح للمكلف بالضريبة أن يكون على بينة من بالقيام ا أصال أو تطبيقها 
و غري أو عدم مشول التبليغ للشكليات املنصوص عليها قانوناً، مت إغفال بعض البيانات اجلوهرية فيه، 

  .ذلك من األسباب املؤدية إىل إبطال التبليغ
التصحيح من حيث الشكل و العيب الذي بيف هذا الصدد منيز بني العيب الذي ميس اإلشعار   

  .فرعنييف إرساله و ذلك ميس اإلشعار بالتصحيح بعد 
  

  إذا مس اإلشعار بالتصحيح عيب يف الشكل: الفرع األول
  

اإلشعار بالتصحيح يف شكله؛ و اليت ال ميكن لإلدارة اجلبائية  هناك من العيوب اليت تشوب  
بتنازهلا عن التصحيح األول، و بعدها تقوم بعد إشعار املكلف بالضريبة تصحيح هذا العيب إالّ 

  .من جديد مع مراعاة أجل التقادم اجلبائيالتصحيح بإجراءات 
إنّ املقتضيات اجلبائية ترتب عن اإلخالل بشكليات اإلشعار بالتصحيح و كذا أجل التبليغ احملدد   

  .فيه إىل إلغاء عملية التصحيح اجلبائي برمتها أو تقرير بطالا كما هو وارد بنص املادة
  

ائي يشمل مجيع اإلجراءات املتخذة يف إطار التصحيح و مؤدى ذلك أن بطالن التصحيح اجلب  
إىل اإلجراء الذي كان سبباً يف بطالا ما دام أن املشرع نص صراحة على بطالن إجراء اجلبائي من أوهلا 

التصحيح و لذلك فإن إدارة الضرائب لو احترمت قواعد اإلشعار بالرقابة؛ و آجال رسالة التبليغ األول 
ة أجل إشعار التبليغ الثاين فإن البطالن يلحق مجيع إجراءات التصحيح مبا فيها الصحيحـبو لو مل تلتزم 

ن بدايته، بشرط عدم تغري أساس و الباطلة، و هنا تكون اإلدارة اجلبائية ملزمة بإعادة التصحيح اجلبائي م
بائي و احملدد بأربع البد من مراعاة آجال التقادم اجلغري أنه . الضريبة املقدر مبوجب اإلشعار األول

  .سنوات
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إجراء تصحيح أسس و يف هذا اإلطار اختذ القضاء اإلداري املغريب مواقف رامية إىل بطالن   
  :1الضريبة منها ما يلي

التكميلية اليت يتم ربطها حياداً  فرض الضريبة على األرباح العقاريةبطالن إجراء تصحيح أسس  -
الذي ترى من الالزم اعتماده  ب أن تبدي رأيها يف األساسليت جيعلى اللجنة اإلدارية االستشارية ا
 .خبصوص تصحيح ضريبة التسجيل

أسس الضريبة يف إطار نظام التقدير اجلزايف لعدم إثبات مربرات الزيادة يف بطالن إجراء تصحيح  -
 .العنصر املتغري تارة و عدم سلوك إجراء املراجعة

إلجراءات اليت تقع يف حق املكلف بالضريبة تستهدف يف بالتايل فإن إجراءات التبليغ و غريها من ا -
 :احلقيقة هدفني اثنني

  .الدفاع عن املكلف بالضريبة اليت توجد وضعيته اجلبائية قيد التسوية: أوهلما
إجياد جهة تباشر يف مواجهتها اإلجراءات القانونية اجلبائية حبيث تكون يف منأى عن  :و ثانيهما

ضريبة و الشروع يف إجراءات الترتيب اآلثار القانونية الواجبة من فرض البطالن مستقبال مىت مت 
 .املطالبة ا ما مل تكن اإلجراءات الالحقة باطلة بدورها

و رمبا أغلب احلاالت اليت تطرح إشكاالت يف عملية بطالن إجراءات التصحيح اجلبائي هي تلك   
سليم لإلشعار ال يكفي وحده ألن يؤدي إىل اليت متس شكل اإلشعار بالتصحيح؛ إذ أنّ عدم حصول الت
اإلشعار وفقا لشكله القانوين يؤدي أيضا إىل عملية بطالن إجراءات التصحيح و إمنا عدم حصول هذا 

  .2التصحيحبطالن إجراءات 
  

  عد إرسال اإلشعار بالتصحيحإذا ظهر العيب ب: الفرع الثاين
    
صحيح إىل املكلف بالضريبة و كان هذا األخري إذا مت إرسال اإلشعار بالتقصد ذه احلالة و ن  

صحيحا من الناحية الشكلية ال يشوبه أي عيب؛ عند عملية التبليغ للتصحيحات اليت أجريت على فرض 
أساس الضريبة، غري أنّ العيب يكون قد ظهر بعد إرسال اإلشعار بالتصحيح كأن يظهر يف الوجاهية فهنا 

واعد العامة للقانون، إذ أن عدم املشروعية الالحقة باإلشعار بالتصحيح يرى البعض أنه البد من تطبيق الق

                                                             
  http://3dpolices.blogspot.com     لموقع غیر الرسمي للشرطة المغربیة ا: أنظر 1 

  .98- 102الملف رقم  02/12/1994بتاریخ  473أنظر حكم المحكمة اإلداریة بالدار البیضاء رقم   2
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ال يترتب عنه بالضرورة البطالن إذ ال جيوز لإلدارة أن تقوم بتصحيح اإلجراءات دون أن تكون ملزمة 
و بالتايل يصبح غري معيب و ال حيكم . بإرسال إشعار جديد بعد إعالن تنازهلا عن التصحيحات السابقة

  .النبالبط
و قد استقر القضاء اإلداري على أنه ال ينبغي التشدد يف التمسك بالقيود الشكلية إىل حد تعطيل   

نشاط اإلدارة فالعيب الذي من شأنه أن يبطل القرار اإلداري هو الذي يؤثر يف مضمون القرار أو ينتقص 
  .من الضمانات املقررة لصاحل األفراد املخاطبني به يف مواجهة اإلدارة

تصحيح األشكال و اإلجراءات بعد غري أن هناك جانب من الفقه و القضاء يرى عدم جواز   
ل إصدار اإلدارة تبليغ التصحيح ألنّ هذه اإلجراءات إنما وضعت كضمانة لألفراد و للمصلحة العامة قب

تصحح وز هلا أن ت اإلدارة هذه الضمانة فقرارها يكون معيبا و مستحقا لإللغاء و ال جيلقرارها؛ فإذا أمه
هذا العيب لتعطي القرار أثرا رجعياً ألنّ ذلك مينح اإلدارة رخصة اخلروج عن قواعد الشكل يف حيـن 
و كما سبق الذكر فهناك جانب جييز تصحيح عيب الشكل بعد إرسال اإلشعار بالتصحيح جتنباً إللغائه 

قانون اجلبائي فإن هناك حاالت أخرى ال و دائما يف إطار تطبيق القواعد العامة للقانون اإلداري على ال
  :العيب بعد استكمال اإلجراءات نذكر منها بالتصحيح بعد إرساله إذا ظهرتؤدي إىل إبطال اإلشعار 

  
  :الظروف االستثنائية -1
  

اليت يتطلبها القانون حتت ضغط الظروف االستثنائية؛ إىل إغفال الشكليات  تضطر اإلدارة أحيانا  
ذه احلالة إذا هدد املصلحة العامة خطراً جسيماً، يؤدي إىل إعاقة املرافق العامة عن أداء و تتوفر لدينا ه

أو لعدم كفايتهـا، . دورها؛ حبيث يتعذر دفع هذا اخلطر يف ضوء قواعد املشروعية العادية لتعذر إتباعها
ليتسع نطاقها ليصبح  و هذه الظروف تربر اخلروج على قواعد املشروعية املطبقة يف ظل الظروف العادية،

يف ظل الظروف االستثنائية يعد أكثر مرونة حىت يتالءم معها، و بالتايل ما خيرج عن عمل اإلدارة اجلبائية 
  .مشروعاً
اإلدارة من قرارات  هو ميتد أثر الظروف االستثنائية ليشمل جمال الشكل و اإلجراءات يف ما تتخذ  

الظروف عد قرارها صحيحاً رغم ذلك، على الرغم من أنه فإذا ما أغفلتها اإلدارة حتت وطأة تلك 
  .يكون باطال إذ ما شابه القصور الشكلي يف الظروف العادية
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و حالة الظروف االقتصادية و االجتماعية الصعبة، كاألزمة و هذه احلالة تشمل حالة احلرب،   
  .االقتصادية

  
  
  :قبول صاحب الشأن -2
  

يف الشكل و اإلجراءات أنها مقررة ملصلحة عامة قدرها صل أن األ قضاًءمن املقرر فقها و   
املشرع، فهي متس الصاحل العام، و من هنا فإن قبول ذوي الشأن للقرار املعيب أي إذا قبل املكلّف 

أنّ بعض أحكام القضاء بالضريبة اإلشعار املعيب ال يؤدي إىل تصحيح العيب و زوال البطالن؛ إالّ 
يح يب الذي انطوى على اإلشعار بالتصحو ذهبت إىل قبول املخالفة أو الع ن هذه القاعدةخرجت ع

  .لتنازل صاحب األمر أي املكلف بالضريبة ما مل يكن هذا الشكل متعلقا بالنظام العام
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  التصحيح التلقائي: املبحث الثاين
  

كلف بالضريبة أن يتم ربطه إما عن طريق التصريح الذي يتقدم به امل األصل يف االلتزام الضرييب
ا املتخصصة غري أنا و هيئارض ه قد تقوم اإلدارة اجلبائية بالفأو عن طريق اإلدارة اجلبائية بواسطة أعوا

التلقائي بصفة انفرادية إما بناءاً على مقتضيات قانونية عند عدم تقدمي املكلف بالضريبة لإلقرار الضرييب 
لفرض الضريبة، أو عند عدم مسك احملاسبة بشكل منتظـم،  أو عـدم إرفاق التصريح بالوثائق الالزمة

فإن اإلدارة اجلبائية ال تلجأ إىل هذا النوع من اإلجراء إالّ إذا توفرت حاالت حمددة قانوناً و بالتايل 
مبوجب نصوص قانونية و قد وردت حاالت جلوء اإلدارة اجلبائية إىل التصحيح اجلبائي التلقائي يف املادة 

ون اإلجراءات اجلبائية، و قد جاءت هذه احلاالت على سبيل احلصر ال على سبيل املثال، إذ من قان 44
قانون اإلجراءات اجلبائية تلجأ إىل التقييم التلقائي على  44مبجرد توافر إحدى احلاالت املذكورة باملادة 

ضه القانون؛ و تتمثل أساسا أن حتترم اإلدارة اإلجراءات القانونية للقيام بالتصحيح التلقائي حبسب ما يفر
  .هذه اإلجراءات يف إجرائني؛ أوهلما التغرمي التلقائي و ثانيهما التقييم التلقائي

و تلجأ اإلدارة اجلبائية إىل التغرمي التلقائي لفرض أساس الضريبة؛ على أن تتوفر فيه حاالت حىت 
قانون اإلجراءات اجلبائية هذه  19ملادة ألثاره القانونية، و قد حددت ايكون هذا التغرمي صحيحاً حمدثاً 

  .احلاالت
و التغرمي يكون بفرض غرامات مالية جبائية على املكلف بالضريبة الذي تتوفر فيه إحدى 

    .قانون اإلجراءات اجلبائية 19احلاالت املنصوص عليها باملادة 
  

ريبة، إذا تعذر على اإلدارة اجلبائية إىل عملية التقييم التلقائي بفرض أسس الضكما قد تلجأ 
  .متلصاً أو رباً منه لعملية الرقابةاإلدارة اجلبائية القيام مبهام الرقابة اجلبائية بعرقلة من املكلف بالضريبة 

جيوز توقيع عقوبات جزائية  هاإلدارة اجلبائية فإنجانب هذه اإلجرائيني الصادرين عن غري أنه إىل 
إذا ال تكفي العقوبات اجلبائية و إمنّا جيوز أيضاً معاقبته جزائياً، . ئيةعلى املكلف بالضريبة حملّ متابعة جزا

إما عن طريق توقيع غرامات مالية و هي ختتلف عن الغرامات اجلبائية اليت توقع من قبل اإلدارة اجلبائية 
حلقوق فإن الغرامات املالية توقع من اجلهة القضائية املختصة، و قد تكون عقوبة احلبس، حبسب مبلغ ا

  .املتملص منها
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  مفهوم التصحيح التلقائي و إجراءات سريه: املطلب األول

  
التزاماته القانونية اجتاه إدارة الضرائب هلا احلق يف أن تقوم بعملية  إذا مل حيترم املكلف بالضريبة  

  .1التصحيح التلقائي إذا ما توفرت لديها حاالت حمددة قانونا
ن التصحيح الوجاهي من حيث املفهوم و من حيث إجراءات و خيتلف التصحيح التلقائي ع  

سريه، ذلك أنّ عملية التصحيح التلقائي جتعل اإلدارة صاحبة االمتياز يف مواجهة املكلف بالضريبة الذي 
قانون اإلجراءات اجلبائية احلاالت اليت تلجأ  44املشرع اجلزائري يف املادة  بالتزاماته و قد اورد أخلّ 
دور املكلّف رة إىل عملية التصحيح التلقائي بفرض الضريبة املؤسسة من قبلها و يكون اإلداإليها 

  .بالضريبة يف هذه احلالة منعدماً على أن حتترم اإلدارة اجلبائية جمموعة من اإلجراءات يف سري هذه العملية
حيح سنتطرق إىل هذا املطلب من خالل فرعني نتعرض للفرع األول إىل مفهوم التصو عليه   

  .طلب الثاين إىل إجراءات سريهاجلبائي و حاالت اللجوء إليه و يف امل
  

  مفهوم التصحيح التلقائي: الفرع األول
  

  :2اللجوء إىل التصحيح التلقائي يف حاالت حمددة قانوناً جيوز لإلدارة اجلبائية  
  

ات سواء كان هذا اجلبائية أو التحقيقات أو املعاين املكلف بالضريبة لعمليات الرقابةإذا رفض  -
ول على اإلدارة أداء مهامها خص آخر أو بأي طريقة كانت مما حيالرفض من طرفه أو من طرف ش

 .اجلبائية
 

 .يف اآلجال احملددة قانوناًإذا مل يصرح املكلف بالضريبة باملداخيل و التصاريح اجلبائية أو  -
ية بتحديد و تقدير الضريبة و من خالل ذلك فإن التصحيح التلقائي هو قيام اإلدارة الضريب

  .بصورة انفرادية؛ و هنا تكون مسامهة املكلّف بالضريبة يف هذه العملية شبه منعدمة
                                                             

  .قانون اإلجراءات الجبائیة 44المادة  :أنظر -  1
  Michel Bouvier, Op.cit, P 111: رأنظ-  2

  27بن اعمارة منصور،المرجع السابق ،ص -          
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إجراءات لديها نقطة مشتركة و هي : "هذه العملية بأا Daniel Richerكما عرف الفقيه 
و ذلك بالسماح لإلدارة  معاقبة التصرف اجلبائي للمكلف بالضريبة الذي ال حيترم التزاماته القانونية

العناصر املتوفرة لديها مع جعل عبء إثبات عدم صحة الضرائب املفروضة بفرض الضريبة عليه بناءاً على 
  ."على عاتق املكلف بالضريبة

و يعترب هذا اإلجراء من أكثر اإلجراءات شيوعاً و استعماال من قبل اإلدارة اجلبائية؛ و قد 
أثناء عملية و ميكن لإلدارة أن تستعمله إذا الحظت  19871جويلية  08ن استعمل يف فرنسا مبوجب قانو

الرقابة احلسابية على أنّ هذه احلسابات غري موجودة، أو حتمل يف طياا أخطاء أو حذف أو وجود 
  .أخطاء متكررة

ديد التلقائي أو التصحيح رد ذكر هذه احلاالت أي حاالت التحأما يف القانون اجلزائري فقد و
  :من قانون اإلجراءات اجلبائية و اليت تنص على ما يلي 44لتلقائي للضريبة يف املادة ا

على املدين ا، دون املساس بالعقوبات األخرى يتم التقييم التلقائي ألسس فرض الضريبة 
  :املنصوص عليها يف نصوص أخرى

  
  .فعل الغري عندما تستحيل املراقبة أو التحقيق أو حق املعاينة، بسبب فعله أو -/1
  
من  692و  66يف حالة عدم مسكه حملاسبة قانونية أو للسجل اخلاص املنصوص عليه يف املادتني  -/2

  .قانون الرسوم على رقم األعمال؛ الذي يسمح بإثبات رقم األعمال املصرح به
  
م على من قانون الرسو 763يف حالة عدم اكتتابه كشوف رقم األعمال املنصوص عليها يف املادة  -/3

بعد شهر واحد على األقل من إعذار املصلحة له عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار رقم األعمال 
  .باالستالم بتسوية وضعيته

                                                             
  Michel Bouvier, Op.cit, P 111: أنظر -  1

  .من قانون اإلجراءات الجبائیة الفرنسي 55المادة -           
یمسك سجالت ....م بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة یتعین على كل شخص طبیعي یقو"قانون الرسوم على رقم األعمال  66المادة :انظر  -  2

  ..."ذي صفحات مرقمة و موقع علیھا من قبل مصلحة الضرائب التي یتبع لھا، یقّید فیھ یوما بیوم، دون بیاض أو شطب مبلغ كل عملیة من عملیاتھ
یة المدینین بالرسم، أن یمسكوا كل مؤسسة من مؤسساتھم سجًال خاصًا رقمتھ  یتعین على منظمي الحفالت الفن"قانون الرسم على رقم األعمال  69المادة    

  ..."و وقعت علیھ مصلحة وعاء الضریبة یقّید فیھ دون بیاض أو شطب، بعد كل حفلة أو عرض
یوم من  20ن یسلم أو یرسل خالل على كل شخص یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة أ"قانون الرسم على رقم األعمال  76المادة :انظر -  3

إشعار یبین فیھ مبلغ العملیات المحققة من طرف مجمل مؤسساتھ خالل الشھر السابق و تفاصیل عملیات خاضعة للضریبة ... كل شھر إلى قابض الضرائب
  ..."و تسدید الضریبة في نفس الوقت حسب الكشف
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من  98إىل  85وفقا للمواد على كل مكلف بالضريبة مل يقدم تصرحيه و يزيد دخله الصايف احملدد  -/4

  .ن الضريبةعفى مقانون الضرائب املباشرة عن اموع امل
  
من مفتش الضرائب و احملقق على كل مكلف بالضريبة ميتنع عن اإلجابة على الطلبات الواردة  -/5

  .خبصوص التوضيحات و اإلثباتات الواجب تقدميها
  
  .أعاله 43يف حالة رفض احملاسبة اليت تتسم حسب الشروط املنصوص عليها يف املادة  -/6
  
نفقاته الشخصية الظاهرة و املعروفة و مداخيله العينية على اموع على كلّ مكلف بالضريبة تزيد  -/7

من  852احملددة يف املادة  1به بعد خصم األعباءأو يكون دخله املصرح املعفى، و مل يقدم تصرحياً بذلك، 
عائدات يقل عن جمموع هذه النفقات أو املداخيل غري املصرح ا أو املغفلة أو القانون الضرائب املباشرة، 

  .العينية
فرض الضريبة عند غياب عناصر أكيدة تسمح  سو فيما خيص هؤالء املكلفني بالضريبة حيدد أسا  

ختصيصهم بدخل أعلى، مببلغ يساوي مبلغ النفقات أو املداخيل غري املصرح ا أو املغفلة أو املداخيل 
  .العينية

إعداد جدول حتصيل الضريبة بتبليغ أساس قبل في احلالة املشار إليها يف هذه الفقرة يقوم املفتش ف  
يوماً لإلدالء مبالحظاته و حيدد أساس فرض  20فرض الضريبة إىل املكلف بالضريبة الذي يتمتع بأجل 

دون أن يستطيع املكلف بالضريبة االعتراض الضريبة وفقا للشروط املنصوص عليها يف املقطع السابق، 

                                                             
  :تتمثل ھذه األعباء في -  1

 .مفترضة ألغراض مھنیة و تلك المفترضة لشراء مساكن أو بناءھا و التي ھي على عاتق المكلف بالضریبةفوائد القروض و الدیون ال )1
 .اشتراكات منح الشیخوخة و الضمان االجتماعي التي یدفعھا المكلف بالضریبة بصفة شخصیة )2
 .نفقات اإلطعام )3
  .عقد التأمین الذي یبرم المالك المؤجر )4

یقرر أساس ضریبة الدخل اإلجمالي حسب المبلغ اإلجمالي للدخل الصافي السنوي الذي یتوفر علیھ كل : "رائب المباشرةقانون الض 85المادة :انظر  -  2
ات و الحجوز و مكّلف بالضریبة، یحّدد ھذا الدخل الصافي بالنظر لرؤوس األمـوال التي یملكھـا المكـلف بالضریبـة؛ و المھـن التي یمارسھـا و المرتبـ

  ..."الریوع العمریة التي یتقاضاھا، و كذا أرباح كل العملیات المربحة التي یقوم بھا خصم التكالیف المعاشـات و
ال یمكن أن یقل الدخل الخاضع للضریبة عن مبلغ جزافي یحّدد بتطبیق الجدول الوارد أدناه على بعض عناصر : "قانون الضرائب المباشرة 98المادة    

عكس من قبل المكلف بالضریبة و شریطة أن یكون ھذا المبلغ على األقل یساوي الحّد األدنى الضریبي المقرر في جدول طریقة المعیشة ما لم یثبت ال
  ..."الضریبة على الدخل اإلجمالي
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رؤوس أموال أو حقق أرباحاً برأمسال أو كان حيصل على هبات من ل على هذا التقدير بتبيان أنه استعم
  .الغري بصفة دورية أم ال

أو املداخيل غري املصرح ا أو املغفلة و املداخيل املشار إليها أعاله هي تلك املوجودة إن النفقات   
  .عدة سنواتلهذه النفقات على مدة عند تاريخ معاينتها حىت و لو متت 

  
أجنبية ال تتوفر على منشآت مهنية يف اجلزائر و تكون خاضعة للضريبة على الدخل أو  كل شركة -/8

على أرباح الشركات امتنعت عن الرد على طلب مصلحة الضرائب اليت تطلب منها تعيني ممثل الضريبة 
  .هلا باجلزائر

  
يبة تلقائياً أن يف حالة االختالف مع املفتش ال ميكن للمكلف بالضريبة الذي فرضت عليه الضر -/9

دون أن يثبت أنّ الضريبة على اإلعفاء من املسامهة اليت حددت له أو ختفيضها؛  املنازعةحيصل عن طريق 
   .املفروضة عليه مبالغ فيها

  
يف أنّ املشرع اجلزائري قد قيد من حرية اإلدارة اجلبائية جند استقراء هذه املادة من خالل   

كلف بالضريبة ما دام أنّ هذا األخري تنقص مسامهته يف هذه العملية، استعمال الفرض التلقائي ضد امل
فلجأ املشرع إىل حتديد على سبيل احلصر ال املثال احلاالت اليت تلجأ اإلدارة اجلبائية إىل عملية الفرض 
التلقائي للضريبة؛ و هنا تكون اإلدارة ملزمة باحترام جمموعة من اإلجراءات اليت تشكل ضمانات 

  .ف بالضريبة أثناء هذه العمليةللمكل
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  التصحيح التلقائيإجراءات سري : الثاينالفرع 
  

إىل إجراءات الفرض التلقائي أو ما تسمى أيضا باإلجراءات  تلجأ اإلدارة اجلبائية بصفة تلقائية  
عامة يف عدم قانون اإلجراءات اجلبائية تتمثل  44باملادة  يف احلاالت املنصوص عليها 1األحادية اجلانب

التزام املكلف بالضريبة بواجباته احملاسبية و اجلبائية، أو رفضه للرقابة اجلبائية، مما يؤدي باإلدارة إىل القيام 
  .مبجموعة من اإلجراءات تتمثل أساساً يف عمليتني مها إجراء التغرمي التلقائي و إجراء التقييم التلقائي

  
  :إجراء التغرمي التلقائي) أ

ال اجلبائية استعماله لفرض أساس الضريبة على املكلف ا، غري أن التغرمي  ق خيول لإلدارةهذا احل  
  :2يلجأ إليه إالّ يف احلاالت التالية

 .عدم التصريح أو اإليداع املتأخر للتصريح من طرف املكلف بالضريبةحالة  -
 .حالة رفض طلب التوضيح أو التربير -
  .حالة االعتراض على حق اإلطالع -
  
  :حالة عدم التصريح أو اإليداع املتأخر للتصريح من طرف املكلف بالضريبة - 1أ

املتأخر للتصريح بالضرائب معاقب عليه بشدة تقريباً من  إنّ عملية عدم التصريح أو اإليداع  
طرف كلّ التشريعات الضريبية سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات جزائية مما يسمح إلدارة الضرائب 

أو تأخره يف ذلك إىل حتديد الضريبة بصفة تلقائية بناءاً على قدم املكلف بالضريبة تصرحيه اجلبائي يإذا مل 
  .تقدمي التصريح أو اإلخالل يف بياناتهوسائلها اخلاصة جزاءاً على عدم 

فكل من كان مكلفاً بالضريبة اجلزافية الوحيدة أو الضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على   
و قد يكون  3بالوجود يسلم منوذج منه من طرف اإلدارة اجلبائيةالشركات يتعني اكتتاب تصريح أرباح 

الذي يعترب كجدول إشعار بالضريبة و الرسوم احملصلة نقداً أو عن طريق االقتطاع  4التصريح شهرياً
مداخيل  الرسم على النشاط املهين؛ الضريبة على أرباح الشركات؛ الضريبة على الدخل اإلمجايل؛(

                                                             
  .81عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص: أنظر-  1
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 19أنظر المادة -  2
  .بالوجودوذج عن التصریح نم :الملحق أنظر -  3
  .نموذج عن التصریح الشھري :الملحق نظر أ -  4
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باملداخيل و قد يكون التصريح سنوياً ) األموال املنقولة؛ األرباح غري التجارية؛ الرسم على القيمة املضافة
، و من خالل هذا التصريح يستوجب على املكلف بالضريبة تقدمي كل املعلومات الضرورية 1و احلواصل

  .رية لتحديد الدخل اخلاضع للضريبةمع ذكر خمتلف العناصر الضرو. خبصوص الوضعية اجلبائية السنوية
قانوناً، فبالنسبة إىل التصريح بالوجود جيب أن تقدمي هذه التصاريح يف الفترة احملددة على أن يتم   

التصريح من بدء النشاط، أما بالنسبة إىل  يوماً ابتداءاً 30يصرح به املكلف بالضريبة يف أجل أقصاه 
من الشهر، أما التصريح السنوي فريسل من قبل املكلف بالضريبة  يوماً األوىل 20الشهري يف أجل أقصاه 

  .أفريل من كل سنة 30على األكثر يوم 
ما إذا ختلف املكلف بالضريبة بتقدمي هذه التصاريح أو تأخر عن اآلجال احملددة قانوناً، ففي حال   

  .لإلدارة حق اللجوء إىل التغرمي التلقائي
  
  :يررفض طلبات التوضيح و الترب - 2أ

بتقدمي التوضيحات و التربيرات و هذا استجابة إىل فكرتني أساسيتني يف يلتزم املكلف بالضريبة   
لدى اإلدارة  قد يثورأو إزالة الغموض و االختالط الذي اللّبس ذهن املشرع و هي العمل على إزالة 

ليل على غياب أي نية اجلبائية، و كما تسعى اإلدارة من وراء هذه الطلبات إىل إثبات أو إقامة الد
  .للتهرب من الضريبة من قبل املكلف بالضريبة

بالضريبة و تعترب هذه التوضيحات و التربيرات مبثابة معلومات إضافية و تكميلية يسعى املكلف   
و التوضيحات تقدمي هذه التربيرات  ه إذا ما رفض املكلف بالضريبة إىل تقدميها لإلدارة اجلبائية، و علي

نيته السيئة يف التهرب من دفع الضريبة األمر الذي تلجأ من وراءه اإلدارة اجلبائية إىل  عن يعربفإنه 
  .يوقع على املكلف بالضريبة نتيجة لرفضهكجزاء التلقائي كعقوبة أو التغرمي 

  
  :حالة االعتراض على حق اإلطالع - 3أ

لب اإلدارة يف االتصـال ا بالضريبة ملزم باإلجابة على طيكون املكلف  و هذه احلالة تعين أنّ  
عن الوثائق أو الدفاتر احلسابية اليت على الوثائق املراد التحقيق فيها، فيلتزم بالكشف لإلدارة و إطالعها 
و  قانون اإلجراءات اجلبائية 45من احلاالت اليت نص عليها املشرع باملادة و تعترب هذه احلالة تطالبه ا، 

                                                             
  .نموذج عن التصریح السنوي :الملحق  :أنظر-  1
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دليل على بالضريبة و اعتراضه حلق اإلطالع  ن نفس القانون و رفض املكلف الفقرة االخرية م 59املادة 
  .سوء نيته يف التهرب الضرييب، مما حيمل اإلدارة على تطبيق التغرمي التلقائي

  
  :التقييم التلقائي للضريبة) ب

بة على ألسس فرض الضرييم التلقائي ييتم التق"على أنه  قانون اإلجراءات اجلبائية 44تنص املادة   
  ..."دون املساس بالعقوبات األخرى املنصوص عليها يف نصوص أخرىاملدين ا، 

