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 االهداء
 

 "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا " :قال هللا عز وجل

                                                                                                                         

 صــدق هللا العظيــم
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التي انجبتني  و جدتي التي ربتني كأنني   ا الفالح أميمهتطريق النجاح وأرادت البن ارسمت انتلإلى ال

  ا.منبــعابنتها 

 نــان والعطــاءالح

 ني أن الصـبر عطـاء والكـرم رزق من الغناءاعلمـ ان ذلال و جدي الكريم إلى أبى العزيـز 

 

 .و التواضـع من صفـات السعـداء و أن العلـم حي تصنـع به األمجـاد

 

 ةكـراإلي كل من دعمـني في دراسـتي ولو بكلمـات فأنـا لـه ش

 

 اخوتي ايمن وفاطمة و بدر السلطانكـل األهل واألقـارب من قريب وبعيد  إلى

  

 اعمامي إلى أبــنــاء 

 

 كــل األحبـاب واألصدقاء خاصة إلى

 

 الى كـل زمـالئي في الدراسة

 

 

 شكر وتقدير

 

 إن كان هناك من نشكره فهو هللا عز و جل

 الذي أنعم علينا بنعمة العلم ووفقنا فيما وصلنا إليه

 كان عونا لنــا في بلـوغ ثمرة العلــم الــدءوب فنحمــد هللا و نشكــره و

 :ثم جـزيل الشكـر لمن قـدم لي يد العـون بأسلـوب و بآخر و أخص بالذكر

 الدين لما منحني من جهد ووقت و توجيهات دحمان احمد األستاذ المؤطر 

 اذ مشهود جزاه هللا خيراو كذلك االست و إرشـــادات و دعــم إلنجــاز هــذا البحث
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 لي و المعلومات التي قدموها لي منحهو االستاذ بن زيدان الحاج على كل الدعم الذي 

 وإلى األساتذة أعضاء اللجنة الموقرة الذين وافقوا على مناقشة هذه المذكرة، و إلى كل موظـفي و

 ، كما أشكر جميع األساتذة في كل مراحل عمال مركز الضرائب

 و إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل و لو بالكلمة الطيبة.إلي كل الدراسة ،

 من علمني حرفا من العلم فأنا له شاكرا

 و في األخير نسأل هللا عز وجل أن يجعلنا ممن يكثر ذكره فينال فضله و يحفظ أمره،

 و أن يغمر قلوبنا بمحبته و يرضى علينا
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   داف التررهررالاررة لتيقارر  األلمتلجررإ يلا ررا الدولررة سرر  ااااررت ا الترر  م األدوات اهررتعتبررا الارراان  مرر   

ا  كلفرلمزاناي لكر  مر  الجشاع المح انوقد م ، مويةناقتصادية  و اجتماعاة  و ت ا، اواء كانتهاجوت

م هرصرة ، ومر   لخاقرو  العامرة و اليمر   جر  حمايرة ا واجبرات بالاايبة و يدارة الااان  حقرو  و

خولرت لرادارة تر  اإلجرااءات ال مهرتعتبرا مر   لتر  باناة الجااجعة الم  اه  دوات المياسظة على ذلك

 المقدمة العامة

 

 



 المقدمة العامة
 

 
 ب

القررانو   وذلررك بي رر ا  كلفررلمقدمررة مرر  ارراف املت ايياالاررايباة للتإكررد مرر  صررية ودقررة التصررا

 الجبانارةطب  ماداناا ، بياث تتمك  يدارة الااان  مر  خر ت تطباق را للمااجعرة لمبان  الجوالتشايع ا

ا لمر د مر  الشرو والت رال الارايب  نظرااليبالاايبة رغبة س  اا  كلفلمم تيقات ا م  ا صا تي م 

 .العموماررررررة لخزينررررررة واجتماعاررررررة ترررررر قا علررررررى ا  مررررررا مرررررر   قررررررار مالاررررررة واقتصرررررراديةنجم عنيرررررر

 لم رتنداتحر  التردخ  وسير  اا  قار  ذلرك ،سرا  اإلدارة الارايباة تعطر  للميققرلرى تي وللوصروت ي

موجررود بررالواقع، وذلررك مرر  خرر ت الرر  تو ررايات  هررو بمررا المقارنرراتويجررااء  الميااررباة وترردقاق ا

، حارث اليديثرةاة ييس  بائة األنظمة الاايباة التصرا اراة ح  اإلا ع والفي مم وتباياات وكذا

د المااجعرة نريثبرت العكرإ،يذ عترى ح كلفو  باإلب غ ع   وعات م انط قا مر  ح ر  نارت ملميقوم سا ا ا

ات ييالتصررا وت إلدارة الاراان  مااجعرةيخرر الررذي ل رذا النظرام قابر  الارراوريلما ةالفعالر الجبانارة 

باناررة المقدمررة مرر  قبرر  لجام ا،لتزامررات اترراغفررا،ت، وكررذلك عرردم احقرران  واإلنة األخطرراء والنررومعاي

ة العمومارة مر  ج رة، ومر  ج رة  خرا  نروبذلك س   تشك  واالة سعالة توسا ييراادات للخزي  ا كلفلما

ات م وارلوكات م ييعكإ علرى تصرانذا ما يرهيدارة الااان  تااقب م ، و  ا  م بإ تيوفا  كللملادع ا

ذا مرا ي رتوج  مااقبرة دقاقرة مر  هخاص ونيو  علىاا لذا كا  للمااجعة تإق .الاايب التزام م تجاه ا

 .الجباناة  دور المااجعة و ا تباز  هماةهن  وم   باناةلجقب  اإلدارة ا

 

 :اإلشكالية

 :وم  هنا يمكننا صااغة ا،شكالاة التالاة

 ؟و اكتشافه  المراجعة الجبائية في الحد من التهرب الضريبيمدى نجاعة  ما

 :التساؤالت الفرعية التاليةذا الت اؤت ه تتي درجنوي

باناة وساما تتمث  يجااءات ا؟لجااجعة المقصود بالمما ا 

؟ه  آقاره قصود بالت ال الاايب  ومالمما ا 

د م  الت ال الاايب ؟لياناة س  الجبااجعة المما مد  م اهمة ا 

 

 

 

 :الفرضيات

 :درج الفا اات التالاةنيشكالاة البيث ت لمعالجة

تعملة لليد م  الت ال الاايب لمم الطا  اهباناة م   لجااجعة المتعتبا ا . 

باناة على مد  سعالاة  دوات ا و  ج زت الجااجعة المتتوقف سعالاة ا. 

 :مية البحثهأ

لى  كلفو  يلماه م موارد الدولة لتموي  نفقات ا العامة، لك  غالبا ما يتوجهباناة  حد  لجوارد المتعد ا

ت  لباناة الجاة م  خ ت الاقابة اهالظاه  ذه اب ةمج ا ي تدع ممواجب م الاايب ،  الت ال م   داء



 المقدمة العامة
 

 
 ت

 داس اهقا   تيتعتمد علا ا سات  الت ال الاايب ، وم  اآللاات ال اةهد والتخفاف م  ظاليم س  اهت ا

 . باناةلجا تعتبا م   باز مقومات الاقابةت  باناة اللجاجعة الماد انج

 

 :داف البحثهأ

داس ا وخصانص ا؛هباناة و لجااجعة الميظ ار  نواع ا 

اة الت ال الاايب ؛هاد األابال الانا اة لظايجي 

د م  الت ال الاايب لي اهمة س  المباناة وقدرت ا على الجااجعة الميبااز  هماة ا. 

 :أسباب اختيار الموضوع

 الى وع لموتعود  ابال اختاار ا

وعلى اة الت ال الاايبهانتشار ظالى  د  ي مما زاناي للاايبة،لجنظاة وح اااة المجتمع ا  

 ه ا،سةذه ع   االا  جديدة لليد م  باناة البيثلجاإلدارة ا

الت ال الاايب  باناة لليد ملجعلى دعم الاقابة ا ا  ومد  قدرت ةانالجبا مااجعة التطلع ألهماة ال  

 .ة العموماةنزيلخجاع لو القلا  م  حقو  اتاااج ة  خا   م  ج ة وم 

 :المنهج المتبع في البحث

 

،قتصرادية اعتمردة سر  الدراارات لما المنراه  اراتم ا،ارتعانة ب ،  الدراارة  تطلبراتلم ب دف ا،ارتجابة

 الاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ح رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لموا

ة تعلقررلمام اهفررالمتلرف امخ د عررا نرر   التيلالر  علمررن   الوصرف  والمررنعتمد علررى انحاررث ار  لياجرة

 و رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع علررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررىلمبا

مجر ت لتقارات واللدراارة با،عتمراد علرى الكتر  والما ه ذهر م تو  الفص  األوت و الفص  الثان  مر 

ق ، وذلرك ظاي م  الدرااة على الفص  التطبانزء اللجياوت ياقاا انوا باةنواألج قا،ت العاباةلموا

 .اة كك هامام نتان  الدرااة على الظاة وتعهبدرااة جزء م  الظا    ا،اتقاان لمنبا،عتماد على ا

 

 :صعوبات الدراسة

التطباق  الجان  اعدة إلتمام لم ا ة المعدم تقديم ا. 

باناةلجااجعة المتعلقة بالمااجع س  مكتبة الكلاة والمندرة ا. 