اجلبائية نتيجة لفعل املكلّف بالضريبة أو تعذّر القيام باملراقبة يتضح جلياً أنه إذا و من هذه املادة   
بيعة النشاط فعل الغري، يتم فوراً تقدير أسس فرض الضريبة، و لن يتأتى ذلك إالّ باالعتماد على ط

و النقائص غفاالت اجلبائية؛ و مدى اإلاخلاضع للرقابة، و درجة احترام النصوص التشريعية و االلتزامات 
اليت تثبت من خالل عملية الرقابة، فيلجأ احملقق اجلبائي إىل عملية التقييم التلقائي ألسس فرض الضريبة 

  .وعاً و استعماالًأكثر شيهذه الطرق وفقا ألحد الطرق التالية، و تعترب 
  
  :التقييم بناءا على العناصر الكمية -1ب

، ما عدا بائي و تطبق على أغلب النشاطاتيلجأ إليها احملقق اجل تعترب هذه الطريقة أسهل وسيلة  
البعض منها كاملهن احلرة، و مقاويل األشغال العمومية أو كربيات املؤسسات و املؤسسات اليت متتلك 

  .تجات و املواد املتجددة بصفة دائمةتشكيلة متنوعة للمن
من أجل حتديد التعديالت اليت نسبة اإلغفاالت بناءاً على رقم األعمال املصرح به تم حساب يو   
  .ستجري

  
  :التقييم التلقائي لرقم األعمال بناءاً على اإليرادات و الفوترة -2ب
  
ا املؤسسة اليت خضعت للرقابة، جيب  قامت لتحديد اإليرادات اليت: التقييم بناءا على اإليرادات -1

املؤسسة أو مستغل (فتح حساب مايل حيتوي على األرصدة الدائنة للحساب البنكي للمكلف بالضريبة 
مع األخذ بعني االعتبار األرصدة يف بداية و اية السنة، و يتم مقارنة رقم األعمال ) مؤسسة الفرديةلل

  .اولة من احملقق لكشف اإلغفاالتاملؤسس مع رقم األعمال املصرح به حم
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من التقييم مطبقا على اخلصوص بالنسبة للضرائب املباشرة،  جند هذا النوع: التقييم بناءا على الفوترة -2
املفوترة حىت التحصيالت إذ يتم تقييم األسس املفوترة؛ و بالتايل ال يراجع األرصدة و التسبيقات و إمنّا 

  .املصرح ا
  
اجلبائية بناءاً على بعض  يتم التقييم التلقائي من قبل اإلدارة: ءا على تكاليف اإلنتاجالتقييم بنا -3

أو رقم األعمال احملقق، منها مثال األجور املدفوعة للعمال؛ و ذلك  اتالتكاليف بإعادة تأسيس اإليراد
  .باملقارنة بني األجور املدفوعة برقم األعمال املصرح به

  
العالقات اليت توجد بني بعض العناصر املكونة  و هنا يقوم احملقق مبقارنة: ببواسطة النسالتقييم  -4

ال بالكمية و القيمة مع املعطيات املستخرجة من احملاسبة، غري أنه جيب التفكري أنّ هذه  لسعر التكلفة
ستغالل اليت تستعمل فيها طريقة نسب االتستعمل بالنسبة للمكلفني بالضريبة املمارسني لتجارة التجزئة 

  .1مبقارنة النسب احملددة بواسطته معطيات حماسبة مع تلك املستخرجة من الوثائق التربيرية
  
من قبل احملقق اجلبائي من  ميكن أيضا أن يتم التقييم التلقائي: التقييم التلقائي بواسطة مؤشرات أخرى -5

  : نذكر منهاإعادة تكوين إرادات و فرض أسس ضريبية جديدة بناءاً على مؤشرات أجل 
مشتريات املشروبات الغازية و الكحولية من أجل إعادة تأسيس اإلجراءات احملققة من قبل  -

 .2املطاعم و سجل أمساء مرتادي الفنادقأصحاب 
بعد أن يتم التقييم التلقائي ألسس فرض الضريبة تلجأ اإلدارة اجلبائية إىل عملية التبليغ النهائي 

  .تصبح بذلك الضريبة املفروضة ائية واجبة الدفع من قبل املكلف بالضريبةلعملية التقييم التلقائي؛ و 
  
  
  
  

  

                                                             
-Guide du vérificateur de comptabilité, ministère des finances, direction générale des impôts, édition 1994, P 125.01  

  .102المرجع السابق، صعوادي مصطفى، : أنظر -  2
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  العقوبات اجلبائية و اجلزائية املفروضة بعد التقييم التلقائي: املطلب الثاين
  

أي فرد ارتكب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبة هي جزاء يوقع على  إنّ  
أو قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة؛ و بالتايل فإنه ال اجلبائية  العقوبات أو قانون اإلجراءات

مبقتضى القانون الذي يؤسس و حيدد اجلرمية و تطبيقاا على التصرفات ميكن أن يعاقب أي شخص إالّ 
  .املخالفة للقانون

لة و اخلزانة ذلك ألا تتعلق مبصاحل الدويف قانون الضرائب أمهية بالغة العقوبة و تكسي   
رب املكلفني بالضريبة من أداء ضرائب سيلحق أذى مبصاحل و حقوق الدولة؛ األمر العمومية؛ ألنّ 

الذي أدى إىل وجود جزاءات توقع على املخالفني لردعهم على أن تكون هذه العقوبات متناسبة مع 
و قد ئي قد تكون عقوبات جبائية القانوين اجلباالعقوبات املقررة يف أو الفعل املرتكب؛ و جسامة اخلطأ 

  .عقوبات جزائية؛ و إنّ العقوبات اجلزائية قد تكون مالية و قد تكون بدنيةتكون 
فالعقوبات اجلبائية هي تلك اليت تفرضها اإلدارة اجلبائية على املكلفني بالضريبة إما أن تكون   

قد ون بدنية احلبس أو السجن؛ و الذي أو زيادات عن التأخري أما العقوبات اجلزائية فإما أن تكغرامات 
  .يكون إىل جانبه عقوبات تكميلية

  
  اجلبائيةالعقوبات : الفرع األول

  
أو الزيادة يف قيمة الضريبة اليت تفرض على املكلفني بالضريبـة يف التغرمي تتمثل العقوبات اجلبائية   

 التصريح و إما الزيادات بسبب نقص حبسب املخالفة اليت ترتكب من قبله إما للتأخري يف تقدميو ختتلف 
فأحاطه التصريح أو بسبب التأخر يف تقدمي التصريح بالوجود؛ و ذلك ضماناً لتحصيل دين الضريبة، 

  .1)احلبس و الغرامة(ذه اموعة من اجلزاءات املالية عالوة على اجلزاءات العقابية 
بائي اجلزائري الساري املفعول على عقوبات غرار التشريعات املقارنة فقد نص التشريع اجلو على   

توقع على املكلفني بالضريبة الذين ال يتقيدون بااللتزامات اخلاصة بالتصريح و الدفع و تتمثل هذه 
  :العقوبات أو الغرامات فيما يلي

                                                             
  .318محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص: أنظر  1
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  :العقوبات الناجتة عن التأخر يف تقدمي التصريح السنوي) أ

فإن املكلفني الذين مل يقدموا  1و الرسوم املماثلةو املباشرة  طبقا لنصوص قانون الضرائب  
و تفرض هذه ، 2قانوناً يتعرض للغرامات أو ما تسمى أيضا زياداتيف اآلجال احملددة تصارحيهم 

الزيادات بقوة القانون حىت تضمن إدارة الضرائب من حتصيل ديوا و تعويض اخلزينة العامة عن األضرار 
  .تسديد يف املواعيد احملددة قانوناًاليت تصيبها من جراء عدم ال

  :و ختتلف هذه الزيادات حبسب مدة التأخري كما يلي  
صريح السنوي ال يتعدى الشهر فإن الزيادة الواجبة الدفع تقدر التأخري يف تقدمي التإذا كان  -

 .%10بـ
الزيادة إذا كانت مدة التأخر يف تقدمي التصريح السنوي تتعدى الشهر و ال تفوت الشهرين، فإن  -

 .%20الواجبة الدفع تقدر بـ
إذا كانت مدة التأخر يف تقدمي التصريح السنوي تتعدى الشهرين، فإن الزيادة الواجبة الدفع تقدر  -

 .%25بـ
يوماً من تاريخ التبليغ بظرف موصى عليه مع إشعار  30التصريح إىل اإلدارة يف أجل إذا مل يصل  -

 .%35ألجل فتطبق نسبة باالستالم القاضي بتقدمي التصاريح يف ا
يف تقدمي التصريح السنوي يف حالة اإلعفاء أو تسجيل نتيجة ن التأخر مالنامجة أما الغرامات 

يقدم التصريح يف اآلجال احملددة قانوناً بالرغم من أنه معفى من الذي مل  3سالبة فإن املكلف بالضريبة
ريح االدورة املعنية و بالتايل فإن التص خسارة خاللأدت به إىل  ةو لعلأمبوجب نص صريح الضريبة 

  :سيتعرض للغرامات التالية، "الشيء"حتمل عبارة 
  

اذا كانت مدة التاخري ال تتعدى الشهر يف تقدمي التصريح السنوي يف حالة االعفاء او تسجيل نتيجة  -
 دج2500:سلبية فان الغرامة الواجبة الدفع تقدر ب

  ة الشهر و تقل عن الشهرين فإن الغرامة الواجبة الدفع تقدر التأخري تتعدى مد مدة  إذا كانت -
                                                             

  .رم.م .قانون ض  322مادة ال :أنظر-  1
استعمل المشرع العراقي مصطلح اإلضافة إلى الضریبة و یشكل نسبة مئویة من مقدار الضریبة، و یقصد بھا الزیادات المفروضة على المكلف  -  2

  .بالضریبة
 المكلف بالضریبة سواء كان شخص طبیعي أو معنوي، و بالتالي فإن التصریح السنوي قد یكون على الدخل إذا تعلق األمر بشخص طبیعي؛ أو على-  3

  .أرباح الشركات إذا كان شخصًا معنویًا
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 .دج 5.000بـ
 

 .1دج 10.000إذا كانت مدة التأخر تتعدى شهرين، فإن الغرامة الواجبة الدفع تقدر بـ  -
الغرامة الناجتة عن التأخر يف تقدمي الوثائق و املعلومات اخلاصة بالتصريح السنوي و ذلك يف أما  -

يف  2تصرحيه السنوي باملعلومات و الوثائق املطلوبة قانوناًل كلف بالضريبة تدعيم املحال عدم 
دج يف كل مرة يسجل فيها إغفال  1.000اآلجال احملددة فيترتب عن ذلك غرامة جبائية تقدر بـ

 .الوثائق املقدمة أو اكتشاف عدم صحتها
ابتداءاً من يوم  يوماً) 30(بثالثون يتم إيداع هذه الوثائق و املعلومات املعينة يف مدة تقدر و إذا مل 

عليه مع إشعار باالستالم، فإن الغرامة  إرسال اإلنذار إىل املكلف بالضريبة املعين باألمر يف ظرف موصى
  .زيادة على الضريبة اليت تتم فرضها تلقائياً %25تتضاعف مبقدار 

  
  :العقوبات الناجتة عن نقص يف التصريح) ب

رحباً م بتقدمي التصرحيات إذا صرح املكلف بالضريبة امللزنون ض م ر م، قا 193طبقا لنص املادة   
ناقص أو غري صحيح فإن املبلغ الذي رب منه أو احلقوق اليت أخلّ ا سوف تضاعف أي تزيد على 

  :ب منها كما يلييت رلمبلغ احلقوق ا
 .ج أو يساويهد 50.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يقل عن مبلغ  %10نسبة  -
دج  200.000دج و يقل عن مبلغ 50.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يفوق  %15نسبة  -

 .3أو يساويه
 .دج200.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يفوق  %25نسبة  -

  :إىل أعمال الغش فإن الغرامة تطبق كما يليإذا جلأ املكلف بالضريبة أما 
قوق إذا كان مقدار احلقوق املتملص منها أقل من مخسة ماليني دينار على كامل احل %100نسبة  -

 .أو يساويها) دج 5.000.000(جزائري 
عن كامل احلقوق إذا كان مقدار احلقوق املتملص منها سنوياً يفوق مبلغ مخسة  %200نسبة  -

 ).دج 5.000.000(ماليني دينار جزائري 
                                                             

  .ق ض م ر م 322المادة :أنظر -  1
  .ق ض م ر م 153-152المواد  :أنظر-  2
  .ق ض م ر م 193/1المادة  :أنظر -  3

  .139صالجزائر،  ، 2010، 02مطبوعات الجامعیة،، طحمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة ، دیوان ال -         
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  :بالوجود صريحالعقوبة الناجتة عن التأخر يف تقدمي الت) ج

أو الضريبة على الدخل اإلمجايل أو خاضع للضريبة على الشركات  على كل مكلف بالضريبة  
يوماً األوىل من بداية نشاطها إىل مفتشية الضرائب ) 30(للضريبة اجلزافية الوحيدة أن يقدموا يف الثالثني 

و إذا ختلف عن تقدمي التصريح بالوجود  1رةاملباشرة التابعني هلا تصرحياً مطابقاً للنموذج الذي تقدمه اإلدا
  .2دج 30.000خالل هذا األجل احملدد قانوناً يغرم بغرامة جبائية تقدر بـ

جنده يف  بل املشرع اجلزائري؛ ويف ذات الوقتكانت هذه الغرامات أو الزيادات املفروضة من ق  
من قانون الضريبة على الدخل فإا  135 التشريعات املقارنة فنأخذ مثال التشريع املصري و مبوجب املادة

  :تعاقب بغرامة ال تقل عن ألفي جنيه و ال تتجاوز عشرة آالف جنيه كل من ارتكب أحد األفعال التالية
 .االمتناع عن تقدمي إخطار مزاولة النشاط -
 .االمتناع عن تقدمي اإلقرار الضرييب -
 .يد الضريبة يف املواعيد القانونيةنظام استقطاع و خصم و حتصيل و تور تطبيق  االمتناع عن -

  .سنوات) 03(العود تضاعف الغرامة املنصوص عليها إذا ارتكبت يف خالل ثالث و يف حالة 
يوماً لإلخطار مبزاولة النشاط إىل إدارة ) 30(و قد حدد املشرع املصري أيضاً مدة ثالثني 

اري أو الصناعي أو احلريف أو املهين أو غري الضرائب يبدأ احتساا من بدء املزاولة الفعلية للنشاط التج
التجاري؛ و الغرض من هذا اإلخطار هو إحاطة مصلحة الضرائب باملعلومات الالزمة لكي تستطيع 

  .3مراقبة صاحب النشاط اخلاضع للضريبة
تفرض السلطة : "من قانون ضريبة الدخل على ما يلي 56فقد جاء يف املادة أما املشرع العراقي 

دج على املكلف  500.000من الضريبة املستحقة على أن ال يزيد على  %10ة مبلغا إضافيا نسبة املالي
 يسببسنة ما مل ماي من كل  31الذي مل يقدم أو الذي ميتنع عن تقدمي تقرير ضريبة الدخل لغاية 

  ."املكلّف أن التأخري كان لعذر مشروع
الضريبة خالل واحد و عشرين يوماً من  إذا مل تدفع"من ذات القانون أنه  45و تنص املادة 

  ".من مقدار الضريبة %05تاريخ التبليغ؛ يضاف إليها 

                                                             
  .ق ض م ر م 183/1المادة :أنظر -  1
  .ق ض م ر م 194/1أنظر المادة :-  2
  .906ة ،ص، القاھر01باعة،  ط أنظر زكریا محمد بیومي، موسوعة شرح قانون الضریبة على الدخل ،النسر الذھبي للط:  3
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أن املشرع العراقي حصر الزيادة يف الضريبة املفروضة تلقائيا على بعض األفعال لكن املالحظ 
يبة و حتصيله، البحتة اليت هلا مساس مباشر بتقدمي دين الضرالسلبية املندرجة يف إطار اجلرائم الضريبية 

مستثنياً بذلك تلك األفعال الناجتة عن التأخر يف تقدمي بعض الوثائق و املعلومات املطلوبة يف التصاريح 
  . السنوية

  
  العقوبات اجلزائية: الفرع الثاين

  
بالدعوى ية اخلاصة  أنه تطبق فيها العقوبات اجلزائطبيعة خاصة، غري إن اجلرائم اجلبائية ذات  

يف هذا اإلطار إىل تطبيق نصوص ينظمها قانون العقوبات، فالقانون اجلبائي حييل دائما ليت العمومية؛ ا
  .توقع إىل جانبها عقوبات أخرى ذات طابع مدين و هي غرامات التعويضقانون العقوبات، 

املكلف بالضريبة حبسب طبيعة اجلرمية املرتكبة من ية اليت يتعرض هلا و ختتلف العقوبات اجلزائ  
  .قبله

و على العموم فإنّ العقوبات اليت توقع على املكلفني بالضريبة ميكن أن تصنف إىل عقوبات مالية   
و جيب التنبيه على أن الغرامات أو العقوبات حلساسية الفعل املرتكب؛  تبعافرض تو أخرى سالبة للحرية 

هذه إلدارة اجلبائية ذلك أن املفروضة يف هذا اال ختتلف عن تلك الغرامات املطبقة من قبل ااملالية 
الغرامات تطبق من قبل احملاكم املختصة و ال ميكن لإلدارة اجلبائية تطبيقها إال مبوجب حكم ائي صادر 

  .يف حق املكلف بالضريبة حائز لقوة الشيء املقضي فيه
  
  :احلبس) أ

ي بفرض عقوبات ملقارنة نصوصاً تقضاو التشريعات اجلبائية اجلبائي اجلزائري تضمن التشريع   
على من يرتكب خمالفة ضد أحكام القانون اجلبائي، و من بني ما فرضه املشرع اجلزائري تطبيقاً ألحكام 

احلبس، و الذي يراد به إيداع املكلّف بالضريبة يف ؛سالبة للحرية ق ض م ر م من عقوبات  3031املادة 
  .لمدة املقررة يف احلكملمؤسسة عقابية 

لنظر و احلكم يف هذه العقوبة هي احملاكم اجلزائية اليت يعقد هلا صالحية توقيع أما عن اختصاص ا  
  .احلبس على ما ثبت إدانته باجلرمية املتابع ا

                                                             
  .2012من قانون المالیة لسنة  13، و المادة 2003قانون المالیة لسنة  28معّدلة بموجب المادة  303المادة :انظر -  1
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  :عقوبة احلبس قد تأخذ عدة صور، كالتايلكيفية توقيع أن نذكر على أنّ غري أنه جيب   
  

تسلط على املكلف بالضريبة كعقوبة أصلية كعقوبة أصلية منفردة، أي  ترد عقوبة احلبس: الصورة األوىل
  .و بشكل منفرد دون أن تلحق هلا عقوبة أخرى

من  58و  56و هو ما أخذ به التشريع العراقي يف قانون الضريبة على الدخل مبوجب املادتني   
ة يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سن: "قانون ضريبة الدخل العراقي و اليت تنصان على التوايل مبا يلي

  " ...من يثبت عليه أمام احملاكم املختصة ارتكابواحدة 
باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر و ال تزيد عن السنتني من يثبت عليه أمام احملاكم يعاقب "  
  "...املختصة

  
و هي احلالة اليت تنص فيها التشريعات على ية، ريكعقوبة أصلية ختي قد تأيت عقوبة احلبس: الصورة الثانية

ة احلبس مع عقوبة أخرى كالغرامة و على سبيل التخيري بني العقوبتني و هو ما أخذ به املشرع عقوب
قة يعاقب فضال عن العقوبات اجلبائية املطب: "على ما يلي؛ إذ نص ق ض م ر م 303اجلزائري يف املادة 

و حق أو رسم كل من متلص أو حاول التملص باللجوء إىل أعمال تدليسية يف إقرار وعاء أي ضريبة أ
  ...خاضع له أو تصفيته كلياً أو جزئياً مبا يلي

 أودج؛ 500.000دج إىل 100.000ن أشهر و غرامة مالية م) 06(إىل ستة ) 02(احلبس من شهرين  -
دج و ال يتجاوز 100.000بإحدى هاتني العقوبتني عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها 

 .دج1.000.000
دج  2.000.000دج إىل 500.000من و غرامة مالية ) 02(إىل سنتني أشهر ) 06(احلبس من ستة  -

و ال يتجاوز  دج1.000.000العقوبتني عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها بإحدى هاتني  أو
 .دج5.000.000

دج إىل 2.000.000سنوات و غرامة مالية من ) 05(إىل مخسة ) 02(احلبس من سنتني  -
 العقوبتني عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها بإحدى هاتني أودج؛ 5.000.000
 .دج10.000.000دج و ال يتجاوز 5.000.000
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دج إىل 5.000.000سنوات و غرامة مالية من ) 10(سنوات إىل عشر ) 05(احلبس من مخسة  -
بإحدى هاتني العقوبتني عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها  أودج؛ 10.000.000
 .دج10.000.000

جليا أنّ املشرع قد ترك السلطة التقديرية للقاضي يف توقيع عقوبة هذه املادة يتضح خالل  و من
  .كجزاء اختياري مع عقوبة الغرامةاحلبس 

 يف مجيع" احلبس"ق ض م ر م، على أنّ املشرع أورد عبارة  303و املالحظ يف استقراء املادة 
ها مبوجب قانون نألغى جناية التهرب الضرييب اليت تضممما يفيد على أنه قد دون عبارة السجن؛ فقراا، 

ق ض م ر م كانت تنص على اجلنايات  303من املادة ) 04(الفقرة الرابعة إذ أنّ . 20031املالية لسنة 
أو حاول التملص يعاقب كل من متلص : "كبة من قبل املكلف بالضريبة إذ نصت على ما يليتاملر

وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته كليا أو جزئياً مبا  باستعمال طرق تدليسية يف إقرار
  "...يأيت،
دج إىل 300.000من سنوات و بغرامة مالية ) 10(إىل عشر ) 05(السجن املؤقت من مخس  -

 ..."دج3.000.000دينار و ال يتجاوز مليون  دج عندما يفوق املبلغ املتملص منه1.000.000
من قانون املالية لسنة  13ق ض م ر م؛ مبوجب املادة  303املادة لتعديل لنص و جاء هذا ا

2012.  
األخري يف قانون الضريبة املوحدة ريع املصري، إذن نص هذا ذه الصورة التشو قد أخذ أيضا 

 2جنيه 1000جنيه و ال تزيد على  500بقوله يعاقب باحلبس أو بغرامة ال تقل عن  183مبوجب املادة 
مبوجب خطاب موصى عليه  مصلحة الضرائب لهقدم إقرار الثروة خالل الشهر من تنبيه مل ي 3لكل ممول

  .بعلم الوصول
  

الذي خالف النصوص ا عقوبة احلبس على املكلف بالضريبة  و هي الصورة اليت قد ترد: الصورة الثالثة
ضى على كل من رب األردين إذ قما ذهب إليه املشرع اجلبائية، مصحوبة بعقوبة أخرى تكميلية؛ مثل 

فإنه يعاقب عن كل جرم من عن الضريبة، داً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غريه على التهرب عم

                                                             
  .25/12/2002المؤرخة في 86، ج ر رقم 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  24/12/2002المؤرخ في  11-02من قانون رقم  28المادة  :أنظر -  1
  .133سنیة أحمد یوسف، المرجع السابق، ص :أنظر -  2

  .313محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص -         
  .عبارة ممّول في التشریع الجبائي المصري یقصد بھا الشخص المكلف بالضریبة -  3
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س تقل عن مائة دينار و ال تزيد عن مخأو بغرامة ال هذه اجلرائم باحلبس ملدة تتراوح بني أسبوع و سنة 
قد  فانه  ، و بالتايلمقدار الضريبة مثلي النقص الذي حدث يفو يف كل األحوال يضمن مائة دينار 

فرض عقوبـة احلبس على سبيل التخيري بينها و بني الغرامة غري أنه و يف مجيع األحوال تلحق بعقوبة 
  .تكميلية و تتمثل يف دفع مثلي النقص الذي وجد يف مقدار الضريبة

  من القانون  1753 – 1750 – 1745 – 1741ع الفرنسي مبوجب املواد و هو ما أخذ به املشر
  . قسم العقوبات إىل عقوبات أصلية و أخرى تكميليةو الذي ، 1العام للضرائب

أعمال الرقابـة الذي يعرقل سري على عقوبات توقع على املكلّف بالضريبة املشرع  صـكما ن  
بأي طريقة على أنّ كل شخص يتصرف . ق ض م ر م 304و معاينة املخالفات، إذ نص يف املادة 

يعاقب  مأثناء قيامهم مبهامه الضرييبحبيث يتعذر على األعوان املؤهلني ملعاينة خمالفات التشريع  كانت
دج، و يف حال ما مت غلق احمللّ لسوء نية املكلف بالضريبة حىت  30.000دج إىل  10.000بغرامة تبلغ 

دج و تضاعف  50.000بـمينع املصاحل اجلبائية من إجراء الرقابة فإنّ الغرامة اليت تسلط عليه تقدر 
  .الغرامة إىل ثالث إذا أجريت معاينتني متتاليتني

و نشري أيضا أن شركاء مرتكيب اجلرائم و اجلنح تطبق عليهم نفس العقوبات املطبقة على   
  .ق ض م ر م 303/2قانون ع، و املادة  42/2الفاعلني األصليني تطبيقا ألحكام املادة 

أو حتصيل يتدخلون بصفة غري قانونية لالجتار يف القيم املنقولة األشخاص الذين و يعترب شركاء   
  .2بامسهم قسائم ميلكها الغريقسائم يف اخلارج، و كذا األشخاص الذين قبضوا 

  
  :الغرامة) ب

لردع املخالفني اجلبائي، املوقع على املكلّف بالضريبة يتنوع يف اال  ق الذكر على أن اجلزاءـسب  
هناك عقوبة مالية و هي  اجتاه إدارة الضرائب، فباإلضافة إىل عقوبة احلبسالتزامام تسديد  و دفعهم إىل

إذ أنّ هذا النوع من األخرية عن الغرامة اليت توقع من قبل اإلدارة اجلبائية ختتلف هذه  ، وعقوبة الغرامة
  .يوقع من قبل اجلهة القضائية املختصة تبعاً لنوع املخالفةالغرامات 

  

                                                             
 .Jacques Grausclaude. Philippe Marchessou, Op.cit, P280: أنظر -  1
  ق ض م ر م 303/2المادة :أنظر  -  2

  .84عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص-           
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نعرف الغرامة على أا مبلغ من املال يلزم احملكوم عليه بأدائه للخزينة العامة بوصفه  و ميكن أن  
  . و قد اختلف الفقه يف حتديد الطبيعة القانونية للغرامة يف اال اجلبائي. 1عقوبة

من يرى على أا تعويض مدين، يدفع للخزينة العامة نتيجة ما أحلق ا من ضرر أو ما فهناك 
أو لألحكام التشريعية و التنظيمية، لحق ا نتيجة ارتكاب املكلف بالضريبة ألعمال منافية كان قد ي

  .امتناعه عن تنفيذها
وهناك من يرى ان الغرامة الضريبية عقوبة جنائية لفرضها من جهة قضائية و خمتصة هلا 

  .صالحيات التجرمي و العقاب تتضمن تطبيق النصوص القانونية 
لى أا عقوبة خمتلفة، توفيقا لالجتاهني السابقني إذ يرى أا عقوبة من جهة و هناك من يرى ع  

لفرضها حبق شخص خالف أحكام القانون؛ و من جهة أخرى تعترب تعويض، ألا تدفع إىل اخلزينة 
    .العامة نتيجة الضرر الذي أحلق ا من جراء املخالفة

يبة إضافية، تلحق بالضريبة األصلية نتيجة ضرو هناك رأي آخر يرى على أن الغرامة الضريبية   
لقيام املكلف بالضريبة مبخالفة األحكام التشريعية، معتمدين يف ذلك على أنّ أغلب التشريعات الضريبية 
تبنت فكرة الضريبة اإلضافية اليت تترتب على ارتكاب بعض املخالفات الضريبية و يترتب عليها زيادة 

  .اء للمخالفةيف مقدار الضريبة األصلية كجز
أن الغرامة اجلبائية اجلزائية هي عقوبة ذات طبيعة خمتلفة جتمع  2غري أنّ الرأي الراجع فقهاً و قضاًء  

  .حواها معىن اجلزاء و التعويض يف ذات الوقتيف ف
و خيتلف تقدير هذه الغرامة من قبل القاضي املختص إذ أنها ختتلف باختالف مبلغ احلقوق   

  :كاآليت و هي ؛م.ر.م.ض.ق 303للمادة  طبقا املتملص منها
  

دج فإن الغرامة املالية املفروضة تقدر بني  100.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منه ال يفوق  -
 .دج100.000دج إىل 50.000

 
دج فإن الغرامة 1.000.000دج و ال يتجاوز  100.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منه يفوق  -

 .دج 500.000دج إىل 100.000بني  املالية املفروضة تقدر

                                                             
  .211صالقاھرة ، ، 1960،   01أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضریبیة و النقدیة  ، مكتبة النھضة، ط : أنظر -  1

  .313جع السابق، صمحمد علوم محمد علي المحمود، المر -           
  .20أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص: أنظر  2
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دج فإن الغرامة  5.000.000دج و ال يتجاوز  1.000.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منه يفوق  -

  .دج 2.000.000دج إىل 500.000املالية املفروضة تقدر بني 
دج فإن  10.000.000دج و ال يتجاوز  5.000.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منه يفوق  -

 .دج 5.000.000دج إىل  2.000.000رامة املالية املفروضة تقدر بني الغ
 

دج فإن الغرامة املالية املفروضة تقدر  10.000.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منه يفوق مبلغ  -
  .دج10.000.000دج إىل  5.000.000من 

م جزائية يتم سنوات فإن العقوبات سواء كانت جبائية أ) 05(عود يف أجل مخس و يف حالة ال
  .مضاعفتها
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اجلبائي البدء يف إجراءات التصحيح اجلبائي إالّ بعد القيام بعملية إشعار املكلّف  ال ميكن للمحقق  
املتوصل إليها من خالل على أن يكون اإلشعار إشعاراً صحيحاً قانونياً متضمنا النتائج بالضريبة بذلك، 

  .التحقيق اجلبائيعملية 
  

للمكلّف بالضريبة حملّ التحقيق؛ إذ و تترتب على التصحيح اجلبائي نتائج هامة تعترب ضمانات   
أن تسعى إىل تبليغ نتائج التصحيح اجلبائي حمترمة يف ذلك إجراءات التبليغ سواء من البد لإلدارة اجلبائية 

نح للمكلّف بالضريبة على أن مييتضمنه إشعار تبليغ النتائج، حيث الشكل أو من حيث احملتوى الذي 
شكلني إما قبول نتائج التصحيح ضمنياً أو املبلغة إليه، و الذي قد يتخذ  النتائجاحلق يف الرد حول 

  .عن ذلك اآثار مالحظاته حول هذه النتائج مرتبا أن يقدمصراحة، و إما 
  

تحقيق ال تسمح ما ضمن املشرع اجلزائري املكلّف بالضريبة ضمانة هامة بعد االنتهاء من الك  
لإلدارة اجلبائية من إعادة التحقيق اجلبائـي للمكلف بالضريبة على نفس املدة القانونية و نفس الضرائب 

لزمان أو من حيث تطبيق هذه الضمانة سواء من حيث او حاول و الرسوم اليت سبق و أن مشلها التحقيق 
 جممل الوضعية اجلبائية صوب أو التحقيق يفيف احملاسبات أو التحقيق املمن التحقيق  املوضوع، على كل
 على عدم إمكانية اإلدارة اجلبائية من إعادة التحقيق على نفس الضرائب و املدة الشاملة، بأن أكد

قانون اإلجراءات  21/6و  20/7إالّ إذا توفرت لدينا االستثناءات املنصوص عليها يف املادتني القانونية 
معلومات غري كاملة أو خاطئة، فغري لف بالضريبة لطرق تدليسية أو أنه قدم إذ ما استعمل املكاجلبائية؛ 

  .من إعادة التحقيق اجلبائي، و إالّ اعتربت إجراءاا يف ذلك باطلة احلالتني ال ميكن لإلدارة اجلبائةهذين 
  

مانة، إذ ال و يأخذ التحقيق الطابع النهائي إلجراءات الرقابة اجلبائية و الذي يعترب يف حد ذاته ض  
الرقابة اجلبائية يسمح لإلدارة من استعماهلا للتفسريات املعتمدة يف النصوص القانونية بأثر رجعي مادام أن 

  .قد أخذت طابعها النهائي سواء من حيث الزمان أو من حيث املكان
و على هذا فإننا سنحاول دراسة هذه الضمانات من خالل مبحثني، نتعرض يف املبحث األول   

 ضمانة الوجاهية يف إجراءات التصحيح، و يف املبحث الثاين إىل ضمانة عدم إمكانية اإلدارة اجلبائية إىل
  .من إعادة التحقيق اجلبائي
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  الوجاهية يف إجراءات التصحيح: املبحث األول
  

مقيداً بعد أن يتوصل احملقق اجلبائي إىل النتائج املترتبة عن التصحيح اجلبائي فإنّ هذا األخري يكون   
مبجموعة من النصوص القانونية اليت تفرض عليه القيام بتبليغ النتائج املتوصل إليها إىل املكلف بالضريبة 

  :صاحب الشأن الذي مشله التصحيح اجلبائي
و قد فرضت هذه النصوص القانونية على اإلدارة اجلبائية جمموعة من الشروط تعترب كضمانة   

كون التبليغ تبليغا صحيحاً نظرا ملا له من أمهية بالغة و يعترب أيضا وجهاً للمكلف بالضريبة؛ إذ البد أن ي
  .ألحد مظاهر الوجاهية يف إجراءات التصحيح اجلبائي

القانوين إن كان مديناً فعال إلدارة  هفبموجب هذا التبليغ يستطيع املكلف بالضريبة معرفة مركز  
  .وقف اإلدارة اجلبائية اجتاهه و اجتاه وضعيته اجلبائيةاجلبائية أم ال، و بالتايل تتكون لديه فكرة عن م

و نظراً ألمهية املوضوع فإنّ املشرع اجلزائري تعرض هلذه املسألة من خالل نصوصه القانونية، إذ   
  .منح هلذا املوضوع تنظيماً دقيقاً حماطاً مبجموعة من البيانات

  
ىل حمتوى التصحيح اجلبائي أي بالنظر إىل و إن كانت البيانات متعلقة مبسألة الشكلية بالنظر إ  

ها ضمن قانون اإلجراءات اجلبائية فيجب على تالقرار الذي تتخذه اإلدارة اجلبائية إال أا أخذت مكان
اإلدارة أن حتترم الشروط الواجب توافرها يف التبليغ لنتائج التصحيح، و قد ميز املشرع بني نوعني من 

  .توفرها يؤدي األمر إىل بطالن اإلجراءات املتخذة من قبل اإلدارة اجلبائية الشروط الشكلية و اليت بعدم
  

من قانون اإلجراءات اجلبائية بفقرتيها الثانية و الثالثة  19و هذه الشروط و تطبيقا ألحكام املادة 
ن حيث من نفس القانون فمنها ما يتعلّق بالشروط الواجب توافرها يف اإلشعار بالتبليغ م 20/6و املادة 

شكله و الذي اشترط فيه أن يكون مبوجب رسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم أو أن يتم تسليمه 
  .شخصياً إىل املكلف بالضريبة املعين بالتصحيح مع إشعار باالستالم أيضاً
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و هناك من الشروط اليت تتعلق بالبيانات اليت جيب أن حيتويها اإلشعار بالتبليغ أي الشروط 
  .لقة مبحتوى اإلشعاراملتع

ا تشكل محاية و ضمانة للمكلّف بالضريبة حملّ و يترتب عن هذا التبليغ جمموعة من اآلثار مم
التصحيح سواء فيما خيص وقف التقادم املسقط و الذي حدده و ضمنه املشرع أيضا مواعيد معينة جيب 

بالضريبة و إالّ سقط حقها يف ذلك،  أن تتخـذ يف خالهلا كل اإلجراءات اليت يراد تطبيقها على املكلف
و يف هذا تعزيز أكرب لضمانة هامة للمكلّف بالضريبة تتمثل يف عدم تعسف اإلدارة يف استعمال حقها 

  .وقت ما تشاء اجتاه املكلّف بالضريبة، و عدم إرهاقه بتراكم الديون عليه لفترة طويلة
املمنوحة لألشخاص اخلاضعني للضريبة   و قد ذهب املشرع إىل أكثر من ذلك يف تعزيزه احلماية

و ذلك بأن منح له احلق يف الرد على االقتراحات أو القرارات اليت تتخذ من قبل اإلدارة اجلبائية؛ مما 
اإلدارة يف  ا يسمح له من تقدمي توضيحات حوهلا أي حول التعديالت و التصحيحات اليت اختذ

ار يف مواجهتها سواء بالقبول الصريح هلذه التصحيحات أو مواجهة املكلّف بالضريبة؛ مما يرتب آث
  .التعديالت أو بتقدمي مالحظات

  
و على ذلك فإننا سنتناول هذا املبحث من خالل مطلبني؛ نتعرض يف املطلب األول إىل ضمانة 

  .تبليغ نتائج التصحيح و يف مطلب ثاين إىل ضمانة حق الرد املمنوح للمكلف بالضريبة
  

  ضمانة تبليغ نتائج التصحيح: ولاملطلب األ
  

على ضرورة تبليغ نتائج  قانون اإلجراءات اجلبائية أكد املشرع اجلزائري 42باستقراء املادة   
التصحيح اجلبائي، و بالتايل فإن اإلدارة اجلبائية ملزمة بتبليغ النتائج اليت توصلت إليها بعد االنتهاء من 

و موقف اإلدارة اجلبائية يف مواجهة املكلّف بالضريبة حملّ ،رب قرار التحقيق، فالنتائج املتحصل عليها تعت
و ما دام أنه طرف يف العالقة الضريبية، فاإلدارة ملزمة بتبليغه بالنتائج املتوصل إليها من خالل التحقيق، 

قق إذا حدد العون احمل: "42التحقيق حىت و إن مل تقم اإلدارة بالتصحيح إذ أنّ املشرع نص يف مادته 
أسس فرض الضريبة إثر التحقيق يف احملاسبة جيب على اإلدارة تبليغ النتائج للمكلف بالضريبة، و هذا 

على أن حيترم من خالل هذا اإلجراء الشروط . "حىت يف حالة عدم إجراء إعادة تقومي، أو رفض احملاسبة
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تبليغ محاية للمكلّف بالضريبة من الشكلية أو املوضوعية املتعلقة به، و رمبا حرص املشرع على ضرورة ال
  .تعسف اإلدارة اجلبائية ملا يترتب من آثار عن هذا التبليغ

بالتبليغ قد متس بشكله و قد متس مبحتواه؛ مما يرتب آثاراً قانوناً سواء و الشروط الشكلية املتعلقة   
فية حتديد قيمة من حيث وقف احتساب مدة التقادم أو منح املكلف بالضريبة أجال للرد؛ أو يف كي

  .الضريبة
  

  الشروط املتعلقة بالتبليغ بعد التصحيح اجلبائي: الفرع األول
  

ليت خيضع سواء تعلق األمر بتلك الشروط ابالتبليغ بعد التصحيح اجلبائي  ختتلف الشروط املتعلقة  
فاإلدارة ، حيث شكله؛ أو من حيث موضوعه و احملتويات اليت جيب أن يتضمنها هلا اإلشعار بالتبليغ من

عند تبليغها لنتائج التحقيق و يف حال عدم مراعاا هلا، يؤدي اجلبائية ملزمة باحترامها هلذه الشروط 
األمر إىل بطالن إجراء فرض الضريبة الالحق لعملية التصحيح بطالنا مطلقا و من خالل هذا ميكن أن 

  .مبحتواه نقسم هذه الشروط إىل شروط متعلقة بشكل اإلشعار و أخرى متعلقة
  
  :الشروط املتعلقة بشكل اإلشعار بالتبليغ) أ

يرسل اإلشعار بإعادة التقومي للمكلّف بالضريبة ... "1قانون اإلجراءات اجلبائية 19/3تنص املادة   
  "يف رسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم أو يسلم له مع إشعار باالستالم

  
زائري أكد على ضرورة إرسال اإلشعار بإعادة التقومي إىل فباستقراء هذه املادة جند أنّ املشرع اجل  

رسالة موصى عليها مع اإلشعار باالستالم أو عن طريق إشعار  صحيح مبوجباملكلّف بالضريبة حملّ الت
باالستالم فقط؛ و بالتايل فإنّ ذلك يعد ضمانة للمكلف بالضريبة من خالل النص على الشكل الذي 

  .عار بالتقومي اجلبائي الذي يرسل إليه من أجل تبليغه بذلكجيب أن يكون فيه اإلش
  

                                                             
   2008دیسمبر  30المؤرخ في  21-08رقم  2009من قانون المالیة لسنة  36قانون اإلجراءات الجبائیة معدلة و متممة بموجب المادة  19/3المادة   1
  .74رقم  ،ر .ج
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النهج أيضا مطبق يف التشريع الفرنسي الذي أكد على ضرورة تبليغ نتائج التقومي اجلبائي، و هذا   
  .1إىل املكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول

ن على اإلدارة اجلبائية فإنه يكوة بصحة اإلشعار، نازع املكلّف بالضريبو يف هذه احلالة إذا ما   
 2اإلشعار بالتصحيح قد بلّغ للمكلف بالضريبة و يبقى على عاتقها عبء اإلثبات بكل الطرق إثبات بان

حد من حرية اإلدارة اجلبائية يف مواجهة  باطلة، و ذا يكون املشرع  اعتربت إجراءات التقوميو إالّ 
رسالة موصى عليها مع اإلشعار باالستالم أو أن مبوجب نص على إلزامه تبليغ التقومي املكلّف بالضريبة بال

يسلم مباشرة إىل املكلف بالضريبة مقابل إشعار بذلك، حمافظاً بذلك على ضمانات املكلّف بالضريبة و 
  .حماولة منه إلبقاء العالقة الضريبية بينهما مبا يسمح تكريس مبدأ الوجاهية

  
  :اإلشعارمبحتوى ملتعلقة الشروط ا) ب

ميكن للمفتش أن يصحح التصرحيات، : "على ما يلي قانون اإلجراءات اجلبائية 19/2تنص املادة   
إجراءات اإلخضاع الضرييب أن يرسل إىل املكلّف بالضريبة لكن عليه قبل ذلك حتت طائلة بطالن 

لكل إعادة تقومي، األسباب اليت دعت إىل التصحيح املقرر القيام به على أن يبين له بكل وضوح، بالنسبة 
ذلك و مواد قانون الضرائب املطابقة لذلك و كذا أسس اإلخضاع الضرييب و حساب الضرائب املترتبة، 

يقوم يف نفس الوقت بدعوة املكلف بالضريبة، املعين إىل إرسال موافقته أو تقدمي مالحظاته يف أجل كما 
  ."يف هذا األجل مبثابة قبول ضمين يوماً و يعد عدم الرد) 30(ثالثني 

  
، أن يشار يف جيب حتت طائلة بطالن اإلجراء: "على ما يلي 1مقطع  20/6تنص املادة كما   

اإلشعار بإعادة التقومي إىل أنّ املكلف بالضريبة له احلق يف االستعانة مبستشار من اختياره من أجل مناقشة 
  ."ابة عليهااقتراحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل اإلج

  
فمن هذين املادتني يتضح جلياً مدى محاية املكلّف بالضريبة من اإلجراءات اليت تستعمل يف   

خالل عملية اإلشعار بالتقومي؛ إذ البد حتت طائلة البطالن أن حيتوي ؛ مواجهته ضد اإلدارة اجلبائية
  :اإلشعار بالتقومي على ما يلي

                                                             
  Michel Bouvier, Op.cit, P113 :أنظر  1
  .40ابح رتیب، المرجع السابق، صأنظر ر  2
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 .األسباب اليت أدت إىل التصحيححتديد  -
 .1حتديد و ذكر املواد القانونية املطابقة لذلك -
 .ذكر أسس اإلخضاع الضرييب و حساب الضرائب املترتبة -
 .يوماً من أجل الرد أو تقدمي مالحظات) 30(منح املكلف بالضريبة أجالً حمدداً بثالثني  -
اقشة مجيع اإلشارة إىل حق املكلف بالضريبة لالستعانة مبستشار من اختياره هو، حىت يتسىن له من -

  .2االقتراحات اليت أدت إىل رفع مبلغ الضريبة أو اإلجابة عليها
  

  اآلثار املترتبة عن التبليغ: الفرع الثاين
  

اآلثار مبثابة ضمانات من اآلثار النامجة عن عملية التصحيح اجلبائي؛ و تعترب هذه تترتب جمموعة   
املكلّف بالضريبة بعد عمليات الرقابة اجلبائية، للمكلف بالضريبة ألا حتد من سلطة اإلدارة يف مواجهة 

  :أن جنمل هذه اآلثار يف ثالث و هيو ميكن 
 .وقف التقادم املسقط -
 .ح آجال للرد للمكلف بالضريبةمن -
  .حتديد قيمة الضريبة -
  

  :قطوفق التقادم املس :اوال
وعي فيؤدي إىل يوجه إىل احلق املوض 3االلتزامهو أحد أسباب انقضاء  دمامن املعروف أن التق  

املدة احملددة له قانوناً، يعين أنه إذا مل يباشر صاحب احلق يف خالل املدة احملددة له قانوناً سقوطه بانقضاء 
  .باملطالبة حبقه اعترب ذلك قرينة على تنازله عن حقه أو االنتفاع به

دارة اجلبائية من احلق املمارس من قبل اإل" :و قد عرف األستاذ عوادي مصطفى التقادم على أنه  
و انقضاء أجل أجل تصحيح حاالت النسيان أو نقائص أو اإلغفاالت يف التصرحيات اجلبائية املكتسبة، 

                                                             
  .38العید صالحي، المرجع السابق، ص. أ: أنظر -  1
  .26بن اعمارة منصور، المرجع السابق، ص. د: أنظر-  2
  .تقادم مكسب للحق، و تقادم مسقط للحق، و ھذا األخیر ھو األكثر شیوعًا و أھمیة في الواقع العملي: التقادم بنوعیھ-  3



  

 نتائـج التصحيح اجلبائي                       الثاين الفصـل

247 

 

بسبب تقادم الفترات، لكنها تعتمد التقادم ال يعد عائقاً أمام أعوان اإلدارة اجلبائية ملمارسة حق الرقابة 
  .1"ة غري مغطاة حبق التقادمإىل العمليات اليت هلا أثر على نتائج فترة الحق

قرينة قانونية على الوفاء أو قرينة براءة الذمة يترتب عليها : "أنه كما يعرفه حممد حامد عطا، على  
  .2"إعفاء املدين من اإلثبات

للتقادم املسقط هدف منه و هو أن يوقف مضي املدة املكتسبة أو املسقطة الطويلة بسبب عذر   
الواقعية مث يستأنف سريه بعد زوال ذلك العذر على أن تضاف املدة السابقة على  من األعذار القانونية أو

  :يترتب على وقف التقادم ما يلياملدة الالحقة على زواله و عليه قيام املانع إىل 
  

أنّ املدة اليت وقف سيـر التقادم خالهلا ال حتسب ضمن مدة التقادم و حتسب املدة السابقة عليها  -
 .ة عليهاو املدة الالحق

ال يتمسك بوقف سري التقادم إالّ الشخص الذي تقرر الوقف لصاحله، كما ال يسري إال بالنسبة  -
 .لألشخاص الذين خول القانون التمسك ضدهم به

  
 3دينقانون م 311و نظراً ملا هلذا املوضوع من أمهية فقد نظمه املشرع يف نصوص قانونية مبوجب املادة 

و حدد هلا مواعيد معينة جيب أن تتخذ يف خالهلا و إالّ سقط حق اءات اجلبائية، قانون اإلجر 39و املادة 
اإلدارة اجلبائية يف املطالبة ا، متاشيا مع األساس الذي بين عليه التقادم و هو عدم إرهاق املدين بتراكم 

  :و يبدأ سريانه حسب طبيعة كل نزاع ضرييب؛ كالتايل؛ الديون عليه لفترة طويلة
  

خيص وعاء احلقوق البسيطة و عقوباا يبدأ أجل التقادم اعتباراً من اليوم األخري من السنة فيما  -
 .اليت اختتمت الفترة اليت مت فيها فرض الرسوم على املداخيل

 
فيما خيص الوعاء و الغرامات الثابتة ذات الطابع اجلبائي يبدأ أجل التقادم اعتباراً من اليوم  -

 .تكبت أثناءها املخالفة املعنيةاألخري من السنة اليت ار
                                                             

  .21طفى، المرجع السابق، صعوادي مص: أنظر-  1
  .81ص. االسكندریة ، 1996، 07ر الطباعة الحرة  ،طدا"ابحاث في مشكالت ضریبیة " محمد حامد عطا،الموسوعة الضریبیة : أنظر-  2
السنویة من نھایة السنة التي تتقادم بأربع سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة و یبدأ سریان التقادم و الرسوم : "قانون مدني 311تنص المادة  -  3

  .بةیستحق عنھا و في الرسوم المستحقة عن األوراق القضائیة من تاریخ انتھاء المراجعة في الدعوى أو من تاریخ تحریرھا  ما لم تحصل المراق
  .قادم من یوم دفعھاو بتقادم بأربع سنوات أیضا الحق في المطالبة برد الضرائب و الرسوم التي دفعت بغیر حق و یبدأ سریان الت 
  ".و ال تخل األحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانین الخاصة 
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و يتاح نفس األجل لإلدارة اجلبائية؛ لكي تدرج يف التحصيل اجلداول اإلضافية املوضوعية يف 
جمال الرسوم احملصلة لفائدة اجلماعات اإلقليمية و بعض املؤسسات على أن يبدأ سريانه ابتداءاً من أول 

ايناير من السنة اليت تفرض فيها الضريبة بعنوا.  
) 04(مدة أربع  على أنمن القانون املدين  311قانون اإلجراءات اجلبائية و املادة  39 ةاملادفقد حددت 

إذ تفقد احلق يف حتصيل الضريبة لعدم مباشرا ؛ فيه أعمال اإلدارة اجلبائية، تتقادم سنوات كأجل للتقادم 
  .تاليةسنوات مت) 04(أية متابعة ضد املكلف بالضريبة طيلة أربعة 

  
ضمانة التقادم الرباعي يف املواد زائري قد منح املكلّف بالضريبة فإن املشرع اجل و من هذا  

سنوات، و يترتب عن اإلشعار  )04(اجلبائية، أي أن مدة التقادم يف املواد اجلبائية عامة هي أربع 
اإلدارة اجلبائية حتصل بالتصحيح سريان أجل جديد بنفس مدة أجل التقادم الذي مت دفعه، و من مت فإن 

ديوا اجلبائية املفروضة مبقتضى إشعار بالتصحيح يف مدة أقصاها اليوم األخري من األجل اجلديد؛ و هو 
من القانون املدين اليت نصت على أن سريان التقادم يف الضرائب و الرسوم يبدأ من  311ما أكدته املادة 

  .اية السنة اليت يستحق فيها
  :أساسيان و مهالإلشعار بالتصحيح أن ينتج أثره إالّ إذا توفر شرطان لكن ال ميكن   

  
الشروط الواجب توافرها يف  ان  سبق الذكر على: أن يكون اإلشعار بالتصحيح صحيحاً  -1

كان اإلشعار ما إذا لشكلية أو من الناحية املوضوعية اإلشعار بالتصحيح سواء من الناحية ا
ه بالنتيجة يكون التصحيح الذي يليه معاباً مما يؤدي إىل عدم بالتصحيح معيباً بعيب شكلي فإن

 .إمكانية التمسك حبق األثر املوقف
 

و يقصد بذلك أن يتسلم املكلف بالضريبة اإلشعار : أن يصل اإلشعار بالتصحيح يف وقت مالئم -2
ض بالتصحيح قبل اليوم األخري النقضاء السنة الرابعة اليت تلي السنة اليت يصبح فيها فر

 .1الضريبة واجباً
  

                                                             
  .27بن أعمارة منصور، المرجع السابق، ص. د: أنظر  1
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و حدد مدة املصري أخذ بالتقادم اخلمسي، ع فإن املشر 1إىل التشريع املصريغري أنه بالرجوع 
سنوات كأجل أقصى لتقادم التحصيل اجلبائي، و يبدأ احتساا من اليوم التايل النتهاء األجل ) 05(مخس 
  .احملدد

ة اجلبائية مبا هو مستحق هلا خالل مدة مخس و هذا التقادم اخلمسي من شأنه أن يفقد حق اإلدار
 اداء رب منه إذا كان املكلف بالضريبة حملّ ددة قانوناً غري أنسنوات تبدأ من تاريخ انتهاء املدة احمل

  .2سنوات) 06(الضريبة فيطبق عليه التقادم السداسي أي أنه متدد املدة املقررة خبمس سنوات إىل ست 
  .3سنوات للتقادم) 03(فإن املشرع الفرنسي قد أخذ مبدة ثالث أما يف القانون الفرنسي 

سنوات يف حني جعل حق  10أما املشرع الضرييب اللييب فقد حدده سقوط حق الدولة مبرور 
سنوات و املالحظ أن التشريع اللييب يفضل اإلدارة اجلبائية على  03املكلف بالضريبة يسقط بعد مضي 

  .حساب املكلف بالضريبة
4ا التشريع العراقي فقد أخذ بالتقادم اخلمسي أي مبضي مخس سنواتأم.  
  

 41استثناءات على هذه القاعدة نص عليها املشرع اجلزائري مبوجب أحكام املادة هناك  أنّغري 
قانون اإلجراءات اجلبائية إذ أنه إذا كانت العمليات و البيانات و األعباء املتعلقة بسنوات مالية متقادمة، 

حتت عنوان ، ميكن أن تكون حملّ مراقبة  هلذه األخرية تأشري على سنوات مالية غري متقادمة، فإنهلكن 
فيما خيص النتائج العالقة التخصيص إالّ . السنوات غري املتقادمة فقط، و بالتايل ال يسري التقادم الرباعي

ضرائب املباشرة و الرسوم من قانون ال 46/8ادة سنوات كما حددته امل) 03(عند انقضاء أجل ثالث 
  :تعترب مداخيل موزعة على وجه اخلصوص: "املماثلة و اليت تنص على ما يلي

سنوات حملّ ) 03(النتائج يف طور التخصيص للشركات و اليت مل تكن خالل فترة مدا ثالث 
  ."ةختصيص إىل رأمسال املؤسس

 
يوم وجوب حتصيل الضريبة سنوات من  04فإنّ حساب سريان التقادم بـ و كقاعدة عامة   

املكلف بالضريبة، و هو ما قضى به جملس الدولة اجلزائري يف قراره الصادر بتاريخ املفروض على 
                                                             

  .2005سبتمبر  28الصادر بتاریخ  2005لسنة  91قانون الضریبة على الدخل رقم  :أنظر  1
  .109بق، صسنیة أحمد یوسف، المرجع السا. د: أنظر  2

  .442طارق خیاط، المرجع السابق، ص. د-          
  .90محمد حامد عطا، المرجع السابق، ص. أ -          
3  Martin Collet, Op.cit, P81.  
  .245- 244محمد علوم محمد علي محمود، المرجع السابق، ص. د: أنظر -  4
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مل  1997إىل  1993تعلقة بسنوات حيث ان مديرية الضرائب تزعم بان الضريبة امل: "15/03/2005
ن أي تبليغ عقد من عقود املالحقات تتقادم و أن قاضي الدرجة األوىل مل يقدر الوقائع أحسن تقدير أل

و اإلنذار أو إجراء مماثل يؤدي إىل قطع التقادم الرباعي طبقا إىل املكلّف بالضريبة مثل التنبيه بالدفع أ
  .قانون اإلجراءات اجلبائية و يستبدل بالتقادم املدين 159/2للمادة 
راءات املنصوص عليها و حيث أن هذا الطرح يكون صحيحاً يف حالة وجود إجراء من اإلج  
قانون اإلجراءات اجلبائية و يف قضية احلال ال يوجد إالّ إشعار بالدفع املؤرخ يف  159باملادة 

قد تقادمت ألنّ قابض الضرائب مل   1997إىل  1993و بالتايل الضريبة املتعلقة بسنوات  26/04/2003
متتالية اعتباراً من يوم وجوب حتصيل سنوات ) 04(يباشر أي متابعة ضد املستأنف عليها طيلة أربع 

قانون اإلجراءات اجلبائية مما يتعني تأييد  159احلقوق مما يؤدي إىل سقوط الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 
  .1"ما توصل إليه قاضي الدرجة األوىل

  
ادم على أنّ القاضي اإلداري قد طبق التقادم الرباعي يف التق و من خالل هذا القرار تبني جلياً 

ة ـسنوات املتتالي) 04(املسقط ما دام أن اإلدارة اجلبائية مل تستعمل حقها يف حتصيل ديوا خالل أربع 
  .كسبو هو بذلك يكون قد كفل للمكلف بالضريبة حقه يف التقادم امل

غري أنه إذا ثبت أنّ اإلجراءات املنصوص عليها قد احترمت من طرف إدارة الضرائب فتنقطع 
 105املادة الضرييب؛ إذ خول املشرع اجلزائري لقابض الضرائب استثناءات أوردها مبوجب  آجال التقادم

ميكن استدراك اإلغفاالت الكلية أو اجلزئية املسجلة : "من قانون اإلجراءات اجلبائية و اليت تنص على أنه
لة يف فرض يف وعاء احلقوق و الضرائب و الرسوم و كذا النقائص و عدم الصحة أو األخطار املسج

الضريبة من طرف إدارة الضرائب حسب احلالة، ضمن الشروط و اآلجال املنصوص عليها يف املادتني 
 16272رقم  24/01/2006؛ و هو ما أكده جملس الدولة يف قراره الصادر بتاريخ "أدناه 107و  106

التقادم يف حالة ما يفقد  من قانون اإلجراءات اجلبائية تنص على 159حيث بالفعل فإن املادة " 02الغرفة 
قابض الضرائب الذي مل يباشر أية متابعة ضد املكلف بالضريبة طيلة أربع سنوات متتالية اعتباراً من يوم 

  ".وجوب حتصيل احلقوق؛ حق املراجعة و نسقط كل دعوى يباشرها
  

                                                             
  .؛ الغرفة الثانیة15/02/2005الصادر بتاریخ  16272قرار مجلس الدولة رقم   1
فضیل كوسة، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتھادات مجلس الدولة، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، دون طبعة، الجزائر، . د: أنظر  

2011.  
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سقوط جدول إضافة إىل أن هناك حاالت قد تدفع ا اإلدارة اجلبائية لتأسيس إدعاءاا بعدم   
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 107؛ 106التحصيل بالتقادم وفقا لنص املادتني 