  :الدراسات السابقة

 

فووي سحسووين جووود   دور المراجعووة الجبائيووة " :وا نرربع(   2012    - قحموووس سوومية) درااررة

 التصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووريحات

 ست الدرااررةهررد   2009-2010)" دراسووة لالووة مديريووة الضوورائب بواليووة بسووكر  ل فتوور  -الجبائيووة

بانارة، حارث تشرك  لجت ايياجرودة التصراتي را  سا هرابانارة ودورلجا ا  المااجعة،اتكشاف الع قة ب
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 المااجعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

بعدالة وينصاف، وجودة ه قدرت ا على يدارت  س  ييظام الاايب  التصاناما  م  اله باناة عام لجا

 نرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر التصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررايح تب

 .كلرررررررررررف بالارررررررررررايبةلميقررررررررررردم ا اتررررررررررر  علومرررررررررررات اللمعلرررررررررررى مرررررررررررد  صرررررررررررية ودقرررررررررررة ا

دراارة يارتبااناة لتردعام لرى  بانارة باإل راسة يلجاجعرة الماتران  انارة ليموتم اختبار ذلك وسقا لدرااة تقو

اب  يجرا دور ال ر باناةلجااجعة الم   الى  ي ال سا اات الدرااة، وقد تم التوص  م  خ  اإلجابة على

بانارة وخاصرة الفعرات ومرا يتروسا لجااجعرة المان  م  حاث    بانام  الجبا جودة التصايحا   تي س 

بانارة، تمكر  مر  تشرجاع لجااجعرة الموعملاة ودقة عملارات ا  ت علماةهبان  م  م لجااجع الما هعلا

زيررادة اإليرراادات  هذا مرر  شررانهررودقاقررة و بالاررايبة صرريايةات م يي   تكررو  تصررا المكلفررا  علررى 

 .الارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررايباة

وقد "دور المراجعة الجبائية في الحد من التهرب الضريبي  ، ":وا  نبع(  شكيب قسيمة  ) درااة 

مرع تشرخا   المااجعرة الجبانارة اليرد مر  الت رال الارايب  تميرورت يشركالاة البيرث حروت يمكانارة

 اة الت رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالهظرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

مااجعررة الجباناررة و اهررم معايااهررا و  رراورة حاررث قررام الباحررث بااررتعاا  مو رروع الالاررايب . 

 اراة ا،قتصرادية باإل راسةليل وجودها س  ظ  عدم تطباق ا س  الجزانا  مع ذكا مرد  اهمات را بالن ربة 

ة مرد  امكانارةة المااجعرة الجباناركما قام الباحث  يارا بتقارام  المااجعة الجباناة وعوان   لى مقوماتا

  .اهته م  جماع  بعادلجتطل  معا مما، س  حد و اكتشاف الت ال الاايب  

 

 

 

 :يكل البحثه

ة لدراااو وعة قاد لمم  اإلجابة على يشكالاة البيث، وكذا اختبار صية الفا اات ا حتى نتمك  

 والتطا 

 تبارواخت تلخاصا عاما وعا  نتان  نق ث سصوت، تاملى  التعا  ي  تطل  م  ا ختلف جوانبلم

 .جاءت س  مقدمة البيث ت  الفا اات ال

 :سقسيمات البحث

 :ام بمختلف لمذا الفص  اإله م  خ ت ت، لاولالمراجعة الجبائية عامة لول  مفاهيمالفصل األول

 علقةلمتام اهفالما

 . انواع ا واهمات ا و معايااها،كذلك  المااجعة الجباناة 

 ،ذلك واقع ك و حاولت اعطاء مف وم حوت الت ال الاايب  حاث الفصل الثاني: التهرب الضريبي

 ه.و االا  التدخ  واب  ع ج

 الفصل الثالث: دراسة ميدانية بمديرية الضرائب ومجموعة من األكاديميين المتخصصين في



 المقدمة العامة
 

 
 ج

 المحاسبة

 .والجباية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل تمهيد

 

أوعيتته   إن ما يميز األنظمة الضريبية هو الطبيعة التصريحية، حيث يقوم فيها المّكلفون باإلبالغ عن

والضروري لهذا النظام  وتعد المراجعة الجبائية الفعل المقابل العكسانطالقا من حسن نيته  حتى يثبت 

  :الفصل االول

االطار النظري 

 للمراجعة الجبائية
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ّّتكل ولتيلة فّعالتة  باعتبارها اجراء رقابي يّخول لإلدارة الضريبية م ارجعة التصريحات فهتي بتذل  ت

وتحسيسه  بالحضور الدا  المّكلفين تضمن مصلحة الخزينة العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لردع

ومن هنا تبرز  وللوكاته  اتجاه التزامه  الضريبي إلدارة الضرائب، وهذا ما ينعكس على تصريحاته 

زيتادة االلتتزام الضتريبي  أهمية هذه الدرالة التي تعد مساهمة علمية لفه  دور المراجعة الجبائيتة فتي

دافعي الضرائب أن يكونوا أكثتر  كما يمكن لمعدالت المراجعة وشمولية عملياتها من تّجيع الطوعي

 حتتتتتتتتتتتذرا فتتتتتتتتتتتتي إتمتتتتتتتتتتتتام تصتتتتتتتتتتتتريحاته  الضتتتتتتتتتتتريبية، و لتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتتتتالل التطتتتتتتتتتتتتر 

  :ألالية باحثإلى ثالثة م

 ماهية المراجعة الجبائية  :المبحث االول   -

 الس المراجعة الجبائية :المبحث الثاني    -

 تطور المراجعة الجبائية :المبحث الثالث   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث االول : ماهية المراجعة الجبائية

 لمطلب األول : مفهوم المراجعة الجبائيةا

إ ا كان للمراجعة بصفة عامة مفهوم متعارف عليه بحك  التطبيقات العملية لواء كان علتى المستتوى 

 الجزئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي أو

ا تتصل بالجانب الجبائي فقط .إال أنها نهعلى المستوى الكلي فإن المراجعة الجبائية لها خصوصية لكو

 تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاني متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

في الجزائر ما و . لنحاول التركيز عليه في هذا المبحث :  مؤلساتناغياب و نقص في ممارلتها لدى 
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 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو

 و انواعها ـ مفهوم المراجعة الجبائية

 اهميتها-

 التعاريف المختلفة للمراجعة الجبائية *

متمثلة في تكوين كلها تهدف إلى نتيجة واحدة وال لقد تعددت التعاريف الخاصة بالمراجعة الجبائية لكن

 أو

ة جبائيالتنتاج فكرة عن مدى صحة وصد  الحسابات الجبائية المصرح بها، وهذا حسب الوضعية ال

 للمؤلسة

 :لمؤسسة وفق الشكل الموالييمكن تلخيص الوضعية الجبائية ل

 للمؤسسة  الجبائية ضعيةالو(1-1)  :الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  Reda  Khelassi, Audit Fiscal Présentation et mise en place d’un service d’Audit 

Projet de Fin d’études, 1996-1998, p :10 

ريق طتعمل على فحص الوضعية الجبائية للمؤلسة، عن  يظهر من خالل الّكل أن المراجعة الجبائية

 قيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

حظ ؤلسة المالالجبائي للمالخطر الجبائي الناتج عن عدم احترام االلتزامات الجبائية، كما تقيس األداء 

 من خالل

 المؤلسة في اختياراتها اإللتراتيجية منها أو التكتيكي كفاءة

 :يمكن  كر البعض منها كاآلتي الجبائية   وردت عدة فيما يخص المراجعة : التعاريف 
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 تعريف  "M.Colin" 

في إحدى مقاالته تحت عنوان " المراجعة الجبائية وفحص المحالبة من طرف إدارة 

المراجعة الجبائية هي عملية مراقبة مدى  "الجبائية كما يلي:  عرف المراجعة "الضرائب

 "1.احترام المؤلسة للقوانين والقواعد الجبائية

 2تعريف مختلف مكاتب و مجالس المراجعة 

تعتبر المراجعة الجبائية الجانب الجبائي لمهمة المراجعة المحالبية أو هي مهمة على شكل  "

 ".الوضعية الجبائية لمؤلسة ما أو لمجموعة من المؤلسات عقد يهدف إلى فحص

  تعريف " p. boganon et j.vallee " 

متتدى كفتاءة المؤلستتة فتي تستتخير مواردهتا لخدمتتة الحتق الجبتتائي فتي إطتتار  تقتيس المراجعتتة الجبائيتة

 تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتييرها، وهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا

 .3للمّاركة في تحقيق أهداف السيالة العامة المسطرة من طرفها

 " j.f.costa et a.mikol "تعريف 

هي اختبار أو فحص حسا  هدفه التحقق من أن نّاط المؤلسة يترج  بصفة فعلية  المراجعة الجبائية"

 ."4الحسابات السنوية، إضافة إلى احترام القواعد الجبائية وصحيحة في

 :متتتتتن ختتتتتتالل التعتتتتتتاريف المختلفتتتتتة الستتتتتتابقة يمكتتتتتتن تعريتتتتتتف المراجعتتتتتة الجبائيتتتتتتة علتتتتتتى أننهتتتتتتا

اه  فتي ل الجباية في ما يخدم مصتالحها، حيتث تستالمراجعة الجبائية تجعل المؤلسة مؤهلة اللتعما -

تحستين  الجبتائي لهتا، هتذا متن الجانتب القتانوني أمتا متن جانتب الفعاليتة فهتي تستاه  فتي تحقيق األمتان

 .التستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيير الجبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائي

هي فحص للوضعية الجبائيتة لمؤلستة متا، والهتدف منهتا هتو إبتداء رأي عتام يستمه بتّتخيص هتذه  -

 .الوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعية

ص ئية هي عملية التأكد من صد  وصحة التصريحات الجبائيتة للمؤلستة، وهتي فحتالمراجعة الجبا -

ا لمؤلسة ما، بغرض تكوين رأي عام يسمه بتّتخيص هتذه الوضتعية، وهتذا لجعلهت الجبائيةللوضعية 

هتذا متن مصالحها، حيث تسمه بتحقيق األمتان الجبتائي للمؤلستة و مؤهلة اللتعمال الجباية فيما يخدم

 .تساه  في تحسين التسيير الجبائي لها القانوني، أما من جانب الفعالية فهيالجانب 

 انواع المراجعة الجبائية :المطلب الثاني

 هتدف إلتىمؤلستة، وبالتتالي فهتي تضتمن مهمتة احتياطيتة تالتعتبر المراجعة الجبائيتة األداة األلالتية 

 .نوعين من المراجعة الجبائية  التحك  في الجانب الجبائي لها األمر الذي أدى إلى بروز

 النوع األول : بالنسبة للمؤسسة : 

                                                           
1 M. Colin, La Vérification Fiscale, édition économica, Paris, 1985, p : 37 
2 different  cabinets d'audit et de conseil 
3 P. Bougon et J. M. Vallee, Audit et Gestion Fiscale, édition clef, atd, 1986, p:53 
4 J. F. Costa et A. Mikol , vingt ans d’audit, de La Récusions des Comptes aux Activités, 1999, p:107 
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 :أنها المراجعة الداخلية على  5 عرف معهد المراجعين الداخليين  : المراجعة الجبائية الداخلية .1

 التحك  في مختلف العمليات، و ل  نّاط مستقل وهادف يعطي للمؤلسة نوع من الحماية من خالل "

  ."6والمساهمة في إنّاء القيمة المضافة عن طريق النصائه وااللتّارات التي تحملها لتحسينها