إذ ميكن استدراك اإلغفاالت الكلية أو اجلزئية املسجلة يف وعاء احلقوق و الضرائب و الرسـوم،   
و كذا النقائص و عدم صحة أو األخطاء املسجلة يف فرض الضريبة من طرف إدارة الضرائب حسب 

كما أنّ إجراء : إجراءات جبائية 107، 106احلالة ضمن الشروط و اآلجال املنصوص عليها يف املادتني 
تبليغ جدول الدفع يعترب إجراءاً قاطعاً للتقادم و هو ما قضى به جملس الدولة يف قراره الصادر بتاريخ 

ء كان حملّ تسوية و حيث أن املستأنف عليه الذي ميارس نشاط صناعة مواد البنا: "21/12/2004
لوضعيته اجلبائية اليت نتج عنها فرض تلقائي للضريبة؛ قام مبنازعته إدارياً عن طريق الطعن املسبق مث قضائيا 

  .و هو يدفع بالتقادم الرباعي، و احتياطيا بعد إثبات ممارسته لنشاطه ناكراً املشتريات احملتج ا
مل  1996ب تسديدها و اليت تعود إىل سنة حيث و لكن الثابت من امللف أن الضرائب املطلو

؛ اإلجراء الذي من شأنه أن 08/11/2000تتقادم لقيام إدارة الضرائب بتبليغها للمستأنف إرسالية بتاريخ 
من قانون الرسم  155، 153من قانون الضرائب املباشرة و املادتني  326يقطع مدة التقادم عمال باملادة 

  . 1على رقم األعمال
بوت اإلجراء القاطع ملدة التقادم ال ميكن معه التمسك بالتقادم الرباعي قانوناً كما أنّ حيث أن ث

ايل يتعني معه القول أن االستئناف احل عبء اإلثبات يقع على املكلف يف حال الفرض التلقائي للضريبة مما
  .غري مؤسس

  .2"تعني بالتايل تأييدهو حيث أن القرار املستأنف برفض الدعوى قد أصاب يف تطبيق القانون و ي
من قانون الرسم على األعمال قد حددت احلاالت اليت يتوقف التقادم  155و ذا فإن املادة 

  :مبوجبها و هي كالتايل
  
  .الطلبات املبلغة) أ

  .دفع أقساط مسبقة على الضريبة) ب
  .احملاضر املعدة وفقا للقواعد اخلاصة بكل إدارة) ج

                                                             
من قانون  110أحكامھا إلى المادة و نقلت  2002من قانون المالیة لسنة  200األعمال ملغاة بموجب المادة  رقم من قانون الرسم على 153المادة   1

  .اإلجراءات الجبائیة
  .126فضیل كوسة، المرجع السابق، ص: أنظر-  2

  .130العید طالحي، المرجع السابق، ص   -         
  . ، الغرفة الثانیة21/12/2004الصادر بتاریخ  13999قرار مجلس الدولة رقم  -         
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  .اتإيداع طلب ختفيض العقوب) د
  .تبليغ النتائج املتحصل عليها إثر إجراء حتقيق يف احملاسبة) ه

كما أن تبليغ سند التحصيل يوقف التقادم الساري ضد اإلدارة و حيلّ حملّ التقادم اخلاضع 
  .للقانون العام

  
و ذا يكون القاضي اإلداري مارس رقابته فيما يتعلق مبسألة التقادم املسقط جلداول التحصيل،  

صل إىل عكس ما استند إليه املكلف بالضريبة مسبباً ذلك بعدم سقوط حقوق اخلزينة العمومية و تو
تكون قد  08/11/2000بالتقادم؛ ما دام أنّ إدارة الضرائب بتبليغها للمكلف بالضريبة إرسالية بتاريخ 

وم املماثلة و املادة من قانون الضرائب املباشرة و الرس 326قطعت مدة التقادم ذا اإلجراء وفقا للمادة 
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 110من قانون الرسم على رقم األعمال و املادة  155

كما ميكن أنّ ميدد أجل التقادم إىل سنتني إذا ما قامت إدارة الضرائب بإثبات أنّ املكلف 
  .بالضريبة استعمل طرقاً تدليسية

  
  منح املكلف بالضريبة أجال للرد: ثانيا

قانون اإلجراءات اجلبائية على  19/5اجلزائري على اإلدارة اجلبائية و مبوجب املادة ع زم املشرأل  
من تاريخ استالمه اإلشعار بالتصحيح  1يوماً) 30(ضرورة منح املكلف بالضريبة أجالً ال يقل عن ثالثني 

  .لتقدمي رده أو مالحظاته كما سبق الذكر
  

بائية ملزمة باالنتظار إىل غاية اية الثالثني يوماً املقررة قانوناً، و يف هذه احلالة تكون اإلدارة اجل  
و يكون املكلف بالضريبة حمل التصحيح إىل عملية التحصيل الضرييب الناجم عن التصحيح قبل أن تلجأ 

الحظات أو الرد على التصحيحات من هلم احلق يف تقدمي املاو  مستشاره القانوين بولسطة  شخصياً أو
ردة، على أن تبدأ عملية سريان امليعاد من اليوم املوايل لتاريخ استالم اإلشعار بالتقومي و ينتهي يف الوا

                                                             
  .38ص العید صالحي، المرجع السابق،: أنظر  1

 .27بن اعمارة منصور، المرجع السابق، ص. د -         
-Vincent Daumas ;pouvoirs de contrôle de l’administration et garanties du contribuable :un équilibre en perpétuelle 
construction ;revue de jurisprudence fiscal  N°9 septembre 2010 ;éditions Francis Lefebvre.P626.  
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ميدد األجل إىل اليوم  ،اليوم الواحد و الثالثني من استالمه؛ و إن كان قد صادف آخر يوم، يوم عطلة
  .قضاءمعمول به يف القواعد العامة اإلجرائية للطعون أمام الاملوايل كما هو 

  
  حتديد قيمة الضريبة: ثالثا

اجلبائية قيمة الضريبة وفقاً ملا هو مذكور يف اإلشعار بالتصحيح و ال جيوز هلا أن تفرض اإلدارة   
  .تفرض ضريبة مل تذكر فيه

غري أنه ميكن هلا و يف إطار قانوين أي يف حدود ميعاد التقادم أن تقوم مبجموعة من التصحيحات   
يسبق هلا و أن قامت بذكرها يف اإلشعار بالتصحيح دون أن تلجأ إىل إشعار حول ضرائب أخرى مل 

  .1جديد و دون أن يشكل عيباً يف اإلجراءات و هو ما استقر عليه القضاء الفرنسي
  

 من  يمة الضريبة النامجة عن اإلشعار بالتصحيح عدم إمكانية اإلدارة اجلبائيةو اهلدف من حتديد ق  
لى نفس الفترة و نفس الضريبة، إالّ إذا تعمد املكلف بالضريبة استعمال طرق إعادة إجراء حتقيقات ع

  .2تدليسية أو قدم معلومات غري كاملة و غري صحيحة
  

  ضمانة حق الرد للمكلّف بالضريبة: املطلب الثاين
  

من تقدمي كل التوضيحات الضرورية حول املمنوح للمكلف بالضريبة،  يسمح حق الرد  
يتم تبليغ املكلف بالضريبة باإلشعار لتصحيحات اراة من قبل اإلدارة اجلبائية، فبعد أن التعديالت أو ا

 املتعلق بإعادة التقومي مفصالً بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم و مفصالً و مربراً بكيفية
اليت أجريت  تسمح بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة، يكون املكلف على دراية كافية بالتصحيحات

االً للحوار يسمح بإقامة جو من الثقة املتبادلـة بني اإلدارة اجلبائية ى فرض أساس الضريبة؛ مما يفتح جمعل
و املكلّف اخلاضع للضريبة و ضمان مقابلة خمتلف الوضعيات بينهما كما أن هذه الثقة تسمح بتقليل 

  .عدد املنازعات اجلبائية يف املستقبل
  

                                                             
  .1974جوان  12، المؤرخ في 89749قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم : أنظر  1
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 21/6 ،20/8أنظر المواد   2
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كلف بالضريبة على النتائج املبلغة إليه من قبل اإلدارة اجلبائية شكلني أساسيني؛ فإما و يتخذ رد امل  

أنه يقبل التصحيحات اليت أجرا اإلدارة الضريبية و هنا إما أن يقبلها صراحةً أو ضمناً، و إما أنه 
  .بشأا يف املدة القانونية املمنوحة لهيرفضها و ذلك عن طريق تقدمي مالحظات 

من خالل هذا املطلب إىل فرعني؛ خنصص الفرع األول إىل قبول املكلّف و على ذلك سنتطرق   
  .بالضريبة بالتصحيحات و يف الفرع الثاين إل تقدمي املكلّف بالضريبة ملالحظاته بشأن التصحيحات

  
  شكال الردأ: الفرع األول

    
املكلف ا، غري أنه قبل أن يتم الفرض الضريبة بناءاً على األساس الذي يتم تبليغه إىل  يتم تأسيس  

  .النهائي هلذه الضريبة منح املشرع اجلزائري للمكلّف بالضريبة حق قبوهلا إما صراحة و إما ضمناً
ا، ـر عن القبول الصريح لفرض الضريبة و تصبح الضريبة ائية و ال ميكن الرجوع فيهعبـفقد ي  
املدة القانونية املمنوحة للمكلّف بالضريبة ليقدم فيها  القبول ضمنياً، و ذلك بفواتكون يو قد 

مالحظاته؛ فبانتهاء هذه املدة يعترب سكوته أو عدم رده أو تقدمي أي مالحظات مبثابة قبول ضمين 
  .املبلغة إليهللتصحيحات 

  
  حالة قبول التصحيحات من قبل املكلف بالضريبة: أوال

  
  :القبول الصريح) أ

يح هو تقدمي املكلف بالضريبة موافقته مكتوبة حول التصحيحات و دون أن الصر يقصد بالقبول  
  .تكون مشوبة بأي غموض، أو قابلة ألي تفسري؛ من شأنه أن يثار لفهم موافقته من عدمها

  
الصريح أن يكون ضمن اآلجال احملددة قانوناً؛ إذ نص املشرع يف قبول الكما أنه من شروط   
على أن املكلّف بالضريبة مدة ، من قانون اإلجراءات اجلبائية 1مكرر  20، مكرر 20، 20، 19املواد 

يوماً إلرسال موافقته حول التصحيحات إىل اإلدارة اجلبائية، ذلك أنه إذا أرسل الرد ) 30(ثالثني 
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متأخراً، و كانت للمكلف بالضريبة حجج مقبولة؛ فيصحح األساس املبلغ، من أجل إقامة بشكل مالئم 
  .1ض ضريبة إضايفجدول فر
أما إذا أرسل الرد الصريح و املباشر قبل انقضاء األمر ال يصبح حداً ائياً للرد، إذ جيوز للمكلف   

بالضريبة أن يتراجع عن قبوله ما دام أنه ما يزال ضمن اآلجال القانونية، و ميكن أن تستشف ذلك من 
و قبل ... : "اجلبائية و اليت تنص على ما يلي من قانون اإلجراءات 3مقطع  21/5خالل استقراء املادة 

انقضاء أجل الرد، جيب على العون احملقق أن ميد املكلف بالضريبة بكلّ التفسريات الشفوية املفيدة حول 
إىل املكلف بالضريبة إذا كان ، االستماع بعد الردمضمون التبليغ إذا طلب هذا األخري ذلك، كما ميكنه 

  ."طلب هذا األخري إعطاء تفسريات تكميليةمساعه جمدياً أو إذا 
  

جند أنّ املشرع اجلزائري حث اإلدارة اجلبائية على ضرورة تقدميها شروحات و تفسريات و ذا   
شفوية  مفيدة إىل املكلف بالضريبة، و بالتايل فإن قبوله ال يكون ائياً حىت ينقضي أجل الرد املنصوص 

إذ رأى  2القضاء الفرنسي مبوجب قرار صادر عن جملس الدولة الفرنسي عليه قانوناً و قد توصل إىل ذلك
بأنّ الزيادات النامجة عن التصحيحات ال ميكن لإلدارة حتصيلها حىت و إن قبلها املكلف بالضريبة، ما دام 

  .املمنوح لهمل ينقض أجل الرد 
قبول صريح  هياً، أي أنلمكلف بالضريبة قد يكون جزئب اإلشارة إىل أنّ القبول الصريح لكما جت  

و هنا تنحصر أثار الرد باملوافقة فقط على جلزء من التصحيحات املقررة من قبل إدارة الضرائب، 
  .التصحيحات اليت وافق عليها صراحة و ال تشمل غري املوافق عليها

  
  :القبول الضمين) ب

يتمتع املكلّف بالضريبة : "بالقول 3مقطع  21/5اجلزائري على القبول الضمين باملادة نص املشرع   
  ".بأجل أربعني يوماً لتبليغ مالحظاته أو قبوله و يعترب عدم الرد خالل هذا األجل مبثابة قبول ضمين

  

                                                             
  .89زین یونس، المرجع السابق، ص. عوادي مصطفى، أ. أ: أنظر  1
  .06/07/1962بتاریخ  55419قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم : أنظر  2
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و بالتايل فإنّ القبول الضمين للمكلف بالضريبة للتصحيحات يكون إذا انقضى األجل احملدد   
إدارة الضرائب يف شكل ه تقدم برد إىل هذه التصحيحات، أو أنقانوناً و مل يقدم أي رد حول 

  .مالحظات لكنها غري موضوعية؛ و مل تأخذ بعني االعتبار من قبل اإلدارة اجلبائية
و جيب اإلشارة على أنّ أجل الرد ختتلف باختالف التحقيق، فإذا كنا بصدد التحقيق يف جممل   

 2؛ أما إذا كان بصدد التحقيق احملاسيب1يوماً) 40(بـأربعني الوضعية اجلبائية الشاملة فإنّ أجل الرد حمدد 
  .يوماً للرد) 30(فتحدد املدة بثالثني  3أو التحقيق املصوب

  
  حالة تقدمي املكلف بالضريبة ملالحظاته: ثانيا

من الضمانات اليت متنح للمكلف بالضريبة لتقدمي مالحظاته، غري أنه ما  تعترب هذه احلالة ضمانة  
 التشريع اجلبائي اجلزائري أنّ املشرع مل حيدد لنا الشكل الذي تقدم فيه هذه ميكن أن يالحظ يف

  .املالحظات من قبل املكلف بالضريبة؛ األمر الذي يترك اال واسعاً له إما أن يقدمها شفاهة أو كتابة
هةً، اليت تقدم يف الشكل الكتايب تكون أكثر ضمانةً من تلك املقدمة شفاغري أنّ املالحظات   

باعتبار أنّ املالحظات املكتوبة ترسل يف رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول؛ و هنا تكمن الضمانة 
على أن تكون الرسالة اليت حتوي مالحظاته ممضية من حيث إثبات تاريخ املالحظات املقدمة مكتوبة ؛ 

  .ألساس فرض الضريبة من طرفه أو مستشاره القانوين؛ و إالّ اعتربت أنها ال حتتوي على رفضه
  :و تتخذ املالحظات اليت يتقدم ا املكلف بالضريبة أحد الشكلني  

  
 .أن تكون مالحظاته تعبرياً عن رفضه الكلّي و القاطع للتصحيحات  -1

 
2-   موعة من األدلة أو احلجج اليت تلزم اإلدارة من خالهلا بالرد أن تكون مالحظاته متضمنة

 .عليها
 

  

                                                             
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 21/5المادة  :أنظر-  1
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 19المادة  :أنظر-  2
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 1مكرر  21المادة :أنظر  -  3
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إلشارة أنه إذا ما طالب املكلف بالضريبة اإلدارة اجلبائية مبنحه أجالً أو متديد غري أنه جتدر ا
تقدمي مالحظاته حول التصحيحات، فإنّ هذا الطلب ال يعترب تقدمياً للمالحظات حول األجل من أجل 

  .املعلن عنها و كأا قبلت ضمنياًالتصحيحات، غري أنه إذا انتهى األجل تصبح التصحيحات 
  

يكون املكلّف بالضريبة ملزم باإلثبات يف حالة املنازعة القضائية، كما أنّ هذه احلالة  و يف
الطلبات اليت يتقدم ا املكلف بالضريبة إىل إدارة الضرائب للمطالبة بتقدمي معلومات إضافية أو تفصيل 

اإلشعار التصحيحات ال تدخل ضمن مفهوم املالحظات املنصوص عليه قانوناً على الرغم أنّ عن 
 بالتصحيح احتواها لغرض تسبيبها تسبيباً دقيقاً، غري أنه و يف مجيع احلاالت إذا ما انتهى أجل الرد

؛ و مل يقدم مالحظاته يف خالل هذا األجل 1املمنوح من طرف املكلف بالضريبة و املنصوص عليه قانوناً
؛ لكن هذه القاعدة وضعت هلا استثناءات يعترب قبوالً ضمنياً للتصحيحات اليت جاءت ا اإلدارة اجلبائية

يقدم املكلف بالضريبة مالحظاته يف من قبل إدارة الضرائب بفرنسا و حىت مصر و األردن إذا ما مل 
  :األجل املمنوح له قانوناً و أثبت هذا األخري حدوث عارض منعه من ذلك و هذا يف احلاالت التالية

  
 .ته يف األجل املمنوح له قانوناً و أثبت مرضهه من تقدمي مالحظاحالة تعرضه ملرض منع -1

 
 .تبليغ املكلف بالضريبة بالتصحيح يف خالل عطلته السنوية -2

 
إذا ما قدم املكلف بالضريبة ملالحظات ذات أمهية من شأا إعادة النظر يف نتائج التحقيق  -3

 .خاصة يف حالة املنازعة القضائية مستقبال
 

  
  
  
  
  

                                                             
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 19أنظر المادة   1
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  رتبة عن الرداآلثار املت: الفرع الثاين

  
بالرد على اإلشعار بالتصحيح، و تعترب هذه  عن حق املكلف بالضريبة تترتب جمموعة من اآلثار  

اآلثار ذات أمهية بالغة، خاصة بالنسبة للمكلف بالضريبة باعتباره الطرف الضعيف يف العالقة اجلبائية، 
لضريبة حبسب رده عن التصحيحات لضمان حقوق يف مواجهتها و ختتلف هذه اآلثار بالنسبة للمكلف با

  .إما بالقبول أو بتقدمي املالحظات يف األجل احملدد قانوناً
  

كما أن هذه اآلثار ختتلف يف حد ذاا إذا تعلق األمر بالقبول نظراً الختالف نوع التحقيق الذي   
التحقيق املصوب  أنخضع له املكلف بالضريبة حملّ التصحيح، و الذي قد خيضع للتحقيق يف احملاسبات 

أو التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة؛ و حىت حال تقدمي املكلف بالضريبة ملالحظاته أين تتخذ 
اإلدارة موقفني يف مواجهته إما بقبول املالحظات اليت تقدم ا و إما برفضها أي أنّ اآلثار اليت تترتب عن 

  .إما أن تكون لصاحله و إما أن تكون يف مواجهته،ح رد املكلف بالضريبة على اإلشعار بالتصحي
  

  اآلثار املترتبة عن رد املكلف بالضريبة يف حالة القبول: أوال
صوباً أو حتقيقا تحقيق حتقيقاً يف جممل الوضعية اجلبائية أو حتقيقاً مإذا كان ال جيب التمييز بني ما  

  .لّف بالضريبة للتصحيحات املشهر اديد اآلثار املترتبة عن قبول املكيف احملاسبات لتح
فإذا كنا بصدد التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة فإن للمكلف بالضريبة الذي قبل   

التصحيحات إما صراحة أو ضمناً أي أنّ قبوله للتصحيح اجلبائي قد يكون صرحياً أو ضمنياً كما سبق 
أُشعر ا قضائياً برفع دعوى قضائية أمام اجلهة املختصة  الذكر، له احلق أن ينازع فيما بعد األسس اليت

  .بذلك؛ و الدليل على ذلك أنّ املشرع مل مينع ذلك يف قانون اإلجراءات اجلبائية
  

قانون  20/7أما إذا كنا بصدد التحقيق يف احملاسبات، فإنّ املشرع كان صرحياً من خالل املادة   
يف حالة القبول الصريح، يصبح أساس فرض الضريبة حمدداً : "يلي اإلجراءات اجلبائية و اليت تقضي ما

يف حالة ما إذا كان املكلف بالضريبة قد استعمل مناورات ائياً ال ميكن لإلدارة الرجوع فيه، إالّ 
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تدليسية أو أعطى معلومات غري كاملة أو خاطئة خالل التحقيق، كما ال ميكن االعتراض عليه عن طريق 
  ."ف املكلّف بالضريبةالطعن من طر

فباستقراء هذه املادة جند أن املشرع اجلزائري كان صرحياً اجتاه املكلف بالضريبة إذ أنه إذا قبل ا   
قبل اية أجل التصحيحات املشهر ا صراحة، فهنا يفقد حقه يف املنازعة القضائية اجتاه اإلدارة اجلبائية 

؛ كما أنّ و يف مقابل ذلك تفقد اإلدارة أيضا حق االعتراض مستقبال و مناقشة شرعية هذه التصرحيات
عليها إالّ يف حاالت ذكرت على سبيل احلصر إذا ما استعمل املكلّف بالضريبة لطرق تدليسية أو قدم 

  .معلومات غري كاملة أو غري صحيحة أثناء عملية التحقيق اجلبائي احملاسيب
  

اإلدارة  حتصيل يق احملاسيب فيجوز للمكلف بالضريبة بعدأما يف حالة القبول الضمين لنتائج التحق  
الطعن قضائياً السترجاع هذه الزيادات، و يف مجيع األحوال،  التصحيح ، اجلبائية للزيادات الناجتة عن

  .فإنّ موافقة املكلف بالضريبة لنتائج التحقيق اجلبائي تعترب اية إلجراءات التصحيح الوجاهي
  

  تبة يف حالة تقدمي مالحظاتاآلثار املتر: ثانيا
على أنه ميكن للمكلّف بالضريبة تقدمي مالحظات بشأن التحقيق اجلبائي، و على إثر سبق الذكر   

  :ذلك تتخذ اإلدارة اجلبائية موقفني يف مواجهة هذه املالحظات
  

إحداث تعديل على التصحيحات وفقا ملا تقدم به املكلّف بالضريبة من مالحظات، شرط أن   -1
 .هذه املالحظات صحيحة تكون

 
 .حالة رفض اإلدارة اجلبائية ملالحظات املكلّف بالضريبة  -2

  
إذ  1قانون اإلجراءات اجلبائية 03فقرة  5مقطع  21صرحية و واضحة مبوجب جند هذه احلالة 

ه جيب أن يعلمه بذلك : "على ما يلي نصإذا ما رفض العون احملقق مالحظات املكلّف بالضريبة، فإن
لة تكون كذلك مفصلة و معللّة و إذا أبرزت هذه املراسلة أسبابا جديدة إلعادة التقومي أو األخذ مبراس

                                                             
قانون اإلجراءات الجبائیة الصادر بتاریخ من  21المعّدلة و المتممة للمادة  2009المتضمن قانون المالیة لسنة  21-08من قانون رقم  38أنظر المادة   1

  .74 .، ج ر30/12/2008
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بعني االعتبار لعناصر جديدة مل يتم التطرق هلا يف إطار اإلشعار األويل؛ فإنه مينح أجل رد إضايف مدته 
  ".يوماً إىل املكلف بالضريبة لتقدمي مالحظات) 40(أربعون 

  
املكلف بالضريبة املادة املشرع كان واضحاً بإلزام اإلدارة اجلبائية من الرد على  فمن خالل هذه

و معللّة؛ حىت تبني النقاط اليت ختتلف فيها مع ما تقدم به املكلف بالضريبة يف عن طريق رسالة مفصلة 
يه ميكن اعتبار رده، و إصرارها على التمسك بتصحيحاا السابقة، على أن تقدم الدليل على ذلك، و عل

ما دام أا قد هذا االلتزام امللقى على عاتق اإلدارة اجلبائية مبثابة ضمانة قانونية يف صاحل املكلّف بالضريبة 
  .إجراء فرض الضريبة يف حالة عدم احترامها من قبل اإلدارة اجلبائيةتؤدي إىل بطالن 

  
 34، إذ نص باملادة 2012الية لسنة أنّ املشرع عزز أكثر هذه الضمانة من خالل قانون املغري 

جيب أن يبلّغ املكلف بالضريبة الذي مت التحقيق معه يف إطار  : "...، و اليت تنص على ما يلي1منه
اإلشعار بالتقومي أنّ لديه إمكانية أن يطلب يف رده التحكيم بالنسبة لألسئلة املتعلقة بالوقائع أو بالقانون 

  .ئي للضرائب أو رئيس مصلحة البحث و التدقيق و املراجعاتحسب احلالة من املدير الوال
جيب أن يوضح االستدعاء املكتوب التاريخ و الساعة و يرسل إىل املكلف بالضريبة الذي مت 
التحقيق معه الستدعائه للحضور إىل اجتماع اختتام أشغال التحقيق، و ميكن املكلّف بالضريبة الذي 

  ."اختيارهحقق معه أن يستعني مبستشار من 
  

كما أنه يترتب على رفض اإلدارة ملالحظات املكلّف بالضريبة الطعن اإلداري أمام جلان إدارية 
  .قبل إحالة الرتاع على اجلهات القضائية

جلان الطعن اإلدارية بدراسة الطعون املقدمة من املكلفني بالضريبة أو من اإلدارة على حد  ختتص
ه اللجان هو خلق توازن بني حقوق املكلّف بالضريبة و بني اإلدارة سواء؛ و هدف املشرع من عمل هذ

اجلبائية اليت تتمتع بسلطات استثنائية تتجسد يف املتابعة و التحصيل اجلبائي و فرض عقوبات و غرامات 
  .على املكلّف بالضريبة

                                                             
من قانون  21، المعدلة و المتممة ألحكام المادة 28/12/2011الصادر بتاریخ  2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11من قانون رقم  34المادة   1

  .اإلجراءات الجبائیة
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ائية مالحظات يلجأ املكلف بالضريبة إىل جلان الطعن اإلدارية يف حالة ما إذا رفضت اإلدارة اجلب
املرفوعة إليها من قبل املكلّف بالضريبة سواء كان رفضاً جزئياً أم رفضاً كلياً، فتختص بالنظر يف الطعون 

وعاء الضريبة أو حساا أو من أجل احلصول على امتياز أو من اإلدارة اجلبائية إذا تعلّق األمر بتقدير 
  .ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي

نة وفقا للتشريع أن خترج عن اختصاصها احملدد هلا وفقا للمبلغ املقدر، و إال و ال ميكن ألي جل
قرارها غري قانوين، فاالختصاصات املنوطة ذه اللجان كل على حدى ليست على اعتبار أنها اعترب 

تعمل باسـم أحد الطرفني بل تفحص أسباب اخلالف و بالتايل تصدر قرارها بعد البحث و التحـري 
فال يعترب نظرها يف الطلبات مرحلة تقاضي و إمنّا إعادة النظر يف اخلالف الواسع بني مصلحة  1اشو النق

  .الضرائب و مصلحة املكلف بالضريبة قبل اللجوء إىل القضاء
هذه اللجان قراراا جيب أن تتبع إجراءات حمددة و مميزة نظراً ملرونتها، بفتح و حىت تصدر 

بة و اإلدارة اجلبائية سواء تعلق األمر بكيفيات تدخلها حلل الرتاع أو الشروط احلوار بني املكلف بالضري
  :الواجب توفرها حىت يقبل طلب املكلف بالضريبة و تتمثل هذه اللجان أساسا يف

  
مكرر من قانون اإلجراءات  81/1املادة تطبيقا ألحكام : جلنة الدائرة للطعن يف الضرائب املباشرة -1

ختتص  2009املتضمن لقانون املالية لسنة  21-08من قانون  43ة و املتممة مبوجب املادة اجلبائية املعدل
  :جلان الدائرة للطعن بالنظر يف

الضرائب املباشرة و (الطلبات اليت تتعلق بالعمليات اليت يقل جمموع مبلغها عن احلقوق و الغرامات  -
أو يساويها و اليت سبق أن أصدرت  )دج 2.000.000(عن مليوين دينار  )على القيمة املضافةالرسم 

 .اإلشارة بشأا قراراً بالرفض الكلّي أو اجلزئي
 .وارية للضرائبالطلبات اليت يقدمها املكلفون بالضريبة التابعون الختصاص املراكز اجل -

  
فمن خالل هذا جند أن اختصاص هذه اللجنة اختصاصاً حمدوداً، حبيث تكون هلا احلق يف البـث 

 ا ـفقط يف الطعون اليت يقل جمموع مبلغها من احلقوق و الغرامات عن مليوين دينار أو يساويه و النظر

                                                             
  .65صالجزائر ، ، 1994 ط ،.، منشورات دحلب، د"الجزائر اإلجراءات اإلداریة و القضائیة لمنازعة الضرائب المباشرة في"فریحة حسین، . د: ظرأن  1
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اجلبائية املباشرة و الرسم على القيمة املضافة و اليت سبق لإلدارة و يتعلق األمر يف هذه احلالة بالضرائب 
  .1أن أصدرت بشأا قراراً بالرفض الكلي أو اجلزئي

من قانون اإلجراءات اجلبائية إبداء رأيها حول  81/1و يف مفهوم املادة كما ختتص هذه اللجنة 
طلبات املكلفني بالضريبة املتعلقة أيضاً بالضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة و الرسم على القيمة املضافة 

كم مبا يضمن تصليح األخطاء املرتكبة يف الوعاء أو حساب الضريبة، أو االستفادة من حق ناجم عن ح
  .تشريعي أو تنظيمي