 المراجعة الداخلية دورI -2)  :)  الشكل

  صد  البيانات                   

  

 

  المراقبة  

 

 

 

source : Olivier Herbach, le comportement des collaborateurs de cabinet d’audit,                                                

thèse de doctorat de gestion, université des sciences sociales, Toulouse 1, 2000, p : 04 

رى من خالل الّكل يظهر إهتمام كل من المساهمين وإدارة الضترائب باإلضتافة إلتى األطتراف األخت

 بالوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعية

ت ة للبيانتاالجبائية للمؤلسة حيث يلجأ هتؤالء إلتى مكاتتب المراجعتة للقيتام بعمليتات المراجعتة الجبائيت

 اتخا  القراراتالتي تخص المؤلسة والتي يعتمد عليها المسيرين في  والمعلومات الجبائية

 بالنسبة لمصلحة الضرائب :النوع الثاني 

 المراجعة الجبائية الخارجية .2

المراجعة الخارجية هي عبارة عن مهمة تمار  من طرف شخص مستقل عن المؤلسة بصفة متقطعة 

 أو دائمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

يمكن  كما ، حيث تكون مهمته في بعض األحيان عبارة عن تكملة لمهام المراجعة الداخلية،(مستمرة)

 أن تكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون  ات

د طابع تعاقدي مثتل أن تلجتأ المؤلستة إلتى مكتتب للمراجعتة بغترض إنجتاز هتذه المهمتة فتي إطتار عقت

 يربطها بهذا 

                                                           
5 The Institue Of Internal Auditors 
6 Jacque Renard avec le concours de Jean-Michel Chaplin, théorie et pratique d’audit interne, 
édition les éditions d’organisations, 2000, p: 61 

الوضعية  المؤلسة المسير

 الجبائية

راجعة مال

ةالجبائي  

المساهمي

 ن

االدارة 

 الجبائية

المتعاملو

 ن
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جعتها، حيث يسند مسيري هذه المؤلسة لهذا المكتب مسؤولية المصادقة على تقارير مرا .المكتب

ى عمل ية الخاصة بالمؤلسة، وال علالمرور على نظام المعلومات المحالب و ل  دون اللجوء أو

في  لكاملةاالبد على المستخدمين إبداء الثـقة  المراجعة الذي يمثل ركيزة هذه المصادقة، ولهذا

ائية الخارجية يظهر دور المراجعة الجبو   .المراجعين النجاز هذا العمل والحصول على مراقبة دقيقة

 ع يقوم بالتأكد منالمتمثل في أن مكتب المراج الموالي في الّكل 

  به ي يهتالتصريحات الجبائية والتسجيالت المحالبية لمختلف الضرائب من أجل إعداد تقريره الذ

 .بناء القرارات المسيريين من أجل

 دور المراجعة الخارجية : (I -3 )الشكل 

 

 

 

 

 

 المراجعة المصداقية 

 

source :Olivier Herbach, Op-Cit, 2000, p 06                                                 . 

 اهمية المراجعة الجبائية:المطلب الثالث 

 . جبائيتةتمثل المراجعة الجبائية عملية منظمة وممنهجة على الس علمية وخبترة كاملتة فتي القتوانين ال

قوانين  حكامه منوهذا مايؤكد اهمية المراجعة الجبائية واعتبارها علما قائما بذاته له معاييره و يستمد ا

فاصيل عرفته بتالضرائب السائدة و من المعايير المهنية االخرى. اما بالنسبة للمراجع الجبائي فان عدم م

ة ة المراجعتى  معتايير ترتكتز عليهتا عمليتالبيانات الماليتة دون كفتاءة علميتة معتمتدا علت وإعدادالقانون 

 الب.وقت المنالجبائية فانه ليقع في مّاكل كبيرة الن هدفه النهائي هو تحقيق الضريبة المنالبة وفي ال

ين ل المكلفحيث تكمن اهمية المراجعة الجبائية في كونها وليلة ال غاية تهدف الى توفير المعلومات حو

لمجتمتع ابالدقتة والكميتة المنالتبة لعمتل المراجتع الجبتائي والمستاعدة فتي حصتر  :والتي البتد ان تتست  

ماليتتة ان للمكلفتتين التتذين يقتتدمون التصتتريحات  الجبائيتتة  و التقتتارير ال والتأكيتتدالضتتريبي بّتتكل دقيتتق 

  التّريع الضريبي ينفذ بعدالة دون تميز بينه  في  ل  .

الوعتاء الضتريبي علتى نحتو  علمتي متنظ  يحتافظ علتى  كما تهدف لخدمتة االدارة الضتريبية فتي تحديتد

التّتريع الضتريبي  بإحكتامالى زيادة مستتوى االلتتزام  باإلضافةحقو  المكلفين والدولة جنبا الى جنب 

 نتيجة المؤلسة

 معلومات جبائية اخرى
 المسيرين تقرير المراجع

 مكتب المراجع
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وزيتادة حصتيلة الضتريبة وكلهتا تستاند النظتام  وإشتكالهواالمتثال له وتقليل  حاالت التهترب الضتريبي 

 7لية واالقتصادية واالجتماعية.الضريبي  في تحقيق اهدافه الما

 اسس المراجعة الجبائية   :المبحث الثاني

 اهداف المراجعة الجبائية :المطلب االول 

 يمكن التمييز بين نوعين من األهداف  : أهداف المراجعة الجبائية :الفرع االول : 

 

 األهداف الرئيسية : 

 . القوانين الجبائية اتجاهالمؤلسة  انتظامالـتأكد و التحقق من مدى  -

 . فعولية الممراقبة شروط معالجة المّاكل  ات الطابع الجبائي بالنسبة لإلجراءات السار -

 ئياإلمكانيات التى يتيحها المّرع الجبا اللتعمالتقيي  مدى قابلية المؤلسة  -

 األهداف الثانوية : 

 . ائيةتقيي  الخطر الجبائي الناتج عن التطبيق السيئ للقواعد الجب -

 . نهمنقاص تجنب العقوبات و الزيادات الناتجة عن عدم تصريه ، او التأخير فيه ،أو اإل -

 . توضيه أهمية الخطر الجبائي الناتج عن عدم األمن الجبائي -

 . محاولة إبراز نقاط القوة و نقاط الضعف و من ث  تحسين تطور القرار -

  

  في الحقيقة أن مهمة المراجعة الجبائية تتجلى في عدة : مهام المراجعة الجبائية:الفرع الثاني

 أشكال ،وهذا حسب

 : ميدان التطبيق الذي يكون موضوع هذه المراجعة حيث يمكن أن تعمل على

 .مجمل نّاط المؤلسة او جزء فقط من النّاط وكذا طول أو قصر المدى •

 . فقطمجمل الضرائب الملقاة على عاتق المؤلسة ،أو على ضريبة واحدة  •

ومن جهة أخرى فإن مهمة المراجعة الجبائية يمكن ان تخضع ألهداف اخرى كقيا  تطور 

السهر على مالئمة المؤلسة  وأيضايتغير من نّا ط المؤلسة و أهدافها، الخطر الجبائي الذي

 8عقوبات و تجنب القواعد الجبائية التى تؤدي الى

 :معايير المراجعة الجبائية2المطلب 

الفني  الرأيان هدف المراجعة الجبائية ال يختلف كثيرا عن هدف المراجعة المالية و المتمثل في ابداء 

و المحايد عن صحة و عدالة القوائ  المالية ولكن االختالف بينهما ينّا في تطبيق القواعد والمعايير . 

حين المراجعة الجبائية  تتلخص فالمراجعة الجبائية المالية تخضع لمعايير مراجعة المتعارف عليها في 

في التقرير عن مدى التزام بالمتطلبتات القانونيتة التواردة فتي قتوانين الضترائب و المبنيتة علتى علمتي 

                                                           
   7  22-21ص  2013 لنة,مذكرة ماجيستار  , دور المراجعة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية ,قحموش لامية 

     
  70ص  2016لنة  ,جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ,مذكرة مالتر,  دور المراجعة الجبائية في تدنية المخاطر الجبائية, لويل  محمد فاته  8
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المحالبة و مراجعة الحسابات و بالتالي فهي ضمن مراجعة االلتزام و منها  ينّا االختالف في مفهوم 

 الربه المحالبي و الربه الجبائي.

لمراجعة عنتد ليت  تطبيق المعايير الدولية  :( على انه 120الوثيقة الدولية للمراجعة رق  )و لقد نصت 

لومتات و مراجعة البيانات المالية و كذل  يت  تطبيقها بعد تكييفهتا حستب الضترورة عنتد مراجعتة المع

اكبتر  متعفالمراجعة الجبائية يجب ان تكون عمليتة منهجيتة منظمتة لج الخدمات االخرى  ات العالقة .

الربتتاح اتت  ادخالته فتي قائمتة  قتدر  متن القترائن التتي تستاعد المراجتع الجبتائي فتتي التحقيتق متن ان متا

 والخسائر هي نفقات فعلية ومقبولة جبائيا .

  المعايير الشخصية :الفرع  االول 

  العلمي و العملي للمراجع الجبائي  التأهيل :اوال 

 .التاهيل العلمي و الخبرة المهنية 

 قي  رلة مع تلالخبرة العلمية في مجال الممارلة العلمية للمراجعة و التمرار التعل  اثناء المما

 والعلميتة  التدريبات الكافية الرلمية و الغير الرلمية ا  ان توفر المؤهتل العلمتي  متع الخبترة

ة ن  فعالييالتدريب الكافي تحقق في مجملها مستوى الكفاءة الالزمة للمدقق للقيام بعمله و تحس

رار حول اداءه وعليه يجب ان يكون له مستوى عالي من المعلومات الجبائية ليستطيع اتخا  الق

 نوعية  المعلومات التي يراجعها .