أشهر ابتداءاً من  04طعنه يف أجل  يقدم  غري أنه جيب التذكري على أنّ املكلّف بالضريبة جيب أن
؛ و اإلدارة هنا تكون ممثلة يف مدير املؤسسات الكربى أو املدير الوالئي 2تاريخ استالم قرار اإلدارة

  .ري للضرائبللضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس املركز اجلوا
  
مكرر، من قانون اإلجراءات اجلبائية املعدلة و املتممة  21/2طبقا للمادة  :اللجنة الوالئية للطعن -2

فإنه ختتص اللجنة الوالئية للعن  2009املتضمن قانون املالية لسنة  21-08من قانون  43مبوجب املادة 
  :بالنظر يف ما يأيت

  
الضرائب املباشرة ( يفوق جمموع مبالغها من احلقوق و الغرامات بالعمليات اليتالطلبات اليت تتعلق  -

و تقل عن عشرين مليون دينار ) دج 2.000.000(مليوين دينار ) و الرسم على القيمة املضافة
أن أصدرت اإلدارة بشأا قراراً بالرفض الكلي أو أو تساويها و اليت سبق ) دج 20.000.000(

 .اجلزئي
 

 .ا املكلفون بالضريبة التابعون الختصاص مراكز الضرائبالطلبات اليت يقدمه -
 

ايل يفوق هذه اللجنة مقيداً أيضاً مببلغ م جند أيضا أنّ املشرع اجلزائري جعل من اختصاصمن هنا  -
  .أو تساويها) دج 20.000.000(و يقلّ عن عشرين مليون دينار ) دج 2.000.000(املليوين دينار 

                                                             
  .13صالجزائر ،  ، 2007، دار الخلدونیة،  الطبعة الثانیة، "المنازعات الضریبیة"طاھري حسین، . أ: أنظر -  1
    
  .2009المتضمن قانون المالیة لسنة  21-08من قانون  42انون اإلجراءات الجبائیة، المعدلة و المتممة بموجب المادة ق 80/1المادة  :أنظر -  2
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رارات الصادرة عن اإلدارة بالرفض الكلي أو اجلزئي لطلبات كما ختتص أيضا بالفصل يف الق
دارية املختصة؛ املكلف بالضريبة، شريطة أن ال يكون املكلّف املعين قد قدم طعناً قضائياً أمام احملاكم اإل

ر يف مدياملمثلة  1أشهر ابتداءاً من تاريخ تسلّمه قرار اإلدارة) 04(أيضا يف خالل أربع  على أن يقدم طعنه
  .املؤسسات الكربى أو املدير الوالئي للضرائب أو رئيس املركز اجلهوي للضرائب

  
 81/3 تطبيقا ألحكام املادة :للطعن يف الضرائب املباشرة و الرسم على القيمة املضافة اللجنة املركزية -3

املتعلق بقانون  21-08من القانون  43مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية املعدلة و املتممة مبوجب املادة 
فإنه تنشأ لدى الوزير املكلّف باملالية جلنة مركزية للطعن يف الضرائب املباشرة و الرسم  2009املالية لسنة 

  :اللجنة بالنظر يف ما يأيتعلى القيمة املضافة و ختتص هذه 
  

 سبق أن أصدرت الطلبات اليت يقدمها املكلفون بالضريبة التابعون ملديرية املؤسسات الكربى و اليت -
 .هذه األخرية بشأا قراراً بالرفض الكلي أو اجلزئي

 
الضرائب املباشرة و الرسم على القيمة (القضايا اليت يفوق مبلغها اإلمجايل من احلقوق و الغرامات  -

و اليت سبق أن أصدرت اإلدارة بشأا قراراً  )دج 20.000.000( مليون دج عشرين) املضافة
 .اجلزئي بالرفض الكلّي أو

أيضاً بالنظر يف طلبات املكلفني بالضريبة املتعلقة بالضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة كما ختتص 
مبا يضمن تصحيح األخطاء املرتكبة يف الوعاء أو حساب الضريبة أو و الرسم على القيمة املضافة 

  .االستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي
  

مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية فإنّ اللجنة املركزية ختتص  81/3ادة و من تفحصنا لنص امل
دج و اليت رفضت من قبل جلنة الطعن بالوالية، سواء  20.000.000بالنظر يف الطعون اليت تفوق حصتها 

  .كان رفضاً كلياً أو جزئياً
  
  

                                                             
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 80المادة  :أنظر-  1
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أن يتحقق النصاب القانوين و تقوم اللجان الثالث بإعطاء رأيها يف الرتاعات املطروحة أمامها بعد 
لصحة اجللسات؛ و جيب التذكري أنه على الرغم من أنّ اللجوء إىل هذه و اإلجراءات القانونية و الالزمة 

اللجان اختياري إالّ أن هذا ال يضفي على قراراا الصفة االختيارية فبمجرد اللجوء إليها فإنّ آراءها اليت 
فيذ، يف حني أنه قبل اإلصالح الوارد مبوجب قانون املالية لسنة تصدرها تصبح إلزامية و واجبة التن

و آراؤها مل تكن ملزمة لإلدارة اجلبائية، و ال ميكن هلذه اللجان أن فكان هلا الدور االستشاري  19911
بدي تتخذ قراراا ما مل يتوفر أثناء االجتماع النصاب القانوين احملدد مبوجب القانون و إالّ كان باطالً، في

  .كل عضو برأيه
  .كل عضو ما يستند إليه من أدلة مث يصدر الرأي بعد املداولة قانوناًأن يوضح كما جيب 

  
البعض أنّ اللجوء إىل هذه اللجان اختياري، و لكن عند اللجوء إليها فإنّ اآلراء اليت كما يرى 

  .؛ أي هلا القوة التنفيذية2"تصدرها تصبح إلزامية و واجبة التنفيذ
أنه يف مقابل ذلك جند أنّ اآلراء الصادرة عن جلان املصاحلة يف جمال حقوق التسجيل غري غري 

راا أمام احملكمة اإلدارية مباشرة، ضد قرااملكلف بالضريبة أن يتقدم بطعنه  على ملزمة لإلدارة اجلبائية و
ميكن الطعن يف قراراا أمام  و هذا اإلجراء مييز قراراا عن تلك الصادرة يف جمال الضرائب املباشرة أين

و هيئات إدارية أخرى، و حيث أن اآلراء الصادرة عن جلنة الدائرة للطعن تكون ملزمة للمدير الوالئي، 
جيوز يف مقابل هذا الطعن فيها أمام اللجنة الوالئية، و كذا األمر بالنسبة إىل آراء أو قرارات اللجنة 

كزية تكون أيضا ملزمة للمصاحل اجلبائية و تتصف بالصيغة التنفيذية الوالئية؛ يف حني أن أراء اللجنة املر
  .إذ أا متخذة من السلطة املركزية ال جيوز للسلطة الوالئية أو اجلهوية االعتراض على قراراا

  
ذه القرارات املتخذة مبوجب حماضر  أن يكون موقعاً عليها من رئيس اجللسة و كاتبها هل و جيب 

 3مشتملة على وقائع الرتاع تطبيقاً للقواعد العامة، إالّ أنه يف جمال اجلبائية فإن القانون على نسخة أصلية
  .ينص على توقيع رئيس اللجنة عليها دون الكاتب

  

                                                             
  .1991-12-18المؤرخة في  65رقم  .ج ر 1992یتضمن قانون المالیة لسنة  1991-12-16المؤرخ في  25-91قانون رقم : أنظر-  1
، دار األمل، تیزي وزو، دون "تعدد مصادر القاعدة اإلجرائیة في المنازعات اإلداریة في النظام الجزائري"عّمار معاشو، عزاوي عبد الرحمن، : أنظر  2

  .34، ص1999طبعة، 
  .قانون اإلجراءات الجبائیةمكرر  81المادة : أنظر  3
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احملاضر تستمد قوا القانونية : "و يرى األستاذان عبد العزيز عبد الكرمي و كمال الدين صدقي
هو إجراء جوهري يترتب عليه عند ختلفه اعتبار احملاضر باطلة و  ، ومن إمضائها من الرئيس و السكرتري

و جاء يف حكم آخر كما يرى األستاذان بأن يكفي أن يوقع على قرار اللجنة " كل ما يترتب عليه باطل
   .1من رئيسها و ليس من الضروري بأن حيكم بتوقيعه األعضاء مع الرئيس

  
لجوء إىل اجلهات القضائية للطعن يف قرار اإلدارة اجلبائية و أخرياً ميكن للمكلّف بالضريبة أيضا ال  

و ختتص بذلك احملكمة اإلدارية بالنظر يف مجيع القضايا اليت تتعلق جبميع أنواع الضرائب و الرسوم 
معتمدين يف ذلك إجراءات خاصة مضمنة بقوانني موضوعية و خاصة، كقانون الضرائب املدعم بقانون 

و اليت كثريا ما خيسرها فهذه اإلجراءات و القواعد تعترب جوهرية لقبول الدعوى، اإلجراءات اجلبائية؛ 
  .أطرافها إلغفاهلا هلا

إذن هذه الدعوى متميزة عن باقي الدعاوي اإلدارية سواء من حيث موضوعها لوقوعها على   
لشروط لقبول ضرائب خمتلفة؛ أو حبسب موقع الطاعن من القرار اإلداري املسبق الذي يعترب من أهم ا

الدعوى إىل جانب بعض الشكليات؛ و إن كانت شكلية إالّ أنها جوهرية، و يترتب على خمالفتها عدم 
؛ أما إذا استوفت العريضة مجيع شروطها الشكلية و املوضوعية وجب النظـر  2قبول الدعـوى شكال

من حتقيق و خربة اإلدارية و دراسة الرتاع دراسة قانونية باستعمال كل الوسائل املمنوحة للمحكمة 
  :لتتمكن بعدها من إصدار قرارها يف الرتاع املطروح أمامها و بالتايل فإا تفصل يف القضايا التالية

  
وى املقدمة من املكلفني بالضريبة ضد قرارات مدير الضرائب للوالية، أو رئيس مركز الدعا -

 .الضرائب يف حال عدم قبوهلا
 

 .ارية االختيارية و اليت مل ترضهمالطعن يف آراء اللجان اإلد -
حيق إلدارة الضرائب على مستوى الوالية أن تعرض الرتاع أيضا على احملكمة اإلدارية لتتخذ القرار  -

 .املناسب

                                                             
  76فریحة حسین، المرجع السابق، ص: أنظر  1
  .35، ص1998، 53، نشرة القضاة، وزارة العدل، الدیوان الوطني لألشغال التربویة، الجزائر، العدد "النزاع الجبائي"قنطار رابح، : أنظر  2
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الطلبات اليت دف إىل إصالح األخطاء اليت وقعت فيها اإلدارة أثناء حتديد وعاء الضريبة أو عند  -
 .تسويتها

من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي كالنظر يف الطعون النتفاع الطلبات اليت دف إىل ا -
ضد الضرائب غري املباشرة البحتة أو الرسم على القيمة املضافة، الرامية إىل االعتراض الكلي أو 
اجلزئي على املبالغ و احلقوق املطالب ا و النظر يف الطعون ضد قرارات جلان املصاحلة يف ميدان 

  .لالتسجي
بالضريبة، فيمكن للجنة الطعن املختصة استدعاء  نييضمن حق املكلفهذه اللجان  و ضمن

يوما قبل ) 20(عشرين  اعه، و يف هذه احلالة جيب أن خيطراملكلف بالضريبة أو من ميثله قانوناً قصد مس
  .تاريخ االجتماع

إليها بالقبول أو بالرفض و كما مت الذكر فإنّ اللجان تلزم بإصدار قرارها حول الطعون املرفوعة    
أشهر ابتداءاً من تاريخ تقدمي الطعن إىل رئيس اللجنة؛ فإن مل تبدي قرارها ) 04(صراحة يف أجل أربعة 

للمكلّف بالضريبة حىت ال يف األجل املذكور فإن سكوا يعترب رفضاً ضمنياً للطعن، و هذا ضمانة 
ية تعليل أرائها، كما جيب يف حالة عدم املصادقة على تتماطل اإلدارة يف الرد عليه باإلضافة إىل إلزام

تقرير اإلدارة، أن حتدد مبالغ التخفيض أو اإلعفاء الذي قد مينح للشاكي، و تبليغ التخفيضات أو 
املقررة إىل املكلف بالضريبة إثر انتهاء اجتماع اللجنة من طرف الرئيس؛ و يبلغ القرار اإلعفاءات 

حسب احلالة من طرف مدير املؤسسات الكربى أو املدير ) 01(هر واحد للمكلف بالضريبة يف أجل ش
الوالئي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس املركز اجلواري للضرائب غري أنه عندما يعترب رأي 
اللجنة غري مؤسس، فإن مدير املؤسسات الكربى أو املدير الوالئي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو 

ز اجلواري للضرائب يعلق تنفيذ هذا الرأي على أن يبلّغ هذا الرأي إىل الشاكي بذلك، و هنا رئيس املرك
 رأي اللجنة إىل احملكمة اإلدارية يف أجل الشهر املوايل لتاريخ إصدار تقوم هذه السلطات برفع طعن ضد

  .ذلك الرأي
فية للقواعد العامة و كذا و مجيع الدعاوي ترفع أمام احملكمة اإلدارية مبوجب عريضة تكون مستو  

قانون اإلجراءات اجلبائية على أن ترفع ممن له مصلحة؛ و أن  83-82القواعد املنصوص عليها يف املواد 
  .تكون مستوفية للشكل و احملتوى احملدد هلا قانوناً

القرار و كأصل عام فإن أي عريضة ترفع أمام احملكمة اإلدارية ال تقبل إالّ بعد الطعن املسبق يف   
الصادر عن اإلدارة اجلبائية و يتمثل القرار اإلداري يف امليدان اجلبائي يف كل األعمال اليت تقوم ا اإلدارة 
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اجلبائية بداية من إعـداد الوعاء الضرييب و حسابه و ربطه إىل غاية التحصيل الكامل ملختلف الضرائب 
  :و الرسوم و يشترط ملباشرة الدعوى الشروط التالية

  
  الشروط املتعلقة بشكل و حمتوى العريضة: والأ

  :إذا توفرت فيها شروط شكلية نعددها فيما يلي ال تكون العريضة مقبولة إالّ  
، و إذا قدمت من قبل وكيل فيجب أن يقدم هذا األخري 1جيب أن توقع العريضة من قبل صاحبها - أ

ة و غري خاضعة حلق الطابع و إلجراءات على مطبوعة تسلمها اإلدارة اجلبائيوكالة قانونية حمررة 
، ألم يستمدون حق 2التسجيل؛ و يعفى من هذه الوكالة احملامني املسجلني قانونا يف نقابة احملامني

  .التصرف من وظائفهم
  .جيب أن تتضمن كل عريضة عرضاً صرحياً للوسائل و طلبات املدعي -ب
ضمن تبليغ قرار مدير الضرائب بالوالية املعترض أن تكون العريضة مرفقة بنسخة من اإلشعار املت -ج

  .عليه
جيب أن تتضمن العريضة املقدمة أمام احملكمة احلصص الضريبية املعترض عليها من قبل أمام مدير  - د

  .الضرائب للوالية
غري أنه ميكن تقدمي أسباب جديدة يف حدود التخفيض املطالب به يف الشكوى شريطة أن يعرب   

بوضوح و عدم املطالبة بتخفيض معىن هذا أن يعرض دفوعه اجلديدة  3 العريضة االفتتاحيةعنها صراحة يف
  .أعلى من املطلوب يف الشكوى املقدمة إىل مدير الضرائب للوالية أو اهليئات املركزية املختصة

علق ميكن تصحيحها إذا مل يتو عليه فإنّ هذه الشكليات قد تؤدي إىل عدم قبول العريضة، إالّ أنه   
  .4العريضة االفتتاحية و الذي ال جيوز إغفالهاألمر بالتوقيع على 

  

                                                             
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 83المادة  :أنظر -  1
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 75المادة  :أنظر -  2
، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضریبیة، مجلس الدولة "لضریبیة في منازعات الضرائب المباشرةالشكوى ا"عبد العزیز أمقران، : أنظر -  3

  .36، ص2003و منشورات الساحل، الجزائر، 
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 83المادة  :أنظر -  4
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  بائيةالشروط املتعلقة باملواعيد يف رفع الدعوى اجل: ثانيا
الدعوى اجلبائية أمام احملكمة اإلدارية يف أجل حمدد قانوناً ال ميكن االتفاق على جيب أن ترفع   

آلجال القانونية سقوط احلق املطالب به و بالتايل يتوجب خمالفته و إالّ ترتب عن عدم تقدميها ضمن ا
  .احترام اآلجال احملددة قانوناً

الطعن أمام احملكمة اإلدارية  قانون اإلجراءات اجلبائية فإن 82/2و بالرجوع إىل أحكام املادة   
ه مدير أشهر يتم احتساا ابتداءاً من يوم استالم اإلشعار الذي يبلغ من خالل 04يكون يف غضون 

الضرائب بالوالية املكلف بالضريبة بالقرار املتخذ بشأن شكواه، سواء كان هذا التبليغ قد مت قبل أو بعد 
أي إذا مل ، 1انتهاء اآلجال املمنوحة كمهلة للمدير الوالئي للضرائب للرد على شكاوي املكلفني بالضريبة

بالوالية يف اآلجال املنصوص عليه باملواد مدير الضرائب  املكلف بالضريبة على اإلشعار بقراريتحصل 
  .قانون اإلجراءات اجلبائية 77و  76/2

أيضاً يف القرارات املبلغة من قبل أشهر  04ة يف خالل مدة يكمة اإلداراحملكما ميكن الطعن أمام   
  .اإلدارة بعد أخذ رأي جلان الطعن على مستوى الدائرة و الوالية و اللجنة املركزية

م املكلف بالضريبة بعرض الرتاع على الغرفة اإلدارية يف غضون املهلة القانونية فإنّ فإذا مل يق  
و قال يف تعليله أنّ املستأنف قدم تظلماً إلدارة ، 2له دعواه ال تقبل و قد أقر جملس الدولة ذلك يف قرار

هران يف و أنه رفع دعواه أمام جملس قضاء و 14/08/1995الضرائب املستأنف عليها يف تاريخ 
03/06/1996  من قانون الضرائب املباشرة اليت تشترط أن  337أشهر خرقا للمادة  08أي بعد مضي

و أنه  14/08/1995أشهر التالية لتظلّم املكلف بالضريبة املقدم يف  08ترفع الدعوى أمام القضاء خالل 
كانوا قد أصابوا عندما قرروا عدم م اآلجال املنصوص عليها قانوناً فإن قضاة أول درجة رما دام مل حيت

  . قبول دعواه من الناحية الشكلية
  

  شرط التظلم اإلداري املسبق: ثالثا
 70إلزامياً بالنسبة للمنازعة اجلبائية اليت يبادر ا املكلف بالضريبة تطبيقا للمواد يعترب هذا الشرط   

إىل املدير الوالئي للضرائب أو رئيس مركز  قانون اإلجراءات اجلبائية إذ جيب عليه أن يتوجه أوالً 73إىل 

                                                             
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 77و  76/2المادتین :أنظر-  1
  .17/01/2000المؤرخ في  186070لدولة، الغرفة األولى، قرار رقم مجلة مجلس ا :أنظر -  2
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الضرائب أو رئيس املركز اجلواري التابع له مكان فرض الضريبة دف إثارة صدور قرار إداري صريح 
  .أو ضمين، ليتمكن من رفع دعواه أمام القضاء اإلداري

  مها قبل رفع و قد رفض جملس الدولة الدعوى املقدمة من املكلّف بالضريبة كون هذا األخري قد
أشهر قبل رفع الدعوى أمام  04شكوى مسبقة أمام مدير الضرائب للوالية و كان عليه االنتظار مدة 

  .الغرفة اإلدارية
اجلوهرية و هي من النظام العام طبقا ذلك ألن التظلّم املسبق يف مادة الضرائب من اإلجراءات 

  .2سوم املماثلةمن قانون الضرائب املباشرة و الر 3371و  334للمادتني 

                                                             
إلى  70و تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة بالمواد من  2002من قانون المالیة لسنة  200ملغاة بموجب المادة  337و  334المواد  :انظر-  1

  .قانون اإلجراءات الجبائیةمن  73
  .، الغرفة األولى، مجلس الدولة09/04/2000المؤرخ في  207171قرار رقم  :أنظر -  2

  .، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة25/03/2003المؤرخ في  6509قرار رقم  -            
  .  05الملحق رقم    -            
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الطابع النهائي  -م إمكانية اإلدارة اجلبائية من إعادة التحقيق دضمانة ع: املبحث الثاين
  .جراءات الرقابة اجلبائيةإل
  

كرسها املشرع لصاحل املكلف  ةمن إعادة التحقيق اجلبائي ضمان عدم إمكانية اإلدارة اجلبائية  
بدأ الطابع النهائي إلجراءات الرقابة اجلبائية فإجراءات بالضريبة، و تستمد هذه الضمانة أساسها من م

الرقابة اجلبائية هي ائية ال ميكن التراجع عنها بأي حال فبمجرد االنتهاء من التحقيق و تبليغ نتائجه إىل 
يف حاالت استثنائية نص عليها املشرع صراحة إال  املكلف بالضريبة؛ فال جيوز الرجوع عن هذا التحقيق 

  .انون اإلجراءات اجلبائيةيف ق
يف حالة القبول : "فإنها تنص على ما يلي 1قانون اإلجراءات اجلبائية 20/7بالرجوع إىل املادة   

 الصريح، يصبح أساس فرض الضريبة احملدد ائياً، و ال ميكن لإلدارة الرجوع فيه إالّ يف حالة ما إذا كان
ة أو أعطى معلومات غري كاملة أو خاطئة خالل التحقيق؛ رات تدليسياملكلّف بالضريبة قد استعمل مناو

  ".كما ال ميكن االعتراض عليه عن طريق الطعن الرتاعي من طرف املكلف بالضريبة
و ختتص هذه الفقرة التحقيق يف احملاسبات، و نفس املبدأ نص عليه املشرع بالنسبة للتحقيق يف   

: قانون اإلجراءات اجلبائية و اليت تنص على ما يلي 21/6 جممل الوضعية اجلبائية الشاملة و ذلك باملادة
عندما يتم االنتهاء من إجراء حتقيق معمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل، ال "

جيوز لإلدارة اجلبائية بعد ذلك الشروع يف حتقيق جديد خاص بنفس الفترة و نفس الضريبة، إالّ إذا كان 
الضريبة قد أدىل مبعلومات غري كاملة أو خاطئة خالل التحقيق أو يكون قد استعمل أساليب املكلف ب
 ".تدليسية

  
 20على أنّ املشرع قد حرص على هذه الضمانة و ذلك بالنص عليها يف املادة و جيب اإلشارة   

و ذلك للضريبة أو عندما ينتهي التحقيق يف احملاسبة اخلاصة بفترة معينة، "...بالقول  08أيضا بفقرا 
رسم أو جمموعة من الضرائب أو الرسوم و باستثناء ما إذا كان املكلف بالضريبة قد استعمل مناورات 
تدليسية أو أعطى معلومات غري كاملة أو خاطئة خالل التحقيق؛ ال ميكن لإلدارة أن تشرع يف حتقيق 

  ".و بالنسبة لنفس الفترةجديد لنفس التقيدات احلسابية بالنسبة لنفس الضرائب و الرسوم 

                                                             
  .10، ص72؛ ج ر؛ رقم 2012سنة قانون المالیة ل 31قانون اإلجراءات الجبائیة معدلة و متممة بموجب المادة  20لمادة ا: نظرا-  1
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ا لنصهما على مبدأ ال جند فرقاً بينهم اج ب، 20من نفس املادة  08و  07للفقرتني  ناو باستقراء  
إمكانية اإلدارة اجلبائية من إعادة التحقيق؛ فقط أنّ الفقرة السابعة نصت على عدم  واحـد و هو عدم

على هذه الضمانة و الفقرة الثامنة جاءت الواردة  إعادة التحقيق يف حالة القبول الصريح و االستثناءات
عامة متضمنة عملية التحقيق ككل، كما جاءت بالتفصيل يف هذا املبدأ إذ ال ميكن إعادة التحقيق على 

 .نفس املادة الضريبية و نفس الفترة
  

منع اإلدارة و هنا جند أنّ املشرع اجلزائري قد أحال املكلّف بالضريبة ذا النوع من الضمانة إذ   
إجراء حتقيقات جديدة من نفس طبيعة التحقيق األول خيص نفس و اجلبائية من إعادة التحقيـق 
  .الضرائب و نفس الفترة الزمنية

  فما هي جماالت تطبيق هذه الضمانة و ما هي االستثناءات و اآلثار املترتبة عنهما؟
  

  ستثناءات الواردة عليهاضمانة عدم إعادة التحقيق اجلبائي و اال: املطلب األول
  

و التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية مها االني األساسيني لتطبيق هذه إنّ التحقيق يف احملاسبات   
الضمانة ذلك أنّ التحقيق يف التصرحيات على مستوى املفتشيات و اليت ختص ضريبة معينة أو مدة معنية 

ات أو التحقيق مل الوضعية اجلبائية الشاملة؛ فال ميكننا مث أعادت اإلدارة اجلبائية التحقيق يف احملاسب
االحتجاج بتطبيقها لوجود احلديث عن هذه الضمانة يف هذه احلالة، و ال جيوز للمكلف بالضريبة 

ازدواجية التحقيق ذلك ألن التحقيق يف التصرحيات على مستوى املفتشية خيتلف متاماً عن التحقيق يف 
 .يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملةاحملاسبات و التحقيق 

  
و إن و بناءاً على ذلك البد من معرفة إن كانت اإلدارة اجلبائية قد أجرت فعالً حتقيقاً ثانياً أم ال،   

اليت تسمح لنا كان التحقيق اجلبائي األول قد انتهى، و على هذا األساس البد من التأكد من التواريخ 
ائي و عليه البد من دراسة جماالت تطبيق ضمانة عدم إمكانية اإلدارة اجلبائية من معرفة اية التحقيق اجلب

من إعادة التحقيق اجلبائي من حيث الزمان و من حيث املوضوع، و ماهية االستثناءات الواردة على هذه 
  الضمانة حىت تتمكن اإلدارة اجلبائية من إعادة التحقيق اجلبائي؟
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  مانة عدم إعادة التحقيق اجلبائيجماالت تطبيق ض: الفرع األول

  
مدة التحقيق يف احملاسبات مبدة معينة على حسب رقم األعمال لكن  بالرغم من أن املشرع حدد  

مل يتضح ال قانوناً و ال قضاًء يف التشريع اجلزائري بصفة واضحة مىت ميكن اعتبار التحقيق اجلبائي بأنه قد 
أ التحقيق يف احملاسبات بإرسال اإلشعار إىل املكلف بالضريبـة وصل إىل نـهايته؛ و إن كنا نعلم أن بد

للتحضري، لكن يبقى اإلشكال يف بدأ التحقيق الفعلي هل من انتقال احملقق إىل و منحه املدة القانونية  
  عني املكان، و مىت ينتهي، و هل ميكن للمكلّف بالضريبة أن يثبت فعال بداية و اية التحقيق؟

حللول اليت قدمها القضاء  مسألة اية التحقيق مسألة وقائع فحاولنا البحث عنها يف او نظراً ألن   
ه اإلداري الفرنسي و الذي حدد بدقة مسألة ميعاد انتهاء التحقيق يف احملاسبات و التحقيق يف و الفق

هذه الضمانة من  اجلبائية قد تطرق إىل جمال تطبيقجممل الوضعية اجلبائية؛ يف حني أنّ قانون اإلجراءات 
  .ق هذا املنعحيث املوضوع و وضع شروطا لتطبي

  
  تطبيق ضمانة عدم إعادة التحقيق اجلبائي من حيث الزمان جمال :أوالً

ضمانة عدم إمكانية اإلدارة اجلبائية من إعادة التحقيق اجلبائي من  جيب أن منيز يف ظل تطبيق  
  .ات و اية التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملةحيث الزمان إىل تاريخ اية التحقيق يف احملاسب

  
  تاريخ اية التحقيق يف احملاسبات) أ

أو التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية مسألة وقائع بالنسبة إىل  تعترب اية التحقيق يف احملاسبات  
حتديد تاريخ اية  حول هذه املسألة فإن للقاضي وحدهجملس الدولة، إذ أنه إذ ما وجد أي نزاع 

  .1التحقيق
أما الفقه اإلداري اجلبائي الفرنسي فقد وضع جمموعة من املقاييس لتحديد اية التحقيق احملاسيب   

  :و هي

                                                             
  .T. Lambart, Contrôle fiscal, droit et pratique,éditon PUF.Paris. P250: أنظر -  1
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أو سكت عن الرد يف امليعاد إذا أعطى املكلّف بالضريبة موافقته الصرحية على التصحيحات املقررة  -1
قانون اإلجراءات اجلبائية  20/7أيضا يف املادة ر أخذ به املشرع اجلزائري و لإلشارة فإنّ هذا املعيا ،احملدد

ائياالصريح يصبح أساس فرض الضريبة  يف حالة القبول: "على إذ نص دحمد".... 
  
يف حالة التصحيح التلقائي؛ فإن اية التحقيق تكون من التاريخ الذي يبلّغ فيه جدول الضريبة  -2

  .بالضريبة املفروضة إىل املكلف
  
يف حالة غياب أي تصحيح جبائي، فإنّ اية التحقيق تبدأ من التاريخ الذي يتم فيه تبليغ إشعار  -3

  . غياب التصحيح
  
  تاريخ اية التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة) ب

  .حملاسيبشكال مقارنة مع التحقيق االوضعية اجلبائية ال يثري أي إ إن اية التحقيق يف جممل  
بني احلاالت اليت  375421رقم  1983سبتمرب  28فالقضاء الفرنسي و مبوجب قرار صادر بتاريخ   

يف املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة و بالتايل ميكن اعتبار أن التحقيق املعمق ينتهي فيها التحقيق 
  :الوضعية اجلبائية الشاملة قد انتهى من

فيه تبليغ املكلّف بالضريبة عدم توصل اإلدارة إىل أي تصحيح جبائي عن طريق التاريخ الذي يتم  -1
  .إشعار بغياب التصحيح

  
  .التاريخ الذي تبلّغ فيه اإلدارة التصحيحات اليت أجرا -2
  
التاريخ الذي تبلّغ فيه اإلدارة اجلبائية جدول فرض الضريبة الناجم عن التصحيح التلقائي للمكلّف  -3

  .بالضريبة
  
  
  

                                                             
 C.E.F, 28 Septembre 1983, N° 37542, G.A .J. A, Thème 57, P608: أنظر -  1
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  املوضوعإعادة التحقيق من حيث  إمكانية اإلدارة اجلبائية من تطبيق ضمانة عدم جمال: ثانياً
إذا تعلق األمر بإجراء حتقيقان جبائيان هلما نفس الطبيعة  تطبق هذه الضمانة من حيث املوضوع  

  .القانونية و أن ميسا نفس املدة احملقق فيها و نفس الضرائب
  
  ات املتتابعةلتحقيقلالطبيعة القانونية ) أ

أن جتري اإلدارة اجلبائية حتقيقاً حماسبياً للمكلف بالضريبة مث تعيد بعد  نقصد بالتحقيقات املتتابعة  
فترة زمنية حتقيقا ثانيا عليه، و يكون هذا األخري أي التحقيق الثاين من نفس الضرائب و املدة الزمنية 

على أن تكون  1ائية متتابعة إذا شكلت ازدواجية يف التحقيقللتحقيق األول، و ذا تكون التحقيقات اجلب
  .من نفس الطبيعة 

  
قد تقوم اإلدارة اجلبائية بتحقيق يف احملاسبات مث بعد فترة جتري حتقيقاً ثانيا خيص نفس الضرائب ف

أن  و نفس املدة القانونية، فهنا ميكن للمكلّف بالضريبة االحتجاج على أساس ازدواجية التحقيق مادام
كال التحقيقان من نفس الطبيعة، جتدر اإلشارة أنّ ما يسري على التحقيق احملاسيب و التحقيق املصوب 

ضمانة الطابع النهائي للتحقيق اجلبائي ال يسري على التحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة؛ كما أنّ 
و إرسال طلب توضيحات و تربيرات إىل ميكنها أن متنع اإلدارة اجلبائية من ممارسة حقها يف اإلطالع أ

املكلف بالضريبة الذي سبق و أن كان حملّ حتقيق جبائي سواء يف احملاسبات أو حتقيقاً مصوباً أو حتقيقاً 
  .يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة

  
بائية حتقيقا معمقاً يف جممل الوضعية اجل ، أما إذا اتبع التحقيق يف احملاسبات أو التحقيق املصوب  

قد تقوم اإلدارة : مثال .الشاملة و ميس نفس الضرائب و املدة فهنا ال نكون أمام ازدواجية التحقيق
اجلبائية بتحقيق يف احملاسبات أو حتقيق مصوب على شركة جتارية، و بعد االنتهاء من التحقيق األول 

إعادة للتحقيق يق الثاين ال يعترب تقوم بتحقيق معمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة هلذه الشركة، فالتحق
  .األول

                                                             
  .20عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص: أنظر -  1

 .54الحي، المرجع السابق، صالعید ص-           
-Emmanuel Glasser ;droit de communication :quelles garanties pour le contribuable ?éditions Francis Lefebvre ;revue 
de jurisprudence fiscale ;n°8 ;séptembre 2008 ;P787.  



  

 نتائـج التصحيح اجلبائي                       الثاين الفصـل

275 

 

اجلزائري كان فإنّ املشرع  1قانون اإلجراءات اجلبائية 6/مكرر 20و بالرجوع إىل نص املادة   
إذ نص صراحة أنّ ممارسة التحقيق املصوب ال متنع اإلدارة اجلبائية من إمكانية إجراء حتقيق معمق واضحاً 

  .فيها املراقبة ىل الفترة اليت متتإ يف احملاسبة الحقا و الرجوع
كما أنّ هذه املسألة طرحت على جملس الدولة الفرنسي و أجاب عنها مبوجب قرار مؤرخ يف   

مفسراً ضمانة الطابع النهائي إلجراء التحقيق، و أكد أنه ال يوجد مانع  896رقم  19762ديسمرب  08
معمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة للشريك يف شركة أمام اإلدارة اجلبائية يف أن تقدم على إجراء حتقيق 

جتارية أو مسير يف مؤسسة صناعية بعد إجرائها لتحقيق يف احملاسبات اخلاصة بالشركة و هذا نظراً 
  .الختالف التحقيق موضوعاً

  

  اهتمام التحقيقات بنفس الضرائب و املدة القانونية) ب
ا ما كانت التحقيقات اجلبائية املتتابعة ختص نفس الضمانة جيد تطبيقه إذإن أساس تطبيق هذه   

  .الضرائب و الرسوم و يتعلقان بنفس املدة القانونية اليت سبق التحقيق فيها
- 2010كأن جتري إدارة الضرائب حتقيقاً يف احملاسبات خيص الرسم على القيمة املضافة لسنيت   

  .2011ص أيضا الرسم على القيمة املضافة لسنة انتهاءها منه جتري حتقيقا آخر حماسبياً خيمث بعد  2011
  

ففي هذه احلالة مجيع النتائج املتحصل عليها من قبل اإلدارة اجلبائية خبصوص الرسم على القيمة   
التحقيق مرة ثانية لنفس الضرائب و نفس تعترب باطلة، نظراً خلرقها ضمانة إعادة  2011املضافة لسنة 

نّ الشرطان األساسيان لتطبيق هذه الضمانة أن يكون التحقيق الثاين ميس نفس املدة القانونية، و بالتايل فإ
املدة القانونية و نفس املوضوع أي نفس الضرائب، ذلك أنه إذا قامت إدارة الضرائب بتحقيقني جبائيني 

ن متتابعني لنفس املدة القانونية و خيتلفان من حيث املوضوع أي من حيث الضرائب و الرسوم  فال ميك
الختالف املوضوع للمكلّف بالضريبة االحتجاج بتطبيق ضمانة عدم إمكانية اإلدارة من إعادة التحقيق 

  .بني التحقيقني املتتابعني
  

                                                             
  .2012ممة بموجب قانون المالیة لسنة قانون اإلجراءات الجبائیة معّدلة و متمكرر  20المادة :انظر -  1
  Jean Lamarque, Livre des procédures fiscales, 9ème édition, Dralloz, 1999. P212: أنظر  2
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حتت رقم  1982أفريل  16و يف هذا الصدد فصل جملس الدولة مبوجب قرار صادر بتاريخ   
364631 ه إذا أجريت إدارة الضرائب حتقيقا للنظر يف و أكدالضريبة على أرباح مؤسسة صناعية مث  أن

ل، فإنبأي صلة ملوضوع التحقيق األو ال ميكن التمسك بتطبيق هذه الضمانة  هأجرت حتقيقا ثانياً ال ميد
  .الختالف املوضوع بني التحقيق األول و الثاين

  
  االستثناءات الواردة على تطبيق الضمانة و اآلثار املترتبة عليها: الفرع الثاين

  
استثناءات يطبق من خالهلا التحقيق مرة أخرى على نفس املـدة  رع اجلزائري على ـنص املش  

و نفس الضرائب أي أنه ال ميكن للمكلف بالضريبة التمسك بالطابع النهائي للتحقيق اجلبائي و هذا يف 
 كاملة أو خاطئة أو تقدميه ملعلومات غريحالتني و مها حالة استعمال املكلّف بالضريبة لطرق تدليسية 

  ؟.أثناء التحقيق مث ما هي اآلثار املترتبة عن عدم احترام اإلدارة اجلبائية هلذه االستثناءات
  

  االستثناءات الوارد على ضمانة الطابع النهائي للتحقيق: أوالً
حالتني تعتربان استثناءاً عن قاعدة أو  2قانون اإلجراءات اجلبائية حدد املشرع اجلزائري ضمن  

  .مانة الطابع النهائي إلجراء التحقيقض
  
  3حالة استعمال املكلف بالضريبة للطرق التدليسية) أ

قانون اإلجراءات اجلبائية فإن املشرع قد حدد فقط  21/6و  20/7بالرجوع إىل أحكام املادتني   
لضريبة لطـرق بأن يستعمل املكلّف بامكن اإلدارة اجلبائية من إعادة التحقيق، و ذلك ـاحلاالت اليت ت

عرفها  Gryfonteتدليسية لكن مل يعرف لنا هذه الطرق و بالرجوع إىل الفقه جند أنّ الفقيه و مناورات 
إقدام املكلّف بالضريبة بصورة واعية و إرادية على وضع تدابري من شأا الظهور مبظهر : "كما يلي

ل بدون وجه حق و من غري إثبات على احلقيقة و لكنها تعمل على ختفيض أو إلغاء الضريبة أو احلصو
  ".تعويضات من اخلزينة العمومية

                                                             
  Jean Lamarque, Op.cit, P214: أنظر -  1
  .قانون اإلجراءات الجبائیة 21/6و  20/7المواد : أنظر-  2
، النظام الضریبي المصري، "ھرب الضریبي و إجراءات الخصومة الجنائیة الضریبیة في القانون المصريتأصیل الت"محّمد نعیم فرحات، : أنظر -  3

  .03، ص2006وزارة الدفاع الجوي، دون طبعة، القاھرة، 
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أو كما يعرفّه البعض هو اإلخالل بواجب الصدق الذي فرضه القانون على امللتزم بالضريبة يف   
  .1اإلقرارات و األوراق اليت يقدمها إىل إدارة الضرائب

  :سينيمن هنا جند أنّ التحايل أو التدليس يقوم على عنصرين أسا  
وجود قصد يف ارتكاب اخلطأ أي أنّ املكلّف بالضريبة يتعمد وضع تدابري من : العنصر األول

  .شأا الظهور مبظهر احلقيقة
عنصر مادي يتمثل يف إخفاء اخلطأ أو إظهاره كعملية مشروعة من شأا أن وجود : العنصر الثاين

  .تؤدي إىل إنقاص أو إخفاء سلطة اإلدارة يف الرقابة
طرقا احتيالية كل حسب القانون املنظم هلا، كما مت قد أوردت قوانني املالية عدة أعمال تعد  و

  :ق ض م ر م و هي كالتايل 193النص عليها باملادة 
  

اإلغفال عمداً عن تسجيل أو األمر بتسجيل حسابات غري صحيحة أو صورية يف السجل اليومي و  -
لّها عندما تتعلق األخطاء بالسنوات املالية اليت أقفلت أو الوثائق اليت حتل حم 2يف سجل اجلرد

 .حساباا
 

 .إخفاء أو حماولة إخفاء مبالغ أو منتجات تطبق عليها الضرائب أو الرسوم املفروضة -
 

إىل احلصول إما ختفيض الضرائب أو  أو غري صحيحة تدعيماً لطلبات ترمي مزورة تقدمي وثائق  -
رجاعها أو االستفادة من مزايا جبائية مقررة لفائدة بعض الفئات من الرسوم أو اإلعفاء منها أو است

 .املكلفني بالضريبة
 

 .اإلغفال أو التقليل عن قصد يف التصريح عن رقم األعمال -
 

 .استعمال فواتري أو اإلشارة إىل نتائج ال تتعلّق بعمليات فعلية -
 

                                                             
  htML-3814-www.PALMOON.net/2/topic.89 : أنظر - 1 

  .ق ت 10-09المواد : ظرأن -  2
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 صحيح؛ قصد إخفاء القيام عن قصد بتسجيل مصاريف تتحملها مؤسسة ما حتت عنوان غري -
 .األرباح أو اإليرادات اخلاضعة للضريبة باسم املؤسسة نفسها أو الغري

 
أو ال يتوفر على حماسبة قانونية /ممارسة نشاط غري قانوين يعترب كذلك كل نشاط غري مسجل و -

  .1حمررة تتم ممارسته كنشاط رئيسي أو ثانوي
  
  أثناء التحقيق حالة تقدمي املكلف بالضريبة ملعلومات خاطئة) ب

اجلبائية قد تطالب من املكلف بالضريبة بعض املعلومات أثناء قيامها كما هو معلوم أن اإلدارة   
بالتحقيق أي كان نوعه حتقيقا حماسبيا أو مصوباً أو حتقيقاً يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة، فاملفروض 

و إالّ فإنه ال ميكن له لة و صحيحة غري ناقصة، أن يقدم املكلف بالضريبة ما يطلب منه من معلومات كام
  .االحتجاج بضمانة عدم إعادة التحقيق

االعتماد على معيار حسن  قدمة من املكلف بالضريبة جيب و ملعرفة مدى صحة املعلومات امل  
أو و إذا ما أغفل هذا األخري بإعالم احملقق اجلبائي مبداخيل مهمة له،  -املكلف بالضريبة–النية فيه 

اكتشفت اإلدارة اجلبائية بعد إشعارها للتصحيحات وجود اعتراف بالدين يف مصلحة املكلّف بالضريبة 
مل تكن على علم ا أثناء التحقيق، فتعترب املكلّف هنا ذو نية سيئة، ذلك أن سكوته خالل فترة التحقيق 

يؤدي باإلدارة اجلبائية إىل إعادة فتح و عدم إعالم اإلدارة اجلبائية بديونه على الغري يثبت سوء نيته مما 
 81787حتت رقم  1988أفريل  20جديد و هو ما أقره جملس الدولة الفرنسي يف قرار له بتاريخ حتقيق 

إخفاء املكلف بالضريبة عمداً ألرصدة بنكية أو وثائق أو أمالك ملداخيل غري كما يدخل يف هذا اإلطار 
  .أو اكتشافها حملاسبة سريةمعلن عنها 

  
  اآلثار املترتبة عن خمالفة ضمانة منع إعادة التحقيق من طرف اإلدارة اجلبائية: ثانياً

اجلبائي من طرف إدارة اجلبائية لنفس املدة و نفس الضرائب ميكن اعتباره  إن إعادة التحقيق  
ارة اجلبائية تعسفاً من قبلها يف حق املكلّف بالضريبة الذي سيبقى خاضعاً إلعادة التحقيق مىت أرادت اإلد
 مستقـرةو هو األمر الذي يتناىف و القواعد العامة للقانون، ألنه ال يسمح للمراكز القانونية بأن تكون 

                                                             
من قانون رقم  12المحدثة بموجب المادة  2-193أورد المشرع الجزائري ھذه الطریقة و وضعھا تحت عنوان المقصود بأعمال الغش بموجب المادة   1

  .31/12/2005الصادر بتاریخ  85، ج ر 2006المتضمن قانون المالیة لسنة  05-16
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و منع األشخاص من اكتساب حقوق، لكن إذا حدث و أن أخضع املكلّف بالضريبة إىل حتقيقات 
اجلبائية إثبات أّا قد قامت  متتابعة لنفس الضرائب و الرسوم و املدة القانونية فيكون على اإلدارة

و إذا تعذّر عليها و مل تتمكن من إثبات أن سبق هلا و أن أجرت حتقيقاً و أن ما تقوم به بتحقيق أول، 
هو حتقيق ثاين جلأت إليه نتيجة تدليس املكلف بالضريبة أو نتيجة تقدميه ملعلومات خاطئة فيكون فرض 

  .1الضريبة غري مشروع و باطل
  

  ضمانة عدم رجعية التفسريات املعتمدة من قبل اإلدارة اجلبائية: ثايناملطلب ال
    
التفسريات املعتمدة من قبل اإلدارة اجلبائية ذات األمهية البالغة بالنسبة  تعترب ضمانة عدم رجعية  

، إذ ال ذات الوقت تعترب قيداً من القيود الواردة على تصرفات اإلدارة اجلبائية يف  إىل املكلّف بالضريبة، و
ة مبا يسمح هلا تفسري النص القانوين و تطبيقه بأثر يميكن هلذه األخرية أن تستعمل من سلطتها اإلدار

  .رجعي
و لرمبا أنّ اإلدارة اجلبائية ملزمة على التغيري للنصوص القانونية نظراً ملا للقانون اجلبائي من خاصية   

القانونية يؤدي ا إىل هذا التفسري، مما جعل بالفقه  التغيري و التعديل املستمر و بالتايل كثرة النصوص
يهتم هلذه املسألة و وضع حداً لسلطة اإلدارة اجلبائية بأن ضمن للمكلّف بالضريبة ضمانة عدم رجعية 

  .التفسريات املعتمدة من قبلها
ليت تسمى و تتحدد التفسريات اليت تصدرها اإلدارة اجلبائية تفسرياً للنصوص القانونية و هي ا  

  .باملنشورات فقد تكون هذه املنشورات الئحية، و قد تكون تفسريية و هي اليت نعنيها يف هذه الدراسة
ريات املعتمدة من قبل اإلدارة اجلبائية يف تفسريها للنصوص القانونية و إن تعددت التفسأنه غري   
ما دام أنّ املشرع مل يتعرض هلذه الضمانة  فهناك جمال اعتمده الفقه اجلبائي لتطبيق هذه الضمانة،،اجلبائية 

 نتاج و استنتاج صادر عن الفقه اإلداري اجلبائي الفرنسيبنصوص قانونية و بقيت جمرد.  
  

فما املقصود بالتغيريات املعتمدة من قبل اإلدارة اجلبائية و ما هو جمال تطبيقها على املكلفني   
  ؟.بالضريبة

  
                                                             

  .49692رقم  1988أكتوبر  19ي المؤرخ في قرار مجلس الدولة الفرنس: أنظر  1
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، نتعرض للفرع األول إىل مفهوم التفسريات اجلبائية و أنواعها، و هو ما سنتطرق إليه يف فرعني  
  .مث يف فرع ثاين نتعرض إىل جمال تطبيق ضمانة عدم رجعية التفسريات املعتمدة من اإلدارة اجلبائية

  
  مفهوم عدم الرجعية و أنواع التفسريات املعتمدة من اإلدارة اجلبائية: الفرع األول

  
اآلراء الصادر عن املؤلفني و املنظرين و املفسرين للنصوص التشريعية أو  يعيشمل الفقه اجلبائي مج  

  .التنظيمية ملا تكون هذه األخرية أدوات لتطبيق القوانني الضريبية و األحكام القانونية
نصوص القانونية و اليت تأخذ عدة أشكال جتعل منها الوىل يف تفسري األو تعترب اإلدارة اجلبائية   

  .صارمة اجتاه املصاحل املكلفة بتطبيق و سري الضريبةأداة تطبيق 
  .غري أنّ هذه التفسريات تبقى مقيدة لإلدارة من حيث التطبيق و باألخص من الناحية الرجعية  

  
  مفهوم التفسريات املعتمدة من اإلدارة اجلبائية) أ

  
  : مفهوم التفسري

لكسر، و نفسره بالضم، و فسره أي فسر الشيء يفسره با ،هو الفسر البيان: يقصد بالتفسري لغة
  .التفسري و التأويل و املعىن واحد: أبانه، و يقول ابن األعرايب

  .التفسري هو كشف املراد من اللّفظ و املشكل و التأويل رد أحد املعنيني إىل ما يطابق الظاهر
  .و استفسره كذا أي سألته أن يفسره يل

ل حتديد نطاق سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان فإنه يكون من أج: أما التفسري اصطالحا
و املكان و األشخاص و كخطوة على طريق تطبيقها على أرض الواقع جيب أن يتم تفسريها؛ و قد 

م من ألفاظ التشريع و تكملة ما اقتضت من توضيح ما أ"فقهية للتفسري منها  طرحت عدة تعاريف
  ".لتوفيق بني أجزائه املتناقضةنصوصه و ختريج ما نقص من أحكامه و ا

  .1"بيان املراد من النصوص التشريعية"و يعرفه البعض بأنه 
  :و من هذه التعاريف ميكن أن نستخلص اخلصائص اليت يتميز ا التفسري كاآليت

  
                                                             

  .122صلبنان ،، 2012، 01سسة الحدیثة للكتاب، طأحمد خلف حسین الدخیل، تجزئة القاعدة القانونیة في التشریع الضریبي، المؤ. د  1
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 .أنه يشمل النصوص الغامضة و الواضحة -

 
 . النصوص الناقصةال تتوقف مهمته على النصوص الكاملة بل ميتد ليشمل بند النقص يف -

 
 .أنه يتضمن التوفيق بني النصوص املتعارضة أو األجزاء املتعارضة يف النص الواحد -

 
 .أنه يتلو عملية فهم الواقعة املطلوب تطبيق القانون عليها أو يسبقها -

 
و " فهم النصوص القانونيـة"تعريفاً جامعاً مانعاً خمتصراً للتفسري على أنه  و عليه ميكـن أن يوضع

يشمل هذا التعريف كل ما ميكن أن يؤدي إىل الوصول إىل املعىن و الفهم الصحيح للقانون سواء كان 
  .1بتكملة النقص أو توضيح اإليهام أو التوفيق بني املتناقضات

  :آراء يف ذلك 03و اختلف الفقه حول نطاق التفسري بني التضييق و التوسيع و وجد 
  

دي يف الفقه إىل أنّ تفسري قواعد القانون الضرييب جيب أن يكون يذهب الرأي التقلي: الرأي األول
غاية ما أراد املشرع الضرييب توجيهه للمخاطبني ،تفسرياً ضيقا يلتزم حبرفية النصوص الضريبية بعدها 

بالقاعدة الضريبية و يف حالة الشك جيري التفسري مبا يتفق و صاحل املكلف بالضريبة أي مبا يكون أصلح 
لك حبجة أنّ القانون الضرييب قانون استثنائي يقدر حقوق و حريات األفراد املالية، و حتكيماً ال له و ذ

يراعي رغبات األفراد؛ غري أن الغالب من أنصار هذا الرأي ذهبوا إىل إباحة االلتجاء إىل التفسري الواسع 
 القياس الذي جيعل من مادام ذلك يف حدود الوصول إىل إرادة املشرع، شرط أن ال يصل األمر إىل

  .2املفسر خالقاً أو منشئاً للقاعدة القانونية اجلديدة و بالتايل يناقض مبدأ قانونية الضريبة
  

جاء هذا الرأي بعد التطور الذي أصاب الفكر املادي عامة و الضرائيب خاصة و الذي : الرأي الثاين
ثنائياً بل أصبح قانوناً عادياً يواجه حاالت هامة أعطى نظرة أخرى إىل القانون الضرييب فلم يعد قانوناً است

متكررة و مستمرة تتمثل يف احلصول على اإليرادات الضريبية ملواجهة النفقات العامة املتزايدة؛ و ليس 

                                                             
  .123أحمد خلف حسین الدخیل، المرجع السابق، ص: أنظر-  1
كل ما یتعلق بھا في صورة قانون في أضیق مفاھیمھ أي في صورة تشریع صادر عن سلطة تشریعي  فرض الضریبة و: یقصد بمبدأ قانونیة الضریبة-  2

  .منتخبة حصرًا و ال یشمل غیرھا من السلطات
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فيه ما يؤدي إىل التحكم بقدر ما هو جتسيد لفض التناقض بني املصلحة العامة و املصلحة اخلاصة كون 
سلطة التشريعية؛ و من جهة أخرى يعترب مسامهة من قبل األفراد يف حتمل األعباء من يتوىل إصداره هي ال

العامة اليت تعود بالنفع على اجلميع يف ظلّ مبادئ التضامن االجتماعي؛ إذن بعد هذا التطور ذهب رأي 
يف تفسري بقية الفقه و القضاء إىل أن تفسري القواعد القانونية الضريبية ينبغي أن تكون وفقاً ملا هو معتاد 

القوانني؛ مادام أن القانون الضرييب ال خيتلف عنها يف شيء و بالتايل فإن اإلدارة الضريبية و هي تطبق 
هذا القانون يف القضاء و هو يفصل يف الرتاعات الضريبية جيب أن يفسر القانون الضرييب تفسرياً واسعاً 

إنشاء القاعدة الضريبية يف حالة إذا ما وجد نقص أو إىل احلد الذي يصل به األمر إىل استخدام القياس و 
تعارض بني األحكام القانونية؛ و بالتايل ال حاجة إىل تفسري القانون الضرييب يف حالة الشك مبا يوافق 

  .مصلحة املكلّف بالضريبة باعتباره املدين يف االلتزام الضرييب
  

الضرييب ليس بالقانون االستثنائي و ال حتكمـي  يرى رأي ثالث يف الفقه إىل أن القانون: الرأي الثالث
و ال بغيض و ضيق و إمنا هو قانون مثل باقي القوانني غري أنه يتمتع باستقالل عنها، و تتمثل استقالليته 
يف خصوصية مبادئه و العالقات اليت ينظمها و أهدافه املتمثلة يف محاية حقوق اخلزينة العامة، األمر الذي 

حيث تنصرف إرادة املشرع إىل  1نصوصه يف حدود إرادة املشرع سواء كان واسعاًجيعل من تفسري 
تقرير قاعدة عامة إذ قد يصل األمر إىل حد استعمال القياس على حاالت تضمنتها  القاعدة الضريبية أو 

لصاحل كان ضيقاً أو حرفياً إذا ما انصرفت إرادة املشرع إىل تقرير حكم استثنائي على أن يفسر الشك 
اخلزينة العامة؛ ذلك أنه بالنسبة هلم مجيع القواعد اخلاصة بغرض الضريبة هي قواعد عامة أما القواعد 
اخلاصة باإلعفاء الضرييب فهي قواعد خاصة استثنائية ذلك أن األصل بالنسبة هلم هو خضوع األفراد 

أنّ هدف القانون الضرييب هو  للضريبة و يربرون تفسريهم للشك لصاحل اخلزينة العمومية على اعتبار
محاية حقوق اخلزينة العمومية و بالتايل هي الطرف احملمي يف العالقة؛ ألن االلتزام الضرييب خيتلف عن 

  .االلتزام املدين الذي يتساوى فيه الدائن و املدين
  

يف  و على حد تعبري الدكتور أمحد خلف حسني الدخيل فإن تفسري القانون الضرييب جيب أن يتم  
ضوء مبدأ قانونية الضريبة حبيث ميتنع على املفسر أن خيلق القاعدة الضريبية؛ و لكن هذا ال يعين االلتزام 
باحلرفية يف النصوص و التفسري الضيق هلا؛ و إنما األمر يعتمد على الصياغة اليت يعتمدها املشرع 
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مفسر أن يستغل هذه املرونة إىل احلد الذي للنصوص الضريبية فإذا ما اعتمد املشرع الصياغة املرنة جاز لل
جيعل القاعدة الضريبية شاملة لكلّ ما أراده املشرع هلذه القاعدة مستعينا يف ذلك بوسائل التفسري كافة؛ 

  .1شرط عدم حتميل النصوص أكثر مما حتتمل و توسيع إرادة املشرع ألكثر من نطاقها احلقيقي
 2و عامة و بصفة دوريةعن منشورات مكتوبة ات تكون عبارة ذا جند أنّ التفسريإذ من خالل ه  

  .صادرة عن اإلدارة اجلبائية بقصد تفسري النصوص القانونية أو تنظيمها
من أجله و هو  الدورية يف حدود الغرض الذي توضع و جيب أن تبقى هذه املنشورات أو الكتب  

و إن هذه األوامر أو تلغي أو تعدل شيئاً،  تنفيذ القانون إذ ال جيوز هلا أن تضيف أحكاماً جديدة أو
املنشورات أو التعليمات املختلفة الصادرة عن إدارة الضرائب ال تفرض على املكلفني بالضريبة ما دام أا 
كتابات داخلية اليت هلا كموضوع شرح ألعوان املصاحل شروط تطبيق القانون و ال ميكن للمكلف 

  .3اإلدارية حني قيامه بالطعن أمام اهليئات املعنية بالضريبة أن يستعمل هذه املصادر
  

الدوريات و املنشورات التفسريية تنشأ عالقة بينها و بني املكلف بالضريبة كما و بالتايل فإنّ هذه   
  .بينها و بني القضاءتنشأ عالقة 

ية دليل فاملكلّف بالضريبة يستمد من األحكام املقررة يف الكتب الدورية و املنشورات الضريب  
ة اجلبائية نفسها، ذلك أنه إذا أصدرت ت و املنشورات الصادرة عن اإلدارإثبات من واقع هذه التعليما

اإلدارة اجلبائية أحكاماً تفسريية، و ترتب على إثرها حق للمكلف بالضريبة فإنّ هذا األخري عمل ا 
فيجوز للمكلّف بالضريبة أن يطعن فيهـا،  بصفتها أصلح له، غري أنه إذا أنشأت التزاماً خمالفاً للقانون، 

  .و باألخص إذا رفضت إدارة الضرائب يف حد ذاا اخلضوع للتعليمات اليت أصدرا
  

فريى جملس الدولة الفرنسي أن جهة تنفيذ القوانني ال تقتصر على جمرد أما من الناحية القضائية؛   
من شأنه حتليل النصوص اجلبائية و تفسري القانون تشمل كل ما لالتنفيذ املادي للنصوص بل أنها تعم 