  ال يوجتدو رأيتهتتوقتف علتى التتقاللية و حياديتة المراجتع الجبتائي فتي ابتداء  :االستقالل:ثانيا 

 :وعين من االلتقالل درجات في عدم   االلتقالل يجدر التفرقة بين ن

يخص االلتقالل المهني و هو ضروري لممارلة المهنة و تحكمه معايير  اتيتة ممتا يتؤدي  : فاألول*

 .9الى التحرر من الرقابة و السلطة العليا ا  يعتمد على نفسه وال يكون تابعا  لعملية ابداء الرأي

ئي و على درجة ودقة تتعلق هذه القاعدة بما يقوم به المدقق الجبا :بذل العناية المهنية الالزمة    :ثانيا*

ياته التة مستؤولالقيام بمهامه و يسترشد المدقق الجبائي في تحديد مستوى  العناية المهنية المالئمة بدر

العمتل  القانونية  والمهنية هذه العناية تتطلب فحص انتقادي لكل مستوى من مستتويات االشتراف علتى

 والعينات  تتطلب اداء مهني يتفق مع حج  وضخامة و تعقيدات عملية  التدقيق الى التخدام الذي يت  و

 الخيارات فان كل بند يت  اختياره لالختبار  يجب ان يت  فحصه بعناية مهنية منالبة.

  معايير العمل الميداني :الفرع الثاني: 

يدانيا في تطبيق المراجعة الجبائية و في وهي تخص العمل الميداني و المعايير  المطبقة  و المعتمدة م

 :10هذا االطار نجد ثالث معايير وهي

                                                           
9
 Guide d'audit et commissariat aux compte .s n c . drh 1989. , p : 10 

 
ن االرد,عمان  ,للنّر والتوزيع المستقبل  , الصول العلمية و العملية لتدقيق الحسابات ,خليل محمود الرفاعي  ,خالد راغب الخطيب 10

 72ص ,1998 لنة
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 ر تتطلتتتب اوال اختيتتتا  :التخطتتيط الستتتلي  للعمتتتل و االشتتتراف المالئتتت  علتتتى المستتتاعدين :اوال

مسؤولية ف وفقا لخطة مالئمة  المساعدين المنالبين ث  ضرورة تنفيذ  عملية المراجعة الجبائية

تتوفير لالقيام بقدر كاف من التخطيط   المسبق  تقع  علتى المراجتع الجبتائي ومستاعديه و  لت  

 تأكدللعملية  الا  للي  لعملية المراجعة  الفعالة ا  يجب اعداد برنامج المراجعة الجبائية  لكل

و مفهومتة متن قبتل جميتع  من تحدي خطوات العمتل الضترورية او االزمتة بصتورة   منتظمتة

 مستويات هيئة المراجعة الجبائية.

 ن ادلة مضرورة حصول المراجع الجبائي على قدر كاف  :كفاية و مالئمة ادلة االثبات  : ثانيا

 الماليتة  وقرائن االثبات المالئمتة لتكتون الالتا لتليما  يرتكتز عليهتا عتن التعبيتر عتن التقتارير

و المالحظتتتتة و  أالنتقتتتتاديالتتتتتدقيق الحستتتتابي و  و لتتتت  عتتتتن طريتتتتق الفحتتتتص  المستتتتتندي و

 االلتفسارات والمصادقات .

   غترض بيوثتق عمتل المراجعتة الجبائيتة  دومتا بملفتات عمتل يتت   مستكها  :توثيق العمل :ثالثا

تنظتي  بفات تستمه توثيق التدقيقات  التي ت   القيام بها  وتدعي   النتائج المتوصل  اليها هذه المل

 الضتروري قبتل الوصتول التى االحتترازو  االحتيتاطتعطي دالئل على اتختا  افضل للمهمة و 

 النتائج و االحكام النهائية.

  معايير  التقرير : الفرع الثالث 

لتالية لمعايير او هي تتضمن  االجراءات المتبعة في كتابة التقرير النهائي للمراجع الجبائي و نجد فيه ا

: 

 لتى ان يجتب ان يتضتمن التقريتر اشتارة ا  :التخدام المبتاد  المحالتبية المتعتارف عليهتا :اوال

قتصتر  لت  يالحسابات و القوائ  المالية قد اعدت وفقا لمباد  المحالبة المتعارف عليهتا . وال 

 ا كانتت  فيمتا ا الترأيعلى القبول العام للطر  و المباد  و يتطلب من المراجع الجبائي ابتداء 

 د  متعتارفالمباد  المحالبية  المستخدمة في اعداد الحسابات الختامية و القتوائ  الماليتة مبتا

الئما التخداما مو يلقى تأييدا  المبدأعليها ام ال  و المقصود بالقبول العام للمباد  المحالبية ان 

 :ة تحقق مايليوينبغي على المراجع الجبائي التركيز على ان المباد  المستخدم

 .كون المحالبة منتظمة من حيث الّكل اي مطابقة للنصوص القانونية 

  مبررة بوثائق و مستندات االثبات. ألنهاالمحالبة مثبتة 

  الن االهماالت و االغفاالت قليلة و غير خطرة. ;المحالبة صادقة 

 تجانس او يجب ان يتضمن التقرير اشارة الى مدى ال :تجانس التخدام المباد  المحالبية :ثانيا

مان ضتثبات تطبيق التخدام المباد  المحالبية من فترة الى اخرى و تهدف هذه القاعتدة التى 

 اثرها علتى وعلى المباد   طرأتقابلية القائمة المالية للمقارنة و بيان طبيعة  التغيرات التي 

 هذه القوائ .

 يجتتب ان يتضتتمن التقريتر التحقتتق متتن كفايتتة  و  :ي القتوائ  الماليتتةاالفصتتاح الكامتتل فتت   :ثالثاا

مالئمتتة  االفصتتاح كمتتا تعبتتر عنهتتا القتتوائ  الماليتتة  و التتتي ينبغتتي ان تّتتتمل علتتى بيانتتات و 

معلومتات و العتترض الستلي  للقتتوائ   و متتدى كفايتة البيانتتات و الدقتتة  فتي ترتيبهتتا و تبويبهتتا و 
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باالصول و الخصتوم و التتي تتطلتب ايضتاحات  اقفلتت عنتد توضيه كافة المعلومات المتعلقة 

اعداد القوائ  المالية و  ل  لتقتدي  بيانتات  تستاعد علتى العترض الستلي  لهتا دون االعتالن عتن 

 الرار المّروع او االضرار به.

 :فايته كالمراجع الجبائي االعتبارات  التالية للحك  على مالئمة االفصاح و  يأخذومن المفيد ان 

  هو المصلحة العامة. لإلفصاحالهدف الرئيسي 

  قتد يكتون الضترر المّتروع يفتو  الفوائتد  ;وجود مبررات لعدم االفصاح لتضارب المصاله

ة العامة العائدة للغير ويلعب عامل االهمية دورا كبيرا في مجال االفصاح الرتباطه  بالمصلح

لنستبية اال تتوقف على قيمتة العنصتر على المستثمر العادي و االهمية  تأثيرهو يقا  باحتمال 

 فقط  بل على اهمية المعلومات لمستخدمي القوائ  المالية. 

  توقعات  وعن اوضاع  باإلفصاحالقوائ  المالية المتفق  عليها قد تكون غير مالئمة فيما يتعلق

 هامة  قد تكون ضرورية التخا  القرارات.

  متل و كامل وال تحمتل اكثتر متن معنتى او تحان محتويات القوائ  المالية ظاهرة بّكل صريه

 شكا في معناها.

 في القوائ  المالية  رأيهيجب  على المراجع التعبير عن  :في القوائ  المالية الرأيابداء  : رابعا

فتي امتور معينتة فعليتة يجتب ان يتضتتمن  الترأيكوحتدة واحتدة و فتي حالتة امتناعته عتن ابتتداء 

تقريتتره االلتتباب التتتي ادت  التتى  لتت  و تنبغتتي ان يوضتته تقريتتره بصتتورة واضتتحة لطبيعتتة  

الفحص  الذي قام به و درجة  مسؤولياته  علتى القتوائ  الماليتة و يتختذ المراجتع الجبتائي  فتي 

 11اجعة الجبائية.في القوائ  اربعة مواقف طبقا لقواعد المر رأيهمجال  التعبير عن 

 : قواعد سلوك مهنة المراجعة الجبائية 3المطلب 

لتي اللالية امن اه  الصفات التي يجب ان يتحلى بها المدقق الجبائي فهي نقطة االرتكاز ا تعد النزاهة

 مات لهت  ويعتمد عليها العميل في اضافة المنفعتة لته فتالعمالء يعتمتدون علتى المتدققين فتي تقتدي  الختد

لمهنتتي ليتتة متتن الدقتتة و القواعتتد االخالقيتتة و التتتي تتحقتتق متتن ختتالل التتتقالليته و لتتلوكه ابدرجتتة عا

 القواعد االخالقية  المهنية . 136/96و  ل  حسب المرلوم التنفيذي رق   واألخالقي

 واجبات المراجع الجبائي  :الفرع االول 

 :واجبات المهني في اداء المهنة و في عالقته مع زبائنه  :اوال

 :العناية المهنية  الواجبة -1

 ين كفاءتتهيجب على العضو ان يلتزم بمعايير المهنة الفنية و االخالقية و ان يستعى علتى التدوام لتحست

فتي  وجودة خدماته و ان يؤدي مسؤوليته المهنية على اكمل وجه ممكن وبكفتاءة و اختالص. وقتد جتاء

 ن علق بالعناية المهنية فيما يلي ا( بما يت13/7/5/4/2المرلوم السابق   كره في المواد ) 

                                                           
  11   73مرجع لابق ص  ,الرفاعي خليل محمود  ,خالد راغب الخطيب  -
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 يتحلى بدرجة عالية من الرزانة في اداء مهامه بدون المسا  بكرامة المهنة وشرفها  -

ختالص و الحيتاد و اال مبتدأينفذ بعنايتة طبقتا للمقتاييس المهنيتة كتل االعمتال الضترورية متع مراعتاة  -

 الّرعية المطلوبة و كذا القواعد االخالقية  المهنية

فتي  ومهامته بالرقابتة الحستابية و التصتريحات الجبائيتة  و تصتريحات الّتركات قوم عند ممارلة ي -

 مجلس التسيير يجب ان يقوم بما يأتي

 ينفذ  الخدمات المطلوبة بعناية 

 يحترم االجال المتفق عليها 

 يعل  الزبون 

  ايتا ريتابع في مجال رقابة الحسابات كل التحريات الضترورية التتي متن شتانها ان تكتون لديته

 معلال و مؤلسا

 :الموضوعية واالستقاللية  -2

و تتطلب  تعطي الموضوعية و االلتقاللية قيمة الخدمات  المهني وهي احدى العالمات المميزة للمهنة

ة ه  المهنيتع بالتقالل فكري  في جميع ما يتعلق بخدماتالموضوعية من المهني ان يكون محايدا  و يتم

له عنتد موضوعيته و التقالواال يكون له مصاله متعارضة وان يتجنب اي عالقات قد تبدو انها تفقده 

 ان  ( من المرلوم التنفيذي . من واجب المهني5و  3تقدي  خدماته المهنية. كما تنص المواد ) 

ف و ضتمير ة الى االمانة و االلتتقالل و التى واجتب  القيتام بمهامته بّترتكون عالقته بزبائنه مستند -

 مهني  

يّتتهر فيمتتتا يختتص التصتتتريحات الجبائيتتة و تصتتتريحات الّتتركات علتتتى احتتترام زبائنتتته متتع اختتتذ  -

 لمسؤولية.االحتياطات الالزمة لتجنب الوقوع في وضعية  تواطؤ قد تّوه حياده و التقالله و تحمله ا

 :السر المهني  -3

الخالقية امن العضو ان يكون نزيها عفيفا صادقا مراعيا مصلحة المجتمع و قيمه  يتطلب السر المهني 

نفتس  متن 06تضتمنته المتادة   دقيقا فتي تفستير المعتايير و محافظتا علتى لترية اعمتال عمالئته ) وقتد 

 المرلوم( .

ظيمتات فتي القتوانين و التنفتي بعتض الحتاالت المنصتوص عليهتا  إاليلتزم بسر المهنة فتي اداء مهنتته 

 المعمول بها وال ليما

 بموجب الزامية اطالع االدارة الجبائية على الوثائق المقررة 

  بّأنه بعد فته بحث او تحقيق قضائيين 

  ى ادارة و التحكتي  بنتاءا علت التأديتببّتهادته   امتام غرفتة المصتالحة و  لتإلدالءعندما يدعون

 موكليه 
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 :المتدربين  طيربتا واجبات تتعلق :ثانيا  

 يجب على التا  التدريب ان يمنه المتدربين كل التسهيالت من اجل ما ياتي 

 متابعة الدرو  التحضيرية لالمتحانات التي تفضي الى هذه المهنة  - 

 المّاركة في حصص االعمال التطبيقية و االنّطة التكوينية  -

 التقدم الى االختبارات  -

 خاصة غير مدفوعة االج بإجازةمتع الت -

  حقوق المراجع  الجبائي في ممارسة مهامه :الفرع الثاني: 

  الحق في التعاون: 

لتب علتى يحق للمراجع الجبائي ان يطلب من زبونه ان يتعاون معه قصد القيام بمهمته و يمكنته ان يط

 :يأتيالخصوص ما 

 ان تقدم له كل الوثائق الالزمة لتكوين ملف دائ  -

 ان يسهل له دخول المصاله من اجل الحاجات التي تتطلبها مهمته -

 ان تجمع كل الوثائق الالزمة و ترتب و توضع تحت تصرفه -

ان يبلت  بتذل  على المراجع الجبائي الذي يالحظ تجاهل واجبتات التعتاون او قصتورا يعترقالن مهمتته 

ى معلومتات  جيتدة حتول الوضتعية مسيري المؤلسة كتابيا و يطلب منه  تدارك   ل . و للحصول عل

الجبائية للمؤلسة. يجب عليه  اختيتار مراجتع  مؤهتل لهتذا النتوع  متن المهتام و التذي يجتب ان يتمتتع 

بحرية مادية و معنوية  و بمؤهالت و خبرة مهنية في الميتدان الجبتائي لضتمان  اكبتر قتدر ممكتن متن 

المعنيين يسطرون  مع المراجع  حتدود مهمتة  المردودية اثناء ممارلته لمهمته .  و ال ننسى ايضا ان

  12المراجعة الجبائية و الت تتمثل في اهدافها فترتها و مدى شموليتها.

 تطور المراجعة الجبائية  :المبحث الثالث 

 مراحل سير المراجعة الجبائية:المطلب االول 

مجموعتة متن العمليتات التتي يجتب علتى المراجتع القيتام بهتا بكفتاءة و  تمثل مراحل المراجعة الجبائية

مهارة عالية لتحقيق هدفه من هنا يجب ان تكون منهجية المراجعة الجبائية مرنة و منطقية و عملية و 

متمالتكة  و قائمتة علتى مبتتدا  المالئمتة و قيتام المراجتتع بتوظيتف نفسته و مستتاعديه لهتذا الغترض هتتو 

نجاح برنامج المراجعة الجبائية الن العبرة ليس بوضع النظ  و تّديد االجراءات و  العنصر الفاعل في

                                                           
        12zbiskra.d-http://univ/  15 :12    على الساعة   29/02/2019بتاريخ   ماخو ة  
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انما بحسن التخدام الموارد و اهمها المورد البّري اضافة الى تطبيتق مبتاد  المحالتبة و المراجعتة 

 المتعارف عليها و االلتزام بالتّريعات الضريبية الوطنية.

 :ما يلي و تتمثل مراحل المراجعة الجبائية في

  التخطيط لبرنامج المراجعة الجبائية  :الفرع االول: 

ن يث يمكن احهذه الخطوة تتيه للمراجع تحديد  المعلومات التي يمكن ان تفيده في توجهاته المستقبلية 

 :تّتمل على

و نطا   فكرة على تاريخ المؤلسة شكل كان تكون للمراجع الجبائي :المعرفة  العامة للمؤسسة :اوال

 هيكل را  المال... -المؤلسة و طبيعة نّاطها 

ميع الوثتائق جالمراجع  يحدد و يبحث في  : معرفة الوثائق القانونية و المحاسبية و التسييرية  :ثانيا

تقنيتتات  والمحالتبة  :القانونيتة المحالتبية و ادارة المؤلستة حيتث يمكتن ان تقتتدم تتاثيرات جبائيتة مثتل 

مقدمتة تقتارير مراجعتي الحستابات ال ;مستتوى التحليتل المتالي المطبتق  ;ولتائل االعتالم كالبرمجيتات 

 حيث يت  البحث في هذه الوثائق على المعلومات  ات  الطبيعة الجبائية. ;للمؤلسة .......

ع متتعقتتود  ;عقتتود القتتروض  ;كعقتتود االيجتتار  : التعاارف علاات االتفاقيااات الرئيسااية للمؤسسااة :ثالثااا

 الّركات االجنبية و غيرها.

مة بالمؤلسة المعارف السابقة و المكتسبة خالل مرحلة المعرفة العا :تحديد المخاطر واالهداف  :رابعا

لمهمتة اتتيه تحديد المخاطر هذه المرحلتة تستمه للمتراجعين بتعيتين االهتداف التتي تركتز علتى النقتاط 

 واحتمال كبير في تغطية المخاطر. و ادراك المزيد من الفعالية  ;السابقة 

يلعتب  بحث الستوابق الجبائيتة للمؤلستة :االخذ بمعلومات تقرير المؤسسة مع ادارة الضرائب :خامسا

قبتل  دورا هاما في تقيي  المخاطر و يجب على المراجع اعادة النظر في رلائل و جهت للمؤلسة متن

 اداة الضرائب.

 الجبائيةتنفيذ المراجعة  :الفرع الثاني: 

قيي   اكيد او تمهمة المراجعة الجبائية للتحقيق من تطبيق انظمة الرقابة الداخلية للنصوص التّريعية لت

 نخاطر الرقابة الداخلية.

 والمؤلستة  الرقابة الداخلية عبارة عن نظام يتحك  في جميع االجراءات التنظيمية و االداريتة داختل -

تنالتب متع يظام الرقابة الداخلية ليس وظيفة او خدمة ولكنه نظام هي تختلف عن المراجعة الداخلية فن

 االنّطة العامة للمؤلسة.

علتى  ئيتة يرتكتزونظرا للترابط بين المحالبة و الجباية فان تقيي  الرقابتة الداخليتة متع المراجعتة  الجبا

 المعلومات المقدمة من المحالبة.
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الداخليتة  على ان االهداف الرئيسية لنظام الرقابتةينص  (IFAC)من جانبه االتحاد الدولي للمحالبين 

 :هي 

 موثوقية و اكتمال المعلومات -

 االمتثال للسيالات و الخطط و االجراءات و القوانين و االنظمة -

 برنامج.و االهداف و الغايات المخصصة لهذا النّاط او ال للمرادااللتخدام االقتصادي و الكفء  -

 :. استبيانات الداخلية الخاصة بالميدان الجبائي1

عتن قائمتة  وهي عبتارة ;وهي التبيانات تستعمل لتقيي  نظام الرقابة الداخلية الخاص بالجانب الجبائي 

 الئلة 

( Check - List)  نجتاح هتذه الطريقتة عتن كيفيتة صتياغة االلتئلة بحيتث يجتب ان تصتاغ  يتوقتفو

ع حديد  جميتبطريقة جيدة لهلة  الفه  على ان تكون االجابة ب )نع ( او )ال( بحيث االلتبيان يسمه بت

 .نقاط القوة و الضعف في االجراءات و تحديد جميع النقاط التي ليت  مناقّتها خالل المهمة

 :تصريحات المكتتبة من قبل المؤسسةلل ي.  التحليل المال2

مصرح لعناصر الالمراجع قد يعود بالكثير من الفائدة ا ا التخدم التحليل المالي و يمكن ان يطبقه على ا

 :الى  ل  فان المراجع يعمل على باإلضافةبها من المؤلسة على القوائ  الجبائية 

لتتوفير  النظر فيما ا ا كانت المؤلسة قتد تستتخدم واحتد او اكثتر متن خبتراء االلتّتاريين  ختارجيين -

 ;الحلول للعديد من المّاكل

 ;درالة طر  معالجة القضايا الجبائية -

 ;مختلف التصريحات الجبائية تأليسمالحظة شروط  -

 ;درالة اجراءات التحقيق و الرقابة المستعملة من طرف المؤلسة -

 :ات التحقيق المباشرة ء. تنفيذ اجرا3

عتمد على احترام هذه الرقابة التي ت ;هذا التقيي  يمكن بطريقة احصائية ا ا تعلق بالخطر العام للتحقيق 

متثتتال حتول قتتدرة المؤلستتة علتتى اال رأيا  ان الهتتدف متتن هتذه الخطتتوة هتتو ابتتداء  ;القواعتد الجبائيتتة 

 اللتزامتاتاو لهذا على المراجع ان يربط من ناحية بتين احتترام  القواعتد و بتين متدة  للتّريع الجبائي

 التصريحية من ناحية اخرى.