  .4نفسه دون أن تكون إضافات فيه
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أن التعليمات التفسريية الصادرة عن إدارة الضرائب ال ترقى أن تكون تعليمات كما قضى أيضاً   

ىت إدارية، و اخلطاب فيها موجه إىل موظفي إدارة الضرائب و ليس هلا مرتلة التشريع امللزم، غري أنه م
وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد حماسبة فئة من املكلفني بالضريبة وفقا لشروط حددا 

وجب عليها إتباعها و وجب على احملاكم الرجوع إليها حتقيقا ملبدأ املساواة بني اإلدارة ذاا مسبقا، 
  .1املكلفني بالضريبة

  
  يةأنواع املنشورات الصادرة عن اإلدارة اجلبائ) ب

  .تنقسم املنشورات إىل نوعني، أوهلما تفسريية و ثانيهما الئحية  
  
  :املنشورات التفسريية -1ب
  

  معني بالتفسري فقط دون إضافة أو تعديل أو إلغاء القاعدة املعمول ا  ختتص بتفسري نص تشريعي  
لّ التفسري و بالتايل ال فاملنشور يعترب تفسريياً إذا مل يضف أي قاعدة قانونية إىل النص القانوين حم  

  .ميس أي مركز قانوين و ال يلحق أذى بذاته
حيث  2فاملنشور التفسريي يهدف إىل إعطاء تأويل و تفسري مناسب للقوانني و التنظيمات القائمة  

  أنه عادة ال يضيف أحكاماً جديدة؛ و هلذا ال يقبل الطعن فيه باإللغاء، باعتباره عمال يدخل يف نطاق 
الداخلية لإلدارة، و ليس من شأنه أن يولد حقوقا أو واجبات اجتاه املواطنني، و لكن يولّد بالنسبة التدابري 

  .للموظف واجب االمتثال الرئاسي، و قد ينصب املنشور على تفسري عمل تشريعي أو قضائي أو إداري
  
  :املنشورات الالئحية -2ب

ملنشورات التفسريية فإا تضيف أيضا ما يكمل عن أنها تتعرض للتفسري كا فهذه املناشري و فضال  
  .النقص أو القصور الذي قد يلحق به
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املنشور الذي يغير النظام القانوين السائد بفرضه التزامات جديدة على األفراد أو خلق ي أنه أ  
ما أنه يضيف قاعدة من حقوق لفائدم، و يصبح مبوجب ذلك مثل النصوص القانونية التنظيمية، ك

ري على مصاحل املواطنني و يعتمده رجل اإلدارة من أجل خلق قواعد جديدة تتجاوز ا التأثشأ
أنّ هذا النوع من املناشري هي الوحيدة القابلة للطعن فيها باإللغاء و  لب الفقهاء اختصاصـه؛ و يرى أغ

  .1رية حبمايتهايعين خرقاً للشرعية اليت ختتص احملاكم اإلدابالتايل فخرق مقتضيات منشور تنظيمي 
و على هذا ميكن القول أنّ املنشورات اإلدارية هي إجراءات إدارية داخلية تصدرها السلطة   

اإلدارية املختصة لألعوان التابعني هلا دف تفسري أو تأويل التشريعات القائمة أو التذكري بالقواعد 
ملنشور يعين حقائق متباينة األمر الذي املوجودة و كيفية تنظيمها؛ و هكذا فمن الناحية العملية فمفهوم ا

  .أدى إىل التمييز بني املنشورات التفسريية و املنشورات التنظيمية
و تتمثل املنشورات التفسريية لدى إدارة الضرائب يف الكتب الدورية مثل ميثاق املكلّف بالضريبة   

  .إخل...الدليل التطبيقي للمكلّف بالضريبة، النظام اجلبائي اجلزائري
  

  جمال تطبيق ضمانة عدم رجعية التفسريات املعتمدة من اإلدارة اجلبائية: الفرع الثاين
  

تطبيق ضمانة عدم رجعية التفسريات املعتمدة من قبل اإلدارة البد أن قبل احلديث عن جمال   
نتهي نذكر أوال مبدأ عدم رجعية القانون الضرييب على املاضي؛ ذلك أنّ األخذ مببدأ قانونية الضريبة ي

حتما إىل تقرير عدم رجعية القانون الضرييب  بقواعده الضريبية على املاضي؛ إذ أنّ مبدأ قانونية الضريبة 
حدثت قبل صدوره؛ سواء نفذ  يتائع القنتج عنه عدم جواز تطبيقه على الويصبح بدون جدوى ما مل ي

خ صدوره و نشره يف اجلريدة املشروع على الوقائع اليت حصلت بعد صدوره أو بعد مدة معينة من تاري
الرمسية فمن الظلم إلزام املكلفني بالضريبة بضريبة معينة عن مدة سابقة من دون أن يكونوا على ا؛ فال 
يكون قد أخذها يف احلسبان يف ترتيب شؤونه املالية؛ ما جيعل املكلّف بالضريبة أمام حتديات مالية كبرية 

  .إىل التهرب الضرييبقد جيعله يف حالة إعسار قد تؤدي به 
  

و نرى من خالل ذلك أنّ عدم مرجعية القوانني الضريبية تشبه القانون اجلنائي الذي يتطلب عدم   
سريان القاعدة اجلنائية على املاضي إالّ أنه خيتلف عنه من حيث أنّ قاعدة عدم الرجعية يف القضايا 
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أما يف القانون الضرييب فإن قاعدة عدم الرجعية  اجلنائية عليها استثناءات أمهها القانون األصلح للمتهم؛
املطلقة ال استثناء عليها؛ و يعود السبب يف ذلك إىل خاصية العموم اليت يتميز ا مبدأ قانونية الضريبة 
الذي يشمل مجيع ما يتعلق بتنظيم الضريبة من فرض و حتصيل و تعديل و إعفاء و اختصار مبدأ شرعية 

لى القواعد اجلنائية اإلجيابية اخلاصة بتحديد اجلرائم و إنشاء العقوبات دون القواعد اجلرائم و العقوبات ع
اجلنائية السلبية كتحقيق العقاب أو استبعاده أو أسباب اإلباحة أو موانع املسؤولية؛ فهذه األخرية ميكن 

  .صلح للمتهمتطبيقها على املاضي يف حني ال جيوز األمر بالنسبة للقواعد اإلجيابية ما مل تكن أ
  

يف حني أنه و يف إطار القواعد الضريبية فال استثناء على قاعدة عدم رجعية القانون الضرييب على   
املاضي، و إمنّا يسري القانون الضرييب بأثر فوري من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية أو بعد مدة معينة من 

  .641ن املبادئ املصرح ا دستورياً طبقا للمادة نشره فيها حسب القانون الضرييب؛ و يعترب هذا املبدأ م
و يقصد باألثر الفوري هو تطبيق القانون الضرييب على كل الوقائع اليت حدثت بعد نفاذه و اليت   

كانت السبب يف فرض الضريبة أو تعديلها أو جبايتها أو اإلعفاء منها و هو ما يدعى بالسنة املالية؛ إذن 
  .2الفاتح جانفي من السنة املتعلقة ا يسري مفعوله ابتداءاً من

  
إذن تطبيق القانون اجلبائي مرتبط بالواقعة املنشأة للضريبة و بالتايل يف جمال الضرائب عند املباشرة   

و حىت الضرائب املباشرة املدفوعة نقداً؛ تكون الواقعة املنشأة متمثلة يف تاريخ العملية نفسها أو تاريخ 
و احلال ذاته بالنسبة للرسم على رقم األعمال و اليت يكون تطبيقها يف الفاتح  التصريح بدفع الضرائب؛

  .من جانفي من السنة املعنية على العمليات املؤداة ابتداءا من جانفي من نفس السنة
أما الضرائب املباشرة باإلضافة إىل أا تدفع نقداً كالضريبة على الدخل اإلمجايل تتمثل الواقعة   

التصريح باملداخيل احملققة؛ فهنا التشريع الضرييب املطبق هو ذلك الذي يسري مفعوله عند  املنشأة يف
  .األول من جانفي من سنة التصريح
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ينص على هذا النوع من الضمانة، على اإلجراءات اجلبائية ال جنده  بالرجوع إىل أحكام قانون  
  .اليت حددها مبوجب نصوص قانونيةخالف باقي الضمانات املمنوحة لألشخاص اخلاضعني للضريبة 

ستنتاج و استنباط صادر عن الفقه اإلداري و اجلبائي الفرنسي؛ الهذه الضمانة هي نتاج  غري أنّ  
النصوص القانونية خاصة اجلبائية عن طريق مناشري تفسريية و توجيهات و  ارة اجلبائية تفسرذلك أنّ اإلد
  .1وثائق إدارية

قانونية جبائية فإنّ هلا من املكانة البالغة يف تنفيذ النصوص القانونية و نظراً لتفسريها لنصوص   
  .2اإلدارة اجلبائية بائية و إدماجها ضمن ما يسمى بفقهاجل
  

و إىل  3و ما جلوء اإلدارة اجلبائية إىل التفسري ما هو إالّ نتيجة حتمية لكثرة النصوص اجلبائية  
التفسري املستمر األمر الذي يطرح معه عدة إشكاليات يف حالة املعقدة و حاجتها إىل التأويل و طبيعتها 

ما إذا قامت اإلدارة اجلبائية بعد تغريها للتفسري الذي أعطي للنص القانوين بإجراء تصحيح جبائي 
لضرائب مت استحقاقها يف خالل سنوات سبقت التفسري قبل إجرائها للتفسري اجلديد حبجة أن التغري 

مما يستوجب ،الفقه جعل من املبالغ املدفوعة من قبل املكلّف بالضريبة غري كافية اجلديد الذي حصل يف 
باستغالل التفسري اجلديد بناءاً على حقها يف  -اإلدارة اجلبائية–فتقوم هذه األخرية على اإلدارة رفعها، 

  .4الرجوع طاملا مدة التقادم الرباعي مل تنته بعد
  

ذه احلالة يعترب عمال تعسفياً و إجحافاً يف حق املكلّف بالضريبة، غري أن عمل اإلدارة اجلبائية يف ه  
جديداً على عمليات أجريت من قبل يف ظل التفسري القدمي، و يعد بذلك عمل مادام أا تطبق تفسرياً 

اجلبائية خمالفاً ملبدأ هام يف القانون اإلداري و هو عدم رجعية التصرفات اإلدارية و الذي يشبه اإلدارة 
  .ملبدأ العام يف القانون و هو عدم رجعية القوانني؛ و لذا ال ميكن إلزام املكلّف بالضريبة بالتفسري اجلديدا

جيوز له أن حيتج بضمانة عدم رجعية و على هذا فإن املكلّف بالضريبة إذا ما واجه هذه احلالة   
رية أن تطبق بأثر رجعي لتفسريات التفسريات املعتمدة من طرف اإلدارة اجلبائية، و إذ ال ميكن هلذه األخ

                                                             
یفسـر فیھ حقوقـھ قد تكون عبارة عن كتیب تصدره اإلدارة الجبائیـة قد یكون الدلیل التطبیقي للمكّلف الضریبي، قد یكون میثاق المكّلـف بالضـریبة الذي   1

  .و واجباتھ
  .53- 51بق، صمحمد عباس محرزي، المرجع السا: أنظر -  2
إلى كثرة ال یمكن الحدیث عن استقرار في النصوص القانونیة الجبائیة نظرًا لما یصدره سنویًا من قوانین مالیة و أخرى تكمیلیة األمر الذي یؤدي  -  3

  .النصوص الجبائیة و تعقیدھا
  .151رابح رتیب، المرجع السابق، ص. د: أنظر-  4
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سبق هلا و أن اعتمدا على وضعيات متت معاجلتها يف ظل التفسري القدمي، نظرا ملا يف ذلك من مساس 
  .باحلقوق املكتسبة و كذا للمراكز القانونية للمكلفني بالضريبة

سريات يف القانون و على هذا األساس فقد منح الفقه اجلبائي أمهية بالغة لضمانة عدم رجعية التف  
اجلبائي، ملسامهتها يف تكريس مبدأ املساواة و منح األعمال الداخلية الصادرة من اإلدارة قيمة ضمن 

  .منظومة التصرفات القانونية
و برجوعنا إىل القانون اجلبائي اجلزائري جند أنّ املشرع ال ينص صراحة ضمن قانون اإلجراءات   

غري أنه و بالرجوع إىل القضاء اإلداري و يف ما خيص مسألة املناشري  اجلبائية  على تطبيق هذه الضمانة
فقد ميز القضاء بني املناشري التفسريية و املناشري الالئحية أو التنظيمية و اعترب املناشري التنظيمية تصرفات 

خرى فإذا ، و بالتايل يسري عليها ما يسري على التصرفات القانونية األ1قانونية ختضع لرقابة القضاء
أصدرت اإلدارة اجلبائية منشوراً تنظيمي يتضمن رفع لقيمة الضريبة خالفاً للمنشور السابق فإنه يتعني أن 

  .خيضع مثل هذا املنشور للطعن بالبطالن إذا حاولت اإلدارة اجلبائية تطبيقه بأثر رجعي خالفاً للمبدأ العام
ناشري التفسريية تصرفات قانونية معتمداً يف أنّ امل: "شاوش بشري يف رسالتهو يرى الدكتور يلس   

ذلك على عدة أمثلة، كما يرى بأن تغري اإلدارة لتفسريها لنص قانوين أهم دليل ميكن إعطاءه للتأكيد 
  ".على أن املنشورات التفسريية تشكل تصرفات قانونية

خري وجود هذه أكد هذا األ 2و على هذا األساس فإنه و بالرجوع إىل ميثاق املكلف بالضريبة  
  .الضمانة يف النظام اجلزائري

    
  
  

  

                                                             
1  Bachir yelles chaouche, Recherche sur les mesures  d’ordre intérieur, Thèse pour le Doctorat 3ème cycle, Université 

des sciences juridiques, politiques sociales et de technologies de Strasbourg, 1981, P236. 
  .2000كل مكلف بالضریبة و ذلك منذ صدور قانون المالیة لسنة إّن میثاق المكلف بالضریبة یحّدد حقوق و واجبات المكلف بالضریبة یجب تقدیمھ إلى   2
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  اخلـاتـمـة
  

من خالل دراستنا للحماية القانونية املمنوحة لألشخاص اخلاضعني للضريبة خالل عملية التحقيق   
حيفظ كرامة عمل اإلدارة و تأطريه إىل احلد الذي  مدى أمهية هذه احلماية يف تقيد اجلبائي؛ يتبني جلياً ما

  .املكلف بالضريبة و حرمة
  

هذا املكلّف الذي يكون عليه واجب االلتزام بدفع الضريبة و ذلك للمسامهة يف األعباء العامة   
اليت تتحملها الدولة، و لن يأيت هذا الشعور بااللتزام إالّ إذا اهتمت اإلدارة الضريبية باملكلف بالضريبة 

  .اتمع بأن توفر له احلرية و األمان بصفته فرداً من أفراد
  

ما وضعنا يف االعتبار السلطات و احلقوق و االمتيازات الواسعة اليت تتوفر لديها فسيكون و إذا   
من الضروري التأكيد على احلماية القانونية حلقوق و حريات األفراد يف اال الضرييب فهناك من احلقوق 

تكون مصدراً للجدل أو النقاش باعتبار أا  األساسية اليت يتمتع ا املكلف بالضريبة و اليت ينبغي أن ال
حقوق أولية جيب التسليم ا و إقرارها جلميع املكلفني بالضريبة كتطبيق قواعد العدالة الضريبية بناءاً 

مجيع املواطنني متساوون أمام األعباء العامة، و كذا محاية حقه يف االعتراض و الدفاع عن على مبدأ 
  .أو خطأ يقع عليه من قبل اإلدارة اجلبائيةكل ظلم لنفسه و معارضته 

  
بأي معلومة حىت يكون على بينة من كل جديد و كل تفسري أو قرار  إضافة إىل حقه بأن يتزود  

و لن تأيت هذه احلماية للمكلف بالضريبة إالّ إذا قامـت اإلدارة اجلبائية بتطبيق  ضريبةيف جوانب ال
حيحاً؛ مما ينشأ عالقة صعبـة و متشابكة  بني املكلّف بالضريبة النصوص القانونية و تنفيذها تنفيذاً ص
غري أنها تبقى يف إطار قانوين ّألن القانون هو من فرضها و بالتايل  ،صاحب احلقوق و بني اإلدارة اجلبائية

دخل أبداً أن يفهي عالقة حتمية و ليست اختيارية ألنّ املكلّف بالضريبة لو كان اخليار بيـده ملا اختار 
اإلدارة اجلبائية و ما اختار إطالقا دفع الضريبة و على ذلك فإنّ علم النفس  يف أية عالقات مع

االجتماعي للضريبة يظهر أن هناك ردود فعل نفسية عميقة للمكلف بالضريبة، اجتاه الضريبة و اإلدارة 
ة اجلبائية خاصة و أن املكلّف الضريبية و اليت تؤدي إىل الكثري من املشاكل و الصعوبات بني طريف العالق

قد تنشئ لديه ردود فعل عكسية تؤدي بالضريبة ينظر إىل اإلدارة اجلبائية و إىل الضريبة عامة نظرة سيئة 
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إىل تغري سلوكاته و اجتاهاته االقتصادية مما يظهر تنافراً يف العالقة بينهما، األمـر الذي استلزم معه 
  إصالح العالقة لتهيئة أفضل السبل

كالواليات املتحدة  ةالوسائل اليت حتمل على تلطيفهـا و حتسينها لدرجة أنّ بعض الدول املتقدمو 
االجتماعي للضريبة ضمن املواد اليت تدرس يف األمريكية قامت بإدخال مادة متخصصة يف علم النفس 

  .مدرسة الضرائب
  .رة اجلبائيةو بالنتيجة إجياد توازن بني حقوق املكلف بالضريبة و حقوق اإلدا

  
 و حىت يكون لإلدارة اجلبائية حقوقا و سلطات واسعة يف احلدود اليت يرمسها القانون كان البد

منها ما هو عام مشكالً محاية للمكلف بالضريبة كأن ،من وضع بعض االلتزامات اليت جيب أن تلتزم ا 
ة هلا و التزامها بالتطبيق الصحيح للقانون تلتزم اإلدارة اجلبائية بعدم التعسف يف استخدام السلطات املخول

و عدم إصدار تفسريات متناقضة أو عدم التضارب يف قراراا و آرائها و كذا االلتزام باحترام احلريات 
بكل  ت الفحص و الرقابة، و ذلك بإخطارهالفردية و الشخصية للمكلّف بالضريبة أثناء ممارستها لسلطا

رقابة، حىت يتمكن من الرد أو الدفاع عن نفسه و من هنا جيب على الضرييب و ال ما يتعلق بالفحص
  .اإلدارة اجلبائية أن توضح له حقوقه و التزاماته خالل هذه املرحلة حىت ال جيد صعوبة يف التعامل معها

  
فاإلدارة اجلبائية ملزمة مبوجب القانون أن توضح احلماية القانونية اليت يتمتع ا املكلّف بالضريبة 

عنه أي ظلم أو تعسف قد يقع عليه أثناء القيام  اجلبائي و التصحيح اجلبائي لتمنع ثناء مرحلة التحقيقأ
قررت للمكلف هي ضرورة وضع أو التصحيح اجلبائيني، و الوقائع أنّ أهم محاية بإجراءات التحقيق 

لنص على ضرورة متثيله ميثاق له يتضمن حقوقه و واجباته و كذا حقوق و واجبات اإلدارة اجلبائية مع ا
  .إجراء يتخذ ضده اي  بواسطة مستشار من اختياره لتمثيله متثيالً قانونياً  و إعطاءه مهلة للرد على

  
باملقابل هلذه احلماية و الضمانات اليت يتمتع ا املكلّف بالضريبة، ينبغي عليه االلتزام بتنفيذ كل 

ة من دون إمهال أو إبطاء مع ضرورة النص على العقوبـات ما تفرضـه عليه القوانني و اللوائح الضريبي
و اجلزاءات و الغرامات املناسبة مع جسامة اجلرائم و األخطاء اليت يرتكبها؛ و من أهم التزاماته تقدمي 

  .إقراره يف مدته القانونية، مع التزامه بتقدمي الوثائق و الوسائل الالزمة إلجراء الرقابة اجلبائية
  
  



 

291 

 

فإن أي عمل تقوم به اإلدارة اجلبائية خارج النصوص القانونية اجلبائية، خالل مرحلة و من هذا 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد احلكم . التحقيق و التصحيح اجلبائيني جيعل من عملها باطالً

ضي ائيا بالبطالن هل أنّ اإلدارة اجلبائية تستطيع تصحيح إجراءاا بعد احلكم بالبطالن أم أن البطالن يق
على حقها يف الرقابة املخول هلا و من مت ال ميكنها العودة بالتحقيق لنفس السنوات و الضرائب على 

  ؟.املكلف بالضريبة
  

  .يف هذه احلالة البد من التمييز بني التحقيق اجلبائي و التصحيح اجلبائي
  

يف عملها أثناء التحقيق سواء ما ارتكبت اإلدارة اجلبائية خطأ إذا : فبالنسبة إىل التحقيق اجلبائي
مصوباً أو حتقيقا يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة فإنّ ذلك يؤدي  حتقيقا يف احملاسبات أو حتقيقا كان 

إىل بطالن عملها، و من مت ال ميكن هلا أبداً إعادة التحقيق لنفس املدة و نفس الضرائب بسبب احلماية 
مبدأ ائية لضريبة و املتمثلة يف عدم إمكانية إعادة التحقيق و اليت تقرر القانونية اليت يتمتع ا املكلف با

قانون اإلجراءات اجلبائية فبمجرد االنتهاء من  21/6التحقيق و هو ما أكده املشرع اجلزائري باملادة 
عادة التحقيق التحقيق اجلبائي و تبليغ نتائجه إىل املعين باألمر املكلف بالضريبة ال ميكن لإلدارة اجلبائية إ
  .مرة ثانية لنفس الضرائب و نفس املدة القانونية اليت سبق و أن أجري عليها التحقيق اجلبائي

  
للمكلف بالضريبة تؤدي  و من هنا جند أن احلماية القانونية مبنع إعادة التحقيق اليت منحها املشرع

ثاين حىت تصحح إجراءاا من  إىل فقدان اإلدارة اجلبائية ألي وسيلة للرجوع عليه عن طريق حتقيق
  .خالله

  
أما بالنسبة للتصحيح اجلبائي؛ فإذا ما شاب عيب لعمل اإلدارة اجلبائية خالل مرحلة التصحيح 
اجلبائي، فيؤدي ذلك العيب إىل بطالن إجراءاا للتصحيح مما يعطي هلا احلق يف إعادة التصحيح مرة 

 4بشرط أيضا و هي أن حتترم مدة التقادم املسقط احملدد بـثانية، غري أن هذه الرخصة ضمنها املشرع 
  .سنوات

  
كما توجـب اإلدارة أيضاً بتبليغ املكلّف بالضريبة بقرارها الرامي، إىل بطالن التصحيـح األول 

  .مبوجب التصحيح األول تو بالتايل إعفاءه من فرض الضريبة اليت سبق و أن صدر
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احلماية القانونية اليت منحت للمكلّف بالضريبة خالل عملية  إذن من خالل هذا يالحظ جلياً أنّ

التحقيق اجلبائي هلا من األمهية البالغة يف خلق التوازن بني صالحيات اإلدارة اجلبائية الواسعة و بني 
  .حريات و حقوق املكلف بالضريبة من جهة أخرى خاصة ما تعلق منها بالدفاع عن نفسه
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  ائمة المراجعق    

  الكتب و المؤلفات :اوال 

 باللغة العربیة / 1

  .القران الكریم  -

  .،الجزائر 02ابراھیم بختي ، التجارة االلكترونیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط.أ -

احمد خلف حسین الدخیل ،تجزئة القاعدة القانونیة في التشریع الضریبي ،المؤسسة الحدیثة .د -
 .2012ن ،،لبنا01للكتاب ،ط

احمد فتحي سرور ،قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضریبیة و النقدیة ،مكتبة النھضة  -
 .1960،القاھرة ،01،ط

  2008،الجزائر،03العید صالحي ،الوجیز في شرح قانون االجراءات الجبائیة ،دار ھومة،ط-

ومة للطباعة و بن اعمارة منصور ،اجراءات الرقابة المحاسبیة و الجبائیة ،دار ھ.د -
  .2011. ط.النشر،د

حسین فریحة ،االجراءات االداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في .د -
  .1994الجزائر ،. ط.الجزائر،منشورات دحلب ،د

حمدي سلیمان ،سبیحات القبیالت ،الرقابة االداریة و المالیة على االجھزة الحكومیة ،دراسة  -
  .1998ط ،مكتبة دار الثقافة ،االردن ،.تحلیلیة و تطبیقیة ،د

  .2010،الجزائر،02حمید بوزیدة ،التقنیات الجبائیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط -

عمان .ط.خضیر كاظم ،ادارة الجودة الشاملة ،دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة،د.د -
،2000.  

  1991ط،القاھرة .العربیة ،درابح رتیب ،الممول و االدارة الضریبیة ،دار النھضة  -

رجاء محمد الشریف ،اثر الضریبة على القیمة المضافة ،دراسة مقارنة ،منشورات زین . د -
  .01،2013الحقوقیة  العراق ،ط

  1998ط،.رضا عبید ،القانون التجاري ،دار الثقافة العربیة ،د. د -

  .2006،القاھرة ،02ة ،طرمضان صدیق ،االدارة الضریبیة الحدیثة ،دار النھضة العربی.د -
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زكریا محمد بیومي ، موسوعة شرح قانون الضریبة على الدخل ،النسر الذھبي لللطباعة . د  -
  .القاھرة  01،2006ط

ط، .سالم عبد المنعم حسین ،ضمانات تحصیل ضریبة الدخل ،دار الكتاب القانوني ،د.د -
  .2009االسكندریة ،

ة،الجمارك،امالك الدولة،المطبعة الرسمیة  سعید بن عیسى ،الجبایة،شبھ الجبای.د -
 . 2003،الجزائر،01البساتین،ط

طارق محمد محمد حسن ،الدفعات المقدمة و االستقرار الضریبي ،مطابع المؤسسة االھلیة  -
  .2009.ط.لالجھزة العلمیة و مھمات المكاتب ،د

  .2007،الجزائر،02طاھري حسین ،المنازعات الضریبیة ،دار الخلدونیة ،ط.د -

  ط،.عبد الحكیم احمد الخزاني ،ثالثیة الجودة الشاملة ،دار الفجر للنشر و التوزیع ،د. د -

  .1999،مصر 

 01عبد الحكیم بللوفي ،اثر الضرائب على النشاط التجاري ،دار اشراك للطباعة و النشر،ط -
  .2009،القاھرة، 

  .2002بیروت ،. 01.ون ،ط عبد الرؤوف قطیش ،الضریبة على القیمة المضافة ،دار الخلد -

  2008،االسكندریة،01عبد المنعم فوزي،المالیة العامة والسیایات المالیة ،منشاةالمعارف،ط.د -

عزاوي عبد الرحمان ،تعدد مصادر القاعدة االجرائیة في المنازعات .عمار معاشو ،أ.أ -
  .1999ط،.االداریة في النظام الجزائري ،دار االمل ،تیزي وزو ،د

وادي مصطفى ،الرقابة الجبائیة على  المكلفین  بالضریبة  في النظام  الضریبي ع. أ -
  .1،2009،الجزائر،مطبعة  مزوار،ط

زین یونس ،الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة ،مطبعة سخري .عوادي مصطفى ،أ . أ -
  .2001،الوادي،02،ط

لقضاء الجزائي الجزائري ،دار فارس السبتي ،المنازعات الضریبیة في التشریع و ا.أ . -
  .2008ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ،

فضیل كوسة ،منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتھادات مجلس الدولة،دار ھومة .د -
  .2011.الجزائر .ط.للطباعة و النشر و التوزیع ،د
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 ط،.ثة ،دار صفاء للنشر ،دطارق الشیلي ،الجودة في المنظمات الحدی.مامون الدراوكة ،د.د -
  2002عمان 

الحسابات ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، محمد التھامي ،مسعود صدیقي ،المراجعة و تدقیق   -
  .2،2005بن عكنون ،ط 

محمد حمو ،منور اوسریر ،محاضرات في جبایة المؤسسات ،مكتبة الشركة الجزائریة . أ -
  .2009.،بودواو 01،ط

ي ،خالد شحادة الخطیب ،ابراھیم العدي ،المحاسبة الضریبیة ،منشورات محمد خالد المھان.د -
  .2006ط ،سوریا ،.جامعة دمشق ،د

  .2007.ط.محمد صغیر بعلي،القضاء االداري،دعوى االلغاء،دار العلوم للنشر و التوزیع،د.أ -

اتھا في محمدعلوم محمد علي المحمود،الطبیعة القانونیة و المالیة لدین الضریبة و تطبیق.د -
  .2010،بیروت،01التشریعات الضریبیة المقارنة،منشورات الحلبي الحقوقیة ،ط

مرسي السید حجازي ،مبادئ االقتصاد العام ،الضرائب و الموازنة العامة ،الدار الجامعیة .د -
  .02،2000،لبنان ،ط

  ،02.مصطفى رشدي الشیحة ،التشریع الضریبي و المالي ،دار المعرفة الجامعیة ،ط.د -

  ،1998بیروت 

مھى حاجي شاھین ،علي السلیقاني ،التنزیالت في قانون ضریبة الدخل دراسة مقارنة .د -
  .01،2013،العراق ،منشورات زین الحقوقیة ،ط

  .01،2001.موالي ادریس الكتاني ،اجراءات الدعوى االداریة ،مطبعة دار السالم ،ط.د  -

  .2010الجزائر ،.ط.ار بلقیس ، دمولود دیدان ، ابحاث في االصالح المالي ،د -

ناصر لباد ،الوجیز في القانون االداري ،دارالمجد للنشر و التوزیع . أ -
  .2010سطیف،.04.،ط

 2008.القاھرة.ط .نشات ادوارد ناشد ،ربط الضریبة على الدخل ،دار النھضة العربیة ،د.د -
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 :باللغة الفرنسیة/02

-Abdelkader Bouderbala ; la fiscalité à la porté de tous ;3ème 
édition ;la maison des livres ;Alger ;1987. 

-Bachir yelles chaouche ,recherche sur les ordres 
interieures,thèse pour le doctorat 3 ème  cycle, université 
des sciences juridiques, politique sociales et de technologie 
de S trasbourg,1981. 

-Bernard,hatoux,droit s du contribuable,état des lieux et 
perspectives ;économica,sans édition, Paris,2002. 

-Béatrice et Francis Grandguillo ;fiscalité 
française ;gualino ;2ème édition ;Paris 2011 . 

-Christophe De la mardière ;la preuve en droit 
fiscal ;L.I.T.E.C ;Paris ;2002 . 

-Emmanuel Disle ;Jacques Saraf ;droit fiscal.DCG4 ;édition 
dunod ;Paris2009 . 

-François Deruel ;Christian De Lauzainghein ;Lucile De 
Mellis ;droit fiscal ;Dalloz ;12ème édition ;2002 . 

-Frédiric Douet ;précis de droit fiscal de la famille ;2ème 
édition ;LITEC ;Paris ;2002 . 

-Georges  langlois, carole bonnier, michel bringer,contrôle de 
gestion,berti, sans édition, Alger,2008. 

-Hamid Djounidi ;droit fiscal ;hachette supérieur ;Paris ;2001. 

-Jaques grousalaude,philippe marchessou ,procédures 
fiscales,dalloz,5ème édition ,2009. 
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-Jaques grousalaude,philippe marchessou ,procédures 
fiscales,dalloz,6ème  édition ,2012. 

- Jean Lamarque,livre des procédures fiscales,9 ème 
édition,Dalloz,1990.. 

-Jean alexandre ,droit fiscal algérien, office des publications 
universitaires  , Alger,1990. 

 

-Jean-Pierre Casimir ;les signes extérieurs de 
revenus ;LGDJ.Paris. 

1979. 

-Martin collet ,procédures fiscales controles contentieux et 
recouvrement de l’impot ;,presses universitaires de France 
,paris,1ère édition 2011. 

-Maurice Duverger ;élément de fiscalité ;édition 
thrn ;PUF ;Paris ; 

1965 . 

-Maurice Cozian ;Patrick Dibout ;Jean-luc pierre Edouard 
balladur ;Bruno Parnet ;droits et garanties du 
contribuables ;édition Litec ;Paris .2008. 

-Michel bouvier ,M-C.Esclassan,J-P.Lassale,finances 
publiques,L.G.D.J,9ème éditio,2008. 

-Michel bouvier , introduction au droit fiscal général et à la 
théorie de l’impot ,L.G.D.J,8ème éditio,2007. 
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-Mohamed abbas MAHERZI,introduction à la fiscalité, édition 
ITCIS, Algérie ;2010. 

-Martine Betch ;droit fiscal ;Vuibert ;2ème édition ;2010 ;Paris . 

-Thierry  lumuelle, droit fiscal, édition gualino,2010/2011 
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 النصوص القانونیة

  الدساتیر/ أ

  76،الجریدة الرسمیة  رقم 1996ر نوفمب28 المؤرخ في  الدستور الجزائري 
  .28/12/1996المؤرخة في 

  : القوانین/ ب

 1983المتضمن قانون المالیة لسنة  1982-12-30المؤرخ في  14-82قانون رقم 
   57رقم.ج،ر

المتضمن قانون المالیة لسنة  1983-12-18المؤرخ في  19-83قانون رقم  -23
  . 55رقم.ر.ج 1984

المتضمن  قانون المالیة لسنة  1984-12-24المؤرخ في  21-84قانون رقم  -24
  .72رقم .ج،ر 1985

 1991المتضمن قانون المالیة لسنة  1990-12-31المؤرخ في  36-90قانون رقم -
  .31/12/1991المؤرخة في .57جریدة رسمیة رقم 

 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991-12-16المؤرخ في  25-91قانون رقم 
  .65جریدة رسمیة رقم 

قانون االجراءات المتضمن  2001- 12- 22المؤرخ في  21-01قانون رقم  -
  الجبائیة

 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002-12-24المؤرخ في  11-02قانون رقم 
  .86جریدة رسمیة رقم 

 2009المتضمن قانون المالیة لسنة  2005-12-30المؤرخ في  16-05قانون رقم 
  .85جریدة رسمیة رقم 

 11-07قانون الملغى بموجب  1975افریل  29المؤرخ في  35-75قانون رقم 
المتضمن النظام المحاسبي و المالي ،جریدة رسمیة  2007-11-25المؤرخ في    

  .74رقم 
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 2009المتضمن قانون المالیة لسنة  2008-12-29المؤرخ في  12-08قانون رقم 
  .74جریدة رسمیة رقم 

 2012المتضمن قانون المالیة لسنة  2011-12-28المؤرخ في   16-11قانون رقم 
  .72سمیة رقم جریدة ر

  القانون التجاري 

  قانون الضرائب غیر المباشرة 

  قانون التسجیل 

  .قانون الرسم على رقم االعمال

المتضمن  1993سنة  187المعدل بموجب قانون رقم  1981لسنة  185قانون رقم 
  قانون الضریبة المصري 

  :االوامر/ ج

   .المدني  المتضمن للقانون 1975-09-29المؤرخ في  58-75امر رقم -1

المتضمن الموافقة على القوانین  1975-12-30المؤرخ في  87-75امررقم  -
  الجبائیة 

  .104ر ،رقم .ج

المتضمن لقانون الضرائب 1976-12-09المؤرخ في  101-76امر رقم -02
  .102ر رقم .المباشرة والرسوم المماثلة ج

. ارك ج،رالمتضمن لقانون الجم 1979-7-21المؤرخ في  07-79امر رقم  .
  .30رقم

المتظمن تنظیم مھنة محافظ البیع ، 1996-01-10الصادر بتاریخ  02-96امر رقم 
  . 03رقم  ر.بالمزایدة ،ج

المتضمن قانون المالیة التكملي  2008-07-24المؤرخ في  02-08امررقم  -
  .42ج،ر،رقم  2008
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  :المراسیم/ د

المتعلق بتنظیم االدارة  1990-07-23المؤرخ في  190-90المرسوم التنفیذي رقم -
  .26المركزیة لوزارة االقتصاد ،جریدة رسمیة رقم 

المحدد لتنظیم المدیریات  1991-02-23المؤرخ في  60-91المرسوم التنفیذي -
  .الوالئیة للضرائب

المحدد لشروط االلتحاق  1996-09- 02الصادر بتاریخ  291-96م،ت رقم  -.
  .51رقم . ر.ارستھا و نظامھا االنضباطي ،جبمھنة محافظ البیع بالمزایدة و مم

المتظمن التنظیم  2007-11-28المؤرخ في  364-07المرسوم التنفیذي رقم -
  .75المركزي لوزارة المالیة ،جریدة رسمیة رقم 

المتضمن تطبیق  2008-05-26الصادر بتاریخ  156-08المرسوم التنفیذي رقم  -
ظام المحاسبي المالي جریدة رسمیة رقم المتضمن الن 11-07اجراءات القانون رقم 

27 .  

المحدد لتنظیم المصالح  2009-09-18المؤرخ في  327-06المرسوم التنفیذي رقم 
  .الخارجیة لإلدارة الجبائیة و صالحیاتھا 

  

  :و التعلیمات القرارات:و

المحدد لتنظیم المصالح  2009-02-21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
  .20دارة الجبائیة ،جریدة رسمیة رقم الخارجیة لال

 .1995،وزارة المالیة  1995-07-27الصادر بتاریخ  328تعلیمة وزاریة رقم  -

  .المذكرات و الرسائل

نبیل بلحسن ،حدود السر المھني في المادة الجبائیة ،رسالة دكتوراه ،كلیة العلوم  -
  .2006القانونیة و السیاسیة و االجتماعیة، تونس،

عبد القادر،االصالح الضریبي في ظل التغیرات االقتصادیة في  نعاس -
  .2000-1999الجزائر،مذكرة ماجستیر،معھد العلوم التجاریة، جامعة وھران،
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ھاني محمد حسن شبیطة ،حدود التوازن بین سلطات االدارة الضریبیة و ضمانات  -
نجاح الوطنیة ، المكلفین ،اطروحة الماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة ال

  .2006نابلس،فلسطین،

  خالصي رضا ،المراجعة الجبائیة و تقییمھا و منھجیتھا، رسالة الماجستیر -

  2000كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسیر ، جامعة الجزائر ، 

سویر نجیب ،مذكرة تخرج المدرسة الوطنیة للقضاء ،ضمانات المكلفین بالضریبة  -
  .2007،الجزائر،

  :التالمقا

اسماعیل عبد اللطیف احمد ،ایرادات الثروة العقاریة بین الشخص الطبیعي و -01
الشخص االعتباري ، مجلة المؤتمرالضریبي الحادي عشرللنظام الضریبي 
المصري ،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب ،بحوث الیوم االول 

   2006،القاھرة،

ق في المعاملة الضریبیة على دخول اشرف صوابي ،بعض مشكالت التطبی.أ-02
االشخاص الطبیعیین،مجلة المؤتمرالضریبي الحادي عشرللنظام الضریبي المصري 

   2006،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب ،بحوث الیوم الثاني ،القاھرة،

د،السید عطیتو محمد ،الدفاتر التجاریة و السجالت المحاسبیة في ضوء احكام  -03
القانون الضریبة على الدخل، مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكالت على 

التحاسب الضریبي المصري ،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس 
  02،2008وترھاوس كوبرز،المجلد

حمدي عبد المنعم ،ادارة الجودة الشاملة مدخل  لتطویر االدارة الضریبیة ،  -04
رابع عشر للتشریع و مشكالت التحاسب الضریبي المصري مجلة المؤتمر ال

،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس وترھاوس 
  .02،2008كوبرز،المجلد

سامي احمد غنیم،حوكمة االدارة الضریبیة وفقا لمتطلبات الدمج و االندماج ،  -05
جمعیة المصریة مجلة المؤتمرالضریبي الحادي عشرللنظام الضریبي المصري ،ال

   2006للمالیة العامة و الضرائب ،بحوث الیوم الثالث ،القاھرة،
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شرین حتاتة ،المواطنة الضریبیة ، مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع و .أ -06
مشكالت التحاسب الضریبي المصري ،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب 

  .02،2008وبراس وترھاوس كوبرز،المجلد

بد العزیز امقران ،الشكوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة،مجلة ع-07
مجلس الدولة ،عدد خاص بالمنازعات الضریبیة ،مجلس الدولة و منشورات الساحل 

  .2003،الجزائر ،

عیاش عجالن ،ترشید الرقابة الجبائیة على قطاع البنوك و المؤسسات المالیة  .أ-08
التطبیق على حالة الجزائر ،الملتقى العلمي الدولي حول لحركیة اعمالھا و نتائجھا ب

االزمة المالیة و االقتصادیة الدولیة و الحركیة العالمیة ،جامعة فرحات عباس 
   2009،سطیف،اكتوبر ،

قنطار رابح ،النزاع الجبائي،نشرة القضاة ،وزارة العدل ،الدیوان الوطني  -09
  53،1998لالشغال التربویة ،الجزائر ،عدد 

مجدي محمد علي،بطالن تحریك الدعوى الجنائیة في جریمة االحتیال .د-10
الضریبي ، مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكالت التحاسب الضریبي 
المصري ،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس وترھاوس 

  .02،2008كوبرز،المجلد

مھمتھا ،المجلة الجزائریة للعلوم  محمد براق ،ماھیة المراجعة الجبائیة و -11
القانونیة و االقتصادیة و السیاسیة ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،الجزائر،العدد 

03،2007.  

محمد محمود صابر ،المعاییر المحاسبیة جسرا یربط الربح المحاسبي بالربح -12
،الجمعیة الضریبي، مجلة المؤتمرالضریبي الحادي عشرللنظام الضریبي المصري 

   2006المصریة للمالیة العامة و الضرائب ،بحوث الیوم الثالث ،القاھرة،

 محمد نعیم فرحات ،تأصیل التھرب الضریبي و اجراءات الخصومة الجنائیة-13
للنظام  الضریبي الحادي عشر مجلة المؤتمر.الضریبیة  في القانون المصري 

ة والضرائب،بحوث الیوم الثالث الضریبي المصري ،الجمعیة المصریة للمالیةالعام
   2006،القاھرة،
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محمد نعیم فرحات ،المستحدث في التھرب و التجریم الضریبي و اجراءات -14
التقاضي ،مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكالت التحاسب الضریبي 
المصري ،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس وترھاوس 

  .2008، 02كوبرز،المجلد

معین ثابت عارف ،اثر التجارة االلكترونیة على االنظمة الضریبیة ، مجلة .د-15
المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكالت التحاسب الضریبي المصري ،الجمعیة 

 .02،2008المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس وترھاوس كوبرز،المجلد

الیات الرقابة الجبائیة للحد من اثار ولھي بوعالم ،نحو اطار مقترح لتفعیل . أ-16
الملتقى العلمي الدولي ،االزمة المالیة و االقتصادیة الدولیة  –حالة الجزائر –االزمة 

  .2009و الحكومة العالمیة ،جامعة فرحات عباس ،سطیف ،اكتوبر 

یوحنا نصحي عطیة ،مقومات نجاح نظام الفحص الضریبي باستخدام العینة ، .أ-17
مرالضریبي الحادي عشرللنظام الضریبي المصري ،الجمعیة المصریة مجلة المؤت

  .2006للمالیة العامة و الضرائب ،بحوث الیوم الثالث ،القاھرة،

  :باللغة الفرنسیة

-Emmanuel Glasser ;droit de communication ;quelles garanties 
pour le contribuable ?revue de jurisprudence 
fiscale ;N°8 ;édition francis lifebvres.séptembre 2008.  

-Olivier Fouquet ;Gianmarco Monsellato ;Jean-claude 
Bouchard ;vers de vouveaux rapports entre l’administration 
fiscale et le contribuable ;quelle sécurité ?et quelle 
confiance ?revue de droit fiscal N°15 ; édition juris 
classeur ;avril 2008. 

-Rémi Gouyet ;contrôle fiscal des comptabilités 
informatisées ;la nouvelle donne ;revue de droit fiscal N° 
49 ;édition juris classeur ;décembre 2008. 
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-Serge Levet ;le  contrôle fiscal ;revue du droit fiscal 
N°30 ;édition juris classeur ;janvier 2005. 

-Vincent Daumas ;pouvoirs de contrôle de l’administration et 
garanties du contribuable ;un équilibre en perpétuelle 
construction ;revue de jurisprudence fiscal N°9 ;édition francis 
lifebvre ;séptembre 2010. 

-Guide du vérificateur de comptabilité ;ministère des 
finances ;direction générale des impots ;1994. 

-les grandes arrets de la jurisprudence 
fiscale ;N°56 ;dalloz.1991. 

  : المقاالت االكترونیة

  :باللغة العربیة-01

  2005-2004محمد عبد الوھاب العزاوي ،ادارة الجودة الشاملة ،عمان  -

http://www.sharthart.net. 

مدونة محمد حمودة ،انواع زیارات الفحص و الخطوات االساسیة للفحص  -
.الضریبي   

http://www.auditorshassanmahmoud.blogspot.com /2012 

التحدیات الضروریة للتجارة االلكترونیة العربیة ، مقال الكتروني منشور -  

Moulamin.govfrom.net/montada-f2 

.06/11/2010االلكترونیة ،جریدة الریاض الصادرة بتاریخ  الشیكات -  

www.alriadh.com. 

.موسوعة الحر ،ویكیبدیا ،الشیك الرقمي  -  

http ://ar.wikipidia.org. 
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.2008كمال رزیق ،أ، فصیلي عبد الحلیم ،نظام المعلومات الجبائي الجزائري، -  

j.p.s.dir.com. 

ترونیة خطوة اساسیة لتطویر ادارة باسم ھادي عبود ،الحكومة االلك -
    2010الضرائب

              j.p.s.dir.com                                                     

موالي حسن التمازي ،مصیر ثقافة المواطنة في عالقة الخاضع للضریبة باإلدارة  -
  .2002الجبائیة

 j.p.s.dir.com. 

  

-.2008الحلیم ،نظام المعلومات الجبائي الجزائري، كمال رزیق ،أ، فصیلي عبد   

 j.p.s.dir.com. 

:باللغة الفرنسیة  

-Bernard ;contrôle fiscal ;les garanties offertes aux 
contribuables 2009 ;OHADATA ;www.ifcider.org 

 

:قائمة المجالت و الموسوعات  

:باللغة العربیة  

وان الوطني لألشغال  التربویة،  نشرة القضاة ،وزارة العدل ،الدی- 
1998 53الجزائر،عدد  

مجلة مجلس الدولة،عدد خاص بالمنازعات الضریبیة ،طبع من طرف مجلس  -
.2003الدولة ومنشورات الساحل ،الجزائر ،  
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مجلة المؤتمر الخاص بالنظام الضریبي المصري  ،مطبعة الجمعیة المصریة  -
2006قاھرة ،للمالیة العامة بحوث الیوم االول ،ال  

مجلة المؤتمر الخاص بالنظام الضریبي المصري  ،مطبعة الجمعیة المصریة  - 
2006للمالیة العامة بحوث الیوم الثاني ،القاھرة ،  

مجلة المؤتمر الخاص بالنظام الضریبي المصري  ،مطبعة الجمعیة المصریة  -
2006للمالیة العامة بحوث الیوم الثالث ،القاھرة ،  

جزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة و السیاسیة ،المؤسسة الوطنیة للفنون المجلة ال -
.03،2007المطبعیة الجزائر ،عدد  

مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع الضریبي و التحاسب الضریبي للنظام  -
،مطبعة الجمعیة المصریة للمالیة العامة العامةو الضرائب وبرایس الضریبي 

.2008القاھرة ، د االولوترھاوس كوبرز،المجل  

مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع الضریبي و التحاسب الضریبي للنظام  -
الضریبي ،مطبعة الجمعیة المصریة للمالیة العامة العامةو الضرائب وبرایس 

2008وترھاوس كوبرز،المجلد الثاني القاھرة ،  

ریبي للنظام مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع الضریبي و التحاسب الض -
الضریبي ،مطبعة الجمعیة المصریة للمالیة العامة العامةو الضرائب وبرایس 

. 2008وترھاوس كوبرز،المجلد الثالث ،القاھرة ،  

:بالفرنسیة  

- revue du droit fiscal N°30 ;édition juris classeur ;janvier 2005. 

- revue de droit fiscal N°15 ; édition juris classeur ;avril 2008. 

- revue de jurisprudence fiscale ;N°8 ;édition francis lifebvres 
séptembre 2008.  

-revue de droit fiscal N° 49 ;édition juris classeur ;décembre 
2008. 
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- revue de jurisprudence fiscal N°9 ;édition francis  lifebvre  
séptembre  2010. 

Les sites  d’internet: 

-www.tax.gov.ye 

-www.palmoon.net/2/topic-3814-89-html 

-www.accountant.jo.blgsport.com 

-www.rev.gov.com 

-www.ifcider.org 

-www.jps-dir.c 

-www.justice.law home.com 

- www.shbab1.com/2  

- molamin.govfrom.net/montada-f2. 

-www.egov concepts.com 

-http://ar.wikipedia.org. 

-http//www.samagov.sa/fac.credit card. 

- http://www.sharthat.net 

- http://www.blog.saed.com/2011/04/adjudication-of-tax-
disputs. 

- http://www.auditorshassanmahmoud.blogspot.com/2012. 
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  .الفهرس
مقدمة 
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  .16ص................قانونیةاطراف العالقة الضریبیة و عالقتھا ال: الباب التمھیدي

  .18ص.................................الضریبیة اطراف العالقة :الفصل االول     

  .18ص........................لخاضعین للضریبةشخاص االا:المبحث االول          

  .19ص ..............................بةفین بالضریالمكل:المطلب االول                

  .19ص..................بالضریبةمفھوم المكلف :الفرع االول                         

  .22ص...........لمكلفین بالضریبةوسائل معیشة ا:الفرع الثاني                       

  .22ص..............الضریبةالمكلف ب مكان معیشة:أ                                   

  25ص...........المكلفین بالضریبة وسائل معیشة:ب                                  

  .27ص..............ین بالضریبةانواع االشخاص المكلف:المطلب الثاني               
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  .41ص...........مفھوم االدارة الضریبیة و تطورھا:الفرع االول                     

  .43ص..2000بیة من االستقالل الى سنةاالدارة الضری:اوال                          
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  .51ص.................مركزي الدارة الضرائبالتنظیم ال:اوال                       

  .51ص........................العامة للضرائبالمدیریة .01                           

  .52ص.............ح الخارجیة الدارة الضرائبالمصال.02                           

  .60ص..................................القطاعات الخارجیة:یاثان                      

  .60ص.............نيارات ذات االختصاص الوطاالد.01                           

  .60ص....................ادارات ذات اختصاص اقلیمي.02                          

  .60ص................ص المقاطعيادارات ذات اختصا. 03                          

  .61ص..................................القطاعات المحلیة.04                          

  .63ص..ةسلطات االدارة الضریبیة اتجاه المكلف بالضریب:المطلب الثاني           

  .63ص................سلطات الفحص و الرقابة : الفرع االول                       

  .64ص................................الحق في االطالع: اوال                         

  .65ص.............حجزو اجراء البحثلحق المعاینة و ا:ثانیا                         

  .66ص.......................التدقیق الحق في الفحص و:ثالثا                         

  .68ص...........الضریبة  تحصیلسلطات ضمان :الفرع الثاني                      

  .68ص....................ل المھنيالغلق المؤقت للمح:اوال                            

  .69ص ....................................طریقة الحجز:ثانیا                           

  .75ص........................قمعیةالقة الجبریة اویالطر:ثالثا                           

  .80ص....ة العالقة بین المكلف بالضریبة و االدارة الضریبی:الفصل الثاني         

  تكیف العالقة بین المكلف بالضریبة و االدارة الضریبیة :المبحث االول               
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  مكلف بالضریبةالطبیعة القانونیة لعالقة ال:لمطلب االولا                    
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  .81ص.............................................................االدارة الضریبیةو    

  .82ص...................بین الطرفین دیةعاقالعالقة الت:الفرع االول                  

  .82ص...................بيمفھوم العقد في المجال الضری-01                        

  .83ص............................ة التعاقداتجاه الفقھ لنظری-02                        

  .83ص.........ةد لطرفي العالقة الضریبینقد نظریة التعاق-03                       

  التنظیمیة بین المكلف بالضریبة  العالقة:الفرع الثاني                
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ضریبیة بین المكلف بھا و االدارة تطور العالقة ال:المطلب الثاني            
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تطور معاملة المكلف بالضریبیة كعمیل او كزبون لدى :الفرع االول                
ادارة 

  .    86ص.........................................................................بالضرائ

  .89ص........الضریبیة الى ادارة خدمات ر االدارةتطو:الفرع الثاني                

ة خدمات حكومیة تطور االدارة الضریبیة الى ادار:الفرع الثالث               
 .92ص..................................................الكترونیة

العمال تطور االدارة الضریبیة باستخدام ا-01
                                                                                                                                                                        .93ص.ةاالكترونی
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  .121ص..الضریبیة تحسین المعاملة في المنازعة:الفرع الثاني                       
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 الملخص  

العامة لتغطیة نفقاتھا بغرض المحافظة   اإلیراداتان تحقیق التنمیة االقتصادیة في الدول الحدیثة ضرورة البد منھا، بحیث ان كل دولة تعتمد  على 
،كما تعتبر الضریبة مصدرا  االقتصادطویر بایة مكانة متمیزة من ضمن وسائل تعلى استقرارھا السیاسي و االجتماعي و االقتصادي ،و تحتل الج

للمكلفین بالضریبة  حسب قدرتھم الضریبیة و تتم عن طریق تحویل نھائي للملكیة ع مالي اجباري من الذمة المالیة اساسیا لھذه االیرادات فھي اقتطا
  .بدون مقابل بغرض تحقیق االھداف المسطرة من قبل السلطة العامة 

تم تحدیدھا و  إذا إالالمتنوعة  أھدافھالخزینة الدولة ،غیر انھا ال تحقق ارھا المورد االساسي ل االقتصادي باعتبان الضریبة تلعب دورا ھاما في المجا
  .فرضھا على اساس العدل و العدالة الضریبیة المنصوص علیھا دستوریا 

الجبائیة بممارسة  اإلدارةمكلف بالضریبة ،حین قیام لتحقیق ھذه العدالة و حمایة ال  تشریعیةوعلى ذلك فقد سعى المشرع الى وضع نصوص قانونیة و 
التحقیق  ألعمالو مھامھا حین مزاولتھا  ھاان المشرع قید من سلطات إذ،عند قیامھا بعملیة التحقیق الجبائي  باألخصسلطاتھا في تحصیل ضرائبھا و 

انھ اكد على ضمانات  إذاو بمناسبتھ و انما ذھب الى ابعد من ذلك  قیقالتحیكتفي المشرع فقط بحمایة المكلفین بالضریبة عند البدء في  اذ لمالجبائي 
الدخول في عملیة التصحیح الجبائي  االنتھاء من التحقیق الجبائي والخاضعین للضریبة و منح لھم حقوقا حتى بعد  لألشخاصھامة شكلت حمایة 

دارة الجبائیة سواء في مرحلة التي قامت بھا اال یودي االمر الى بطالن االجراءاتا ،وجعل من ھذه الحمایة القانونیة من النظام العام و بمجرد مخالفتھ
 .لف بالضریبة المك لمبدأتعزیز حمایة التحقیق الجبائي او التصحیح الجبائي و في ھذا 

 .الضریبیة ، حقوق المكلف بالضریبة ، الحمایة القانونیة للمكلف بالضریبة المكلف بالضریبة، االدارة: تاحیةفالكلمات الم

Le résumé : 

Que le développement économique dans les Etats modernes ont besoin d'être entre eux, afin que chaque pays dépend des 
revenus généraux pour couvrir ses dépenses afin de maintenir la stabilité politique ; sociale et économique, l’impôt occupe une 
position  privilégiée parmi les moyens de développer l'économie, et est également l'impôt une source importante de ces 
recettes financières déductibles d'impôt obligatoire de divulgation financière fiscale des contribuables en fonction de leur 
capacité et sont fabriqués par transfert de propriété définitif gratuitement afin d'atteindre les objectifs soulignés par l'autorité 
publique. 
Cette impôt joue un rôle important dans le domaine économique comme le principal fournisseur de la trésorerie de l'Etat, mais 
elle n'atteint pas ses objectifs variés à moins identifiés et imposées sur la base de la justice et de l'équité fiscale prévue par la 
Constitution. 

Alors le législateur a cherché des dispositions légales et législatives pour atteindre cet justice et protéger les contribuables, 
tandis que l'administration fiscale exerce ses pouvoirs de percevoir des impôts et en particulier lors du processus de la taxe  
d’impôt, parce que le législateur en vertu de ses pouvoirs et fonctions en pratique à l'impôt sur le travail d'enquête que non 
seulement le législateur fiscal ne charge de la protection au démarrage de l'enquête  mais est allé plus loin que cela, comme il a 
souligné les importantes garanties constituées pour protéger les personnes assujetties à l'impôt et de leur accorder des droits, 
même après l'achèvement de l’impôt et de s'engager dans le processus de l'impôt de correction, et a fait Cette protection 
juridique de l'ordre public et une fois violer et annule  la question de la nullité des actions menées par l'administration fiscale, 
tant au niveau  de l'enquête ou de correction financière à cette promotion du principe de la protection de l'administration en 
charge de la direction des impôts . 

Mots clés: le contribuable, l’administration d’impôt, les garanties  de contribuable. la protection juridique de contribuable 

The abstract 

Economic development in modern states need to be together, so that each country is dependent on general revenues to cover 
its expenses in order to maintain political and social stability and economic development, occupies the privileged position 
among the collection means develop the economy, and is also an important source of tax revenues these financial tax 
deductible financial disclosure required of taxpayers according to their capacity and are manufactured by final transfer of 
ownership free of charge in order to achieve the objectives outlined by the public authority. 
This tax plays an important role in the economic field as the main supplier of the state treasury, but it does not achieve its goals 
unless identified and varied imposed on the basis of justice and tax fairness under the Constitution. 
While the legislature has sought legal and legislative achieve justice and protect the taxpayers, while the tax administration to 
exercise its powers to collect taxes and in particular during the process of tax investigation, because the legislature under its 
powers and functions in practice tax investigation work that not only does the legislature tax charge of protecting the start of 
the investigation, but went further than that, as he stressed the important safeguards established to protect persons subject to 
tax and grant them rights even after the completion of the tax and to engage in the process of tax correction, and made this 
legal protection of public order and rape and void once the issue of nullity actions taken by tax authorities, both at the 
investigation stage tax or financial correction to the promotion of the principle of the protection of the administration in charge 
of the tax department. 

Key-words: the taxpayer, Administration of tax, taxpayer guarantees. the legal protection of taxpayer 