 اعداد تقرير المراجعة الجبائية :الفرع الثالث: 

بعد فحص االلئلة الجبائية المقدمة من قبل المراجع على المضمون و الّكل و االلتزامات الجبائية من  

ائج المراجعة الجبائية. ويعد  تقرير  المراجع الجيائي اخر  مرحلة في عملية المراجعتة المه  اعداد نت
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المراجتع  رأيالجبائية فالتقرير  يجب ان يحتتوي علتى  لإلدارةالجبائية وهو يمثل اداة لتوصيل النتائج 

كمتا يجتب ان  في قبول البيانتات التواردة فتي القتوائ  الماليتة ككتل او امتناعته عتن قبتول  تلت  البيانتات 

الضتريبية التتي  لتإلدارةيتضمن التقرير االلباب التي ادت الى  ل   االمتناع و توضيه هذه االلتباب 

 13تتابع عمل المراجع الجبائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادئ المراجعة الجبائية :المطلب الثاني 

وهي تعتمد على المباد   المراجعة الجبائية هي مفهوم جديد مقارنة مع األنواع األخرى للمراجعة،

  :التالية

المؤلسة مطمئنة من الناحية الجبائية: المراجعة الجبائية تجعل المؤلسة في التعداد لمواجهة أي 

 خطر ناتج عن عملية الرقابة الجبائية؛

ام المراجعــة الجبائيــة مهمــة مصــوبة: العوائــق التــي تواجــه المؤلســة فــي االمتثــال لألحكــ-

 للمؤلسةوهــذا يــنعكس مباشــرة علــى السيالــة التســييرية والماليــة  الوقتمتزايــدة مــع  الجبائيــة

 فالمراجعــة

 ؛ الجبائية تساه  في التقليل من هذه العوائق إلى حدها األدنى

                                                           
    13biskra.dz  -http://univ/  15 :12   على الساعة    30/02/2019بتاريخ ,ماخو ة   

 



 الجبائيةاالطار النظري للمراجعة                                                          :الفصل االول  
 

 
16 

 أهـ  انّـغاالت المؤلسـاتالمراجعـة الجبائيـة ولـيلة لتدنئـة المخـاطر الجبائيـة: تعتبـر الجبايـة مـن 

االقتصـادية، فتعـدد وتعقـد وعـدم الـتقرار نصوصـها يولـد خطـر متزايـد، وأي قـرار يتبعـه 

جبائيـة تـؤثر علـى لـو  المؤلسـة، ولهـذا ظهـرت الحاجـة إلـى تطـوير وظيفـة تسـمه  انعكالـات

ي والذي ممكن أن يتولد نتيجة لخضوع الحسن لجبايتها وثانيا قيا  الخطر الجبائ أوال بالتسـيير

 رقابة جبائية؛ المؤلسة لعملية

 المراجعــة الجبائيــة أداة فــي خدمــة المؤلســة: لتخفــيض التكــاليف الجبائيــة دون التعــرض

 جبائية محتملة، فإنه ال يت  اتخا  أي قرار أو القيام بـأي إجـراء دون األخـذ بعـين االعتبـار لمخــاطر

المؤلسـة األخـرى، وهـذا يـدخل ضـمن السيالـة التسـييرية للمؤلسـة، ولهـذا يجـب القيـام  وظـائف

جبائي أو بمعنى آخر مراجعة جبائية تمكـن مـن اكتّـاف نقـاط قـوة وضـعف المؤلسـة مـن  بتّـخيص

 الجبائية؛  الناحيـة

ا الجبائية: تعدد القوانين الجبائية وتعقيـدهاالمراجعة الجبائية تمكن المؤلسة من االمتثال اللتزاماته 

 تجعل مـن الخطـر الجبـائي فـي تزايـد مسـتمر مـثال: عـدم فهـ  النصـوص الجديـدة لقـوانين الماليـة،

 فالمراجعـة الجبائيـة تعمـل علـى تفسـير وفهـ  هـذه القـوانين ممـا يسـهل األمـر علـى المؤلسـة بالقيـام

الجبائيــة، باإلضــافة إلــى االلــتفادة مــن االمتيــازات الجبائيــة التــي يطرحهــا بالتزاماتهــا 

 14الجبائي التّــريع

 هخصائصو :   المراجع الجبائي لثالثاالمطلب 

و أيعد العنصر البّتري عنصترا مهمتا فتي جميتع مراحتل المراجعتة لتواء فتي تحقيتق العمليتة الماليتة 

 العمليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

ألهتداف، فالمراجع هو الذي يقوم بالتخطيط والتنظي  والتنفيذ بغرض الوصول إلى تحقيتق ا الضريبية،

يتار يجب أن تتوافر فيته صتفات محتددة النجتاز الهتدف المطلتوب، لتذل  فقتد نتص المع; ولهذه األلباب

ين لقتانونيعلى ضرورة التزام المراجع بقواعد السلوك المهني للمحالتبين ا (910) الدولي للتدقيق رق 

ت المهنية وتتضمن قواعد السلوك المهني التي تحك  المسؤوليا الصادر عن االتحاد الدولي للمحالبين،

 ك المهنتي،للمراجع علتى متا يلتي: االلتتقاللية، الموضتوعية،الكفاءة والعنايتة المهنيتة، السترية والستلو

 .المعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايير الفنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

عيّنتة، ، ها يتطلب أوال تحديد قواعتد م إن تحقيق مهمة أي مراجعة، بغض النظر عن طبيعتها وأهداف

 ومعرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

على  وقبول وبعث والتقبال معلومات خاضعة للمراجعة، حيث تعتمد مصداقية ّ تدخل المراجع ألالا

اجتع أي قدرته على فرض المعايير في تنفيذ أعمال المراجعة. وتتمثل أهت  خصتائص المر االحتراف،

 :الجبائي في

 الفرع األول: االستقاللية      (Indépendance   ) 

                                                           
14redha khelassi ibid  p 37  
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لتقالل ماديا اال أن يكون المراجع الجبائي محايدا في قراره، كما يجب أن نقدر هذا   تعني االلتقاللية

، أهدافه يةومعنويا، ويتطلب االلتقالل المادي أن ال يكون المراجع في موضع تبعية قد تؤثّر على تسو

 القتةفيجتب أن ال تربطته بالعميتل أي عالقتة منفعتة ماعتدا ع مثال كتأن تكتون عالقتة عمتل متع العميتل،

لجبتائي المراجعة؛ في المقابل االلتقالل المعنوي يسمه بضمان الصد  والنزاهة في للوك المراجع ا

راجتع احتمال للتعرض لضغوط خارجية قد تتؤدي إلتى تغييتر قتراره، وبالتتالي تمتتع الم وهذا يمنع أي

 . زوالمعنوية تسمه له بقيادة مهمته وإيصالها دون تحيّ  ةالجبائي بااللتقاللية المادي

 السرية المهنية الفرع الثاني :         ( Secret professionnel) 

خاطر قد يمكن أن يطالب المراجع الجبائي طوال مهمته بمعرفة معلومات لرية أين تّكل في إفّائها م

 تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود

ؤلستة، أيضا جميع االلتنتاجات المتعلقة بالوضع الجبائي للم بالضرر على المؤلسة محل المراجعة،

 .أيدي أطراف ثالثة يمكن أن تستخدم ضدها إ ا ت  وقوعها في

 الفرع الثالث: الكفاءة    ( (Compétence 

 م،المها وع منا هي التي تحدد تطور هذا الننهصفة لها أهمية كبيرة في المراجعة الجبائية، أل  الكفاءة

دنتى متن في الواقع فإن نجتاح عمليتة المراجعتة الجبائيتة يعتمتد بالدرجتة األولتى علتى مستتوى الحتد األ

هذا الّرط   -من حيث المراجعة الجبائية   - اللمجوكفاءة المعنيين في هذا ا تحققها خبرة الجودة التي

راجعة ة تقنيات المالجبائي معرفة كيفية فرض الضريبة فقط، ولكن أيضا معرف ال يتطلب من المراجع

 المحالبية،  حتى يمكنه السيطرة على األمور

  .نتيجة لذل  ، يجب أن يكون المراجع الجبائي على مستوى عال من الكفاءة

∗مة التعاون االقتصادي والتنمية على أن تحديد الكفاءات األلاليةووتذكر منظّ   المطلوبة من المراجع  

طريق تحليل األنّطة الالزمة والخاصة بمهام أداء المراجعة و من بال  األهمية وتت  عن  الجبائي أمر

 : منها خالل الممارلات والتجارب

القدرة على إجراء التحقيقات الالزمة، المحالبة الضريبية والتحليل المالي، القيام بالبحث والتحليل، 

ال، تطبيق عمليات الخبرة التقنية)، اتخا  القرارات الفعالة، التواصل بّكل فع تطبيق القانون

 .  ....النتائج وإجراءات العمل، تحقيق

 أي أنه على المراجع أن يصل إلى مستوى جيّد من المهارات العالية حتى يكون قادرا على تقيي  جودة

المعلومات التي يقوم بمراجعتها، وتعتبر االلتقاللية والكفاءة من الصفات المتوقع أو الواجب توفرها 

 في المراجع

 15.وبالتالي في المراجع الجبائي بّكل خاص العام،

 

 

                                                           
     15  zbiskra.d-http://univ/ , 28-27ص  ,السابق وقعنفس الم  
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 خاتمة الفصل 

 

عند إجراء عملية المراجعة الجبائية قد تنّأ عدت إشكاليات عن  ل  فمنها متا يتعلتق بالّتكل وخاصتة 

 عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم

كلفين ماحترام الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة من طرف أعوان المراجعة ،وكذل  عدم إلتزام ال

 بالضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريبة

علتتى عتتاتقه  باإلضتتافة إلتتى المنازاعتتات المترتبتتة عتتن ختتر  إجتتراءات المراجعتتة  الملقتتاةبالواجبتتات 

 . المحالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبية

ه نقاط نزاعية  ات طابع قانوني نذكر منها منازعات الرل  على القيمة ييتعلق بالموضوع نجد ف أما ما

 المضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافة

 ات طابع فني والتتي تتربط بفحتص المحالتبة متن حيتث  المنازعات المتعلقة باألعباء ....إلخ، أخرى.
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 المضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمون و كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا

فحتتص حستتابات الميزانيتتة والوثتتائق المحالتتبية ، بإعتبارهتتا مستتائل فنيتتة تقنيتتة يستتتعين فيهتتا القاضتتي 

 اإلداري فيها 

 . مختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص بخبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

لضتريبي ا ومن هنا تبين أن أهمية المراجعة يتعلتق بتالتنظي  القتانوني للضتريبة وكتذا محاربتة التهترب

كل من أخطاء من كلتا النواحي من جهة المكلفين بالضريبة وكذا المّرف عليها،و والغش والكّف عن

 .وتحقيق الموازنة اإلجتماعية أجل تغطية النفقات العامة للدولة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :الفصل الثاني  

التهرب 

 الضريبي
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 :الفصل تمهيد

ا ملا الى حيل وتصرفات من اجلل اللتصلم ملن  فلض الضلريبة و  ل  أيلج ان المكلف بالضريبة كثيرا ما

واجد يعرف بالتهرب الضريبي فالتهرب الضريبي جريمة تعرفها معظم المجتمعات باعتبار ا وجدت بت

  ميته.اتهد  وجو  النظام الضريبي وتقلل من  ألنهاالضريبة نفسها و  ي من ا م انشغاالت المشرع 

 ل ا  صبح حديث الساعة و مصطلح متداول في الساحة الوطنيلة حاولنلا فليوبما ان التهرب الضريبي ا

 الفصل التطرق الى المباحث التالية 

 ية التهرب الضريبي ما  :المبحث االول  -

 طرق و اثار التهرب الضريبي. ووسائل مكافحته :المبحث الثاني-

  التهرب الضريبيمتها في الحد من  المراجعة الجبائية ومسا :  المبحث الثالث -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية التهرب الضريبيهما   :المبحث االول 

اللوطني و  ملن خططلر الظلوا ر التلي يصلرفها اد تصلا  اللدولي بصلفة عاملة التهرب الضريبي  يعتبر

سواءا  بصفة طاصة،و  و يترك خثار سلبية عميقة في اد تصا ،لكن  ناك صعوبة في تحديد   ه األثار
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كانت اال تا ية او االجتماعية او السياسية ...الخ و التهرب الضريبي له عدة معاني و مفا يم مصتلفة في 

 كل  ولة و ل لك سنتطرق في   ا المبحث الى مفهوم التهرب الضريبي   و اسباب وجو ه و  انواعه

 مفهوم التهرب الضريبي  :المطلب االول 

 لصسلارة فلياخي بلد و مهما كانت  رجة التقلدم و التطلور اال تصلا ية فيله إال خنله ال يصللو ملن نسلبة  إن

 مسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتو 

 :ليالحصيلة الضريبية و   ا راجض إلى التهرب الضريبي. و بالتالي تعد ت تعاريفه و  ي كالتا

 اساليب  لك طر ا وعا في ذتب و محاولة المكلف الصاضض  للضريبة عدم  فض الضريبة كليا او جزئيا م

لضلريبي امصالفة للقانون و تحمل في طياتها طابض الغش و يجب التمييز في   ا المجال بلين التهلرب 

لل ي اريبي و ال ي  يقصد به الوا عة الضريبية عن طريق امتناع الشصم عن النشاط ضو التجنب ال

دم احكللام صلليا ة يللي ي الللى طضللوعه للضللريبة عللن طريللق االسللتفا ة مللن الثغللرات القانونيللة وعلل

 التشللريعات الضللريبية للللتصلم مللن  فللض الضللريبة حيللث يسللتطيض المكلللف ان ينفلل  مللن احللدا ا ويجللد

 مصرجا  انونيا يتجنب الضريبة او يصفف من وعائها.

 يلا او ك لك التهرب من الضريبة  و) تصلم المكللف نهائيلا ملن الضلريبة المسلتوجبة عليله للدوللة كل

يض الن التهلرب يضل(  فلالتهرب الضلريبي يصتللف علن العلبء الضلريبي   ون ان ينقلها للغيلر جزئيا

هلا بلل كلل لعلى الدولة المستوجبة لها بينما نقل العبء الضريبي ال يضيض عليها الضريبة المستوجبة 

ف الفعللي المكللما  نالك يصتلف المكلف القانوني للضريبة ال ي حد ته الدولة و الل ي  فعهلا لهلا علن 

 . اال ي يحمل خعباء

جلرائم و التجنب الضريبي يعلد املرا مشلروعا ليياطل  عليهلا القلانون املا التهلرب الضلريبي فهلو ملن ال

 . الم عقوبات جنائية ومدنية تجا هااال تصا ية التي فرضت كافة  وانين الضرائب في الع

  التهلرب الضلريبي ملن الظلوا ر الشلائعة فللي معظلم  ول العلالم وفلي مصتللف العصلور  وان كانللت

 1.ن الدول المتقدمةنسبته في الدول النامية اعلى بكثير م

 - يقصد بالتهرب الضريبي تلك المصالفات  القانونية المتمثلة فلي علدم  االمتثلال للتشلريض الضلريبي او

الثغللرات الموجللو ة فللي القللانون مللن اجللل الللتصلم مللن ا اء الواجللب الضللريبي بجميللض الوسللائل و 

ليلات  المحاسلبية او الحركلات الما يلة و ذللك بكلل جلزء ملن المبلل  االشكال سواء تعلق االمر بالعم

الواجللب اللل فض  للصزينللة العموميللة و اللل ي تسللتعمله الدولللة فللي تغطيللة نفقاتهللا و تحقيللق ا للدافها 

 2اال تصا ية و االجتماعية.

 اسباب التهرب الضريبي:المطلب الثاني 

 :اسباب منهابصفة عامة يمكن ارجاع ظا رة التهرب الضريبي لعدة 

                                                             
  1214-420ص  2014الجزائر  , ار  ومة للطباعة و النشر و التوزيض  , الجبائية شذرات النظرية ,الدكتور رضا طالصي  
  39 ص 2013الجزائر  سنة  ,بن عكنون ,الساحة المركزية , ديوان المطبوعات الجامعية,جباية المؤسسة ,حميدة بوزيدة  2
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  :  االسباب النفسية -1  

وب و وتعو  الى ضعف مستو  الوعي الضريبي لد  المكلف و اعتقا ه ان الضلريبة ا اة الفقلار الشلع

بغرض نزع  تاريصية و تجدر االشارة  في   ا الصد  ان االستعمار الفرنسي ألسبابيعو    ا االعتقا  

كن جديللدة كالضللرائب البلديللة و الرسللوم علللى المسللا ملكيللة الفالحللين الجزائللريين  للام بفللرض ضللرائب

ض و رسلوما عللى االسلواق . و  لد فلرض القلانون الفرنسلي  فلورسوم على الكالب و عللى االيجلارات 

علد لمحليلة وبالضريبة بالعملة الفرنسية و  ك ا كان الفالحون  ملزمون ببيض جزء ملن انتلاجهم بالعمللة ا

ل سليين للحصلوزا  افقار الطبقات و لجوئهلا  اللى بيلض االراضلي للفرنذلك تبديلها بالعملة الفرنسية مما 

 على العملة و لمواجهة عبء الضرائب المفروضة عليهم 

 اعتبار الضريبة  ا تطاع نقدي مالي  ون مقابل )فكرة اكراه(.-

 :  اسباب التشريعية -2

تتجلى  عدة مشاكل للمكلفتعقد تشريعات الضرائب و عدم استقرار النظام الضريبي من شانه ان يصلق 

لتصفيضات افي عدم فهمه للنصوص القانونية ومن امثلة   ه التعقيدات  كثرة المعدالت و االعفاءات و 

 و التعديالت التي تزيد من احتمال التهرب.

إن ولةا بسهتعد  الضرائب مما يي ي الى ار اق المكلف بالضرائب و ترك الثغرات يمكن التسلل منه-

ي فراره و عدم استقرار التشريعات يصلق اضطرابا لد   افعي الضرائب و عدم استق كثرة التعديل

 التعامالت

إذا  طاصة الضريبية بين اد ارات الضريبية و  افعي الضرائب وفي نفس الو ت يي ي إلى التهرب و

 ;خسعار الضرائب السابقة خو فرض ضرائب جديدة تضمنت زيا ة في

يزيلد   تصريحي  يعتمد على التصريح المقدم ملن طلرف المكللف و  ل ا ملاان النظام الجبائي  و نظام -

 ;من نسبة التهرب

لتللي اتعقلد وعلدم وضللوت التشلريعات الضللريبية و طاصلة فيمللا يتعللق بادعفللاءات الضلريبية و خيضللا الجهلات -

 تطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب 

صليلتها حانصفلاض  ادعفاء . كما خن تعقد عدم وضوت خنواع الضرائب يي ي ارتفلاع تكلفلة تحصليلها و بالتلالي

 كلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا

 يي ي الى طلق خجواء التهرب الضريبي و فتح الثغرات لها

 :االسباب االدارية  -3

 :و تعو    ه االسباب الى 

 ;العد  الهائل للمكلفين الصاضعين للضريبة و الملفات المعروضة للدراسة-
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 وونقللم كفللاءتهم المهنيللة ممللا يترتللب عليلله صللعوبة الحصللر الللد يق للمكلفللين  نقللم عللد  المللوظفين-

 ;لألوعية الضريبية

مسلاعجتهم التحفيزية مما يجعل الموظفين يتواطئون مض المكلفلين ل المكافآتضاءلة المرتبات و  ياب -

 ;على التهرب مقابل الرشاوي

مللة اللل ي يقللدر  يالنظللام الجزافللي  صللعوبة تقللدير الوعللاء الضللريبي و اعتمللا  ا ارة الضللرائب علللى-

 ;الحقيقية او اكثر من  يمتها  الضريبة با ل من القيمة

 :وفرة المداخيل   -4

يل  ه المداطكنتيجة لعائدات الصا رات من الموا  االولية و الصام وما توفره من ايرا ات ضريبة على  

ات كللان السللبب فللي اعتبللار امللداطيل الضللريبية ثانويللة نتيجللة للل لك فقللد ا ملللت بعلل  الللدول االيللرا 

 لضريبية.ا  ارةبادالضريبية  و لم تسطر لها برامج  فعالة للمرا بة  و التاطير و التكوين الصاص 

 ;يبياعتبار فكرة سر ة الدولة ال تعد سر ة ما امت شصم معنوي و   ا نتيجة نقم الوعي الضر -5

 3عدم تحقيق الضريبة للعدالة االجتماعية كنتيجة لعدم  الرشا ة في االنفاق العام. -6

 :اسباب مرتبطة بالظروف االقتصادية -7

ية عل امكانا  يجلألفرا  وزيا ة  طول المكلفين في اي ا تص من المسلم به ان ارتفاع القدرة الشرائية

بسهولة  تهلكين ليلة جدا ، الش يء ال ي يسمح للمنتجين بنقل عبئ الضريبة الى المس التهرب الضريبي

دم ضبط عج عنه اال تصا  الوطني المتسم بانتشار اال تصا  الموازي ال ي نت  ير ان اذ تأملنا وضعية

ه عدم حرية المنافسة وفوض   االستيرا  لوجدنا ان    مات ،اضافة الىسوق السلض و الصد

 واضح الصصوصية  د سا مت في زيا ة حجم التهرب الضريبي بشكل

  : اسباب اخالقية-8

الدوللة  فينتج التهرب الضريبي منصف الوعي الضريبي للممول الناتج عن اعتقا ه من ان ما يأط ه من

 . الدوللة تسليء اسلتعمال االملوال العاملة ،و شلعوره بثقلل العلبء الضلريبيا ل مما تأطل ه منله ، و ان 

االسللباب الفنيللة التللي تحللد مللن فعاليللة النظللام الضللريبي، فتتمثللل اساسللا فللي تعقللد النظللام الضللريبي -9

 بادضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللافة اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

ال تتركه انلواع الضلرائب المصتلفلة بحريلات متفاوتلة فلي امكانيلة التهلرب، اذ انله عموملا  ليلل فلي مجل

 الضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرائب المباشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرة

لكون  افعها القانوني )المنتج ، المستور  ، بائض العملة (يقوم بنقلها على االطرين حتى يقلض عبئهلا عللى 

في ا تنائه للسلض و الصدمات ضمن االسعار  ونما يفلرق بلين ملا  فعله كسلعر ، و ملا  المستهلك النهائي 

ة، و بالصصلوص الضلرائب اللدطل ، كل لك  فعه كضرائب ، و تزيد فرصالتهرب في ضرائب المباشر

                                                             
 سنة  ,االسكندرية  ,ض جامعة الريا, ار النشر ميسسة شباب الجامعة ,النظام الضريبي في الفكر المالي االسالمي , . ازي حسين عناية   

  3344-343 ص 0220
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يسا م توسض النظام الضريبي في اعتما ه على التقدير الجزائي لتحديد الوعلاء الضلريبي فلي التهلرب ، 

حيث تصعب الر ابة ، و على عكلس ذللك نجلد اعتملا  النظلام الضلريبي فلي تحديلد االوعيلة الضلريبية 

ضلمن علن مسلك المحاسلبة المنتظملة وفلق القلوانين و حسب النظام الحقيقي المستند على النتائج التي تت

المتهللرب  االحكللام الللم بهللا ، بادضللافة الللى فعاليللة الر ابللة علللى تصللريحات  لليالء المكلفللين ، يسلللك 

 4.مجموعة من الطرق كتحايله المحاسبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع التهرب الضرييبي :   3المطلب

 : من طالل التعرف الى مفهوم التهرب الضريبي نستنتج ان للتهرب الضريبي عدة انواع منها   

  التهرب الضريبي المشروع 

 التهرب الضريبي  ير المشروع 

 التهرب الضريبي الدولي 

 :التهرب المشروع -ا

التشريض  و يقصد به التصلم المكلف من ا اء الضريبة. نتيجة استفا ة من بع   الثغرات الموجو ة في

انونيلة  ون ان تكون  ناك مصالفة للنصلوص القالضريبي و التي ينتج عنها التصلم من  فض الضريبة  

بة كانتللاب بعلل  السلللض بمواصللفات مصتلفللة عللن المنصللوص عنهللا فللي القللانون او التهللرب مللن ضللري

 التركات عن طريلق توزيلض   ل ه االطيلرة فلي شلكل  بلات للل ين تلربطهم بصلاحب التركلة   رابلة ملن

 الدرجة االولى  على  يد الحياة حتى ال تصضض بعد وفاته تلك االموال لضريبة التركات.

  :التهرب غير المشروع  -ب
                                                             

  https://www.dorar-aliraq.net/threads/173061-4   ماخوذة في تاريخ 2019/04/04 على الساعة  11:53
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عمدا الحكام القانون  الغش الضريبي  و  تهرب مقصو   من طرف المكلف نتيجة مصالفته الصريحة 

صلريح الضريبي  صدا منه عدم  فض الضرائب المستحقة عليه و ذلك ملن طلالل االمتنلاع علن تقلديم الت

 بمداطيله او تقديم نا م او كاذب او اعدا   يو  و تسجيالت مزيفة .

 :و لتحقيقه يتوفر شرطين  ما  و به ا يهدف   ا التهرب الى تصفيف اساس الضريبة 

 :المادي العنصر - 

و تيمثل في تصفي  اساس اال تطاع الضريبي بصورة  ير  انونية و  و عبارة علن اطلالل المكللف  

 :ربواجباته الضريبية التي يميلها التشريض الضريبي و من اشكال االطالل به ه الواجبات ن ك

 المبالغة في تقدير االعباء و تكاليف االستغالل. -

 لال ارة الضريبية.االمتناع عن تقديم التصييحات -

 االطفاء الكلي او الجزئي للعمليات التي يتم تحقيقها او المداطيل الناتجة عنها.  -

ي( و المصطلط المحاسلب -عدم مسك محاسبة منتظمة حسلب التنظليم المعملول بله )   القلانون التجلاري -

 ذلك بهدف عر لة اي مرا بة جبائية محتملة.

 :العنصر المعنوي) القصد(-

كلون علن ان يرتكب الفعل من طرف المكلف بالضريبة  بنية سيئة و  ل ه المصالفلة المعتملدة ت يقصد به

و عليه  المكلفين وعي  ير ان اظهار نية الغش صعبة الن القانون  الضريبي  يفترض  ائما  حسن نية 

 . تيتوجب على ا ارة الضرائب اظهار  تعمد   المكلف في ارتكاب المصالفة بجميض وسائل االثبا

العمللال و نللاك حللاالت ال تحتللاب  فيهللا ا ارة الضللرائب الللى اثبللات سللوء نيللة المكلللف ال انتلله  كحالللة ا

 ا لالحكلام والمحاسلبة او مسلكها مصالفل التدليسية التي تكون القانون الضريبي  د تر بهلا  كعلدم  مسلك  

 القوانين المعمول بها او تسجيل فواتير شراء و  مية و االستمرار.

 :التهرب الضريبي الدولي  -ج

 فلض  يعتبر   ا النوع من التهرب من اططر اشكال التهلرب اذ انله يتمثلل فلي العملل عللى اللتصلم ملن

تصضلض  الضريبة في بلد ا عن طريق التهرب  ير القانوني للمداطيل و االربات التي من المفروض ان

تصل    ل ا و يمكلن ان يالضريبي المالئم ه لضرائب البلد ال ي حققت فيه فعال الى بلد اطر يتميز بضغط

 :التالية  المن التهرب االشكالنوع من 

 :الصفقات التجارية بأسعارالتالعب في التصريح  -1ج

و يكون ذلك سواء عن طريق  تضصيم اسعار المشتريات عند االسترا  او تصفي  اسعار المبيعات عند 

الضريبي الدولي عا ة بين الشركات التي تملك فروعا التصدير يستعمل   ا الشكل من اشكال  التهرب 

 في الصارب.
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الشلكل  حيث تقوم بتحويل ارباحها التجلاه فروعهلا المتواجلدة فلي  ول رسلومها ا لل كملا يلجلا اللى  ل ا

لبلد و يل مركز الضغط من اجل ضبط تسوية سعر منتجاتها المصنعة في اشركات التجارة الدولية لتحو

الحقيقلي  عيا منها لتحقيلق ا صلى نسلبة ملن اربلات فلي البللد الل ي يكلون فيله العلبءبيعها في بلد ثاني س

 الجبائي اطف وطاة.

 المبالغة في تقييم التكاليف ) تضخيم التكاليف( -2ج

يسعى مسيري الشركة للتالعب بالمكافات  الممنوحة للموظفين طلارب البللد ملض اشلصاص و  ميلين او -

بمعنى اطر تمرير جزء معين من ارباحها المحققة على شكل اجور و رواتب وكل لك مكافلات لصلدمات 

يف مقدمة من طرف اشصاص او ميسسات و مية ومن بين الطرق  االكثر استعماال وانتشارا نجد  تكال

المقر اذ تفرض التكلاليف ملن  بلل الشلركة االم الموجلو ة بالصلارب عللى فلرع لهلا بالدوللة المعنيلة ملن 

طالل تطبيق نسبة معينة ان تحد  ا بنفسلها عللى ر لم اعملال  ل ا  الفلرع و يمكلن لهل ه النسلبة ان تقلوم 

  5.بامتصاص جزء كبير او حتى كل االربات الصاضعة للضريبة 

 و اثار التهرب الضريبي. ووسائل مكافحتهطرق   :  2لمبحث ا

ن خو يشمل التهّرب الضريبي مصتلف ادجراءات  يلر المشلروعة التلي يلجلأ إليهلا األشلصاص الطبيعيلو

 العائلدات المعنويون  صداً للتملم من التزاماتهم الضلريبية المسلتحقّة بحكلم القلانون. وتحتلوي طسلائر

رت مكلّونين. األول محللي ويتضلمن األربلات  يلر المصلالضريبية الناجمة عن التهرب الضريبي على 

ير  ا في شكل عنها في القطاع  ير النظامي، إضافة إلى األربات الناتجة من نشاطات نظامية يُبلَّ  عنه

تلي ال .و  نلاك اجلراءات و طلرق ووسلائل لمكافحلة التهلرب الضلريبي   يق لتقليم األعباء الضريبية

  سنتطرق اليها في   ا المبحث

 التهرب الضريبي اشكال   : 1المطلب 

 :للتهرب الضربي اشكال عديدة و ي على النحو االتي

 التحايل الما ي 

 التحايل القانوني 

 التحايل المحاسبي 

 :ومن  نا سنتعرف الى مفهوم كل شكل من اشكال التهرب الضريبي

 :التحايل المادي -1

ما يلة بحيلث يتمثلل  ل ا التحاليلل فلي  ما يا عندما يغير المكلف بطريقة  ير  انونية وا علة ليعتبر تحاي

علدم التصلريح القللانوني بجلزء ملن المللوا  و النتجلات و البضللائض او االربلات التلي تللدطل فلي  احتسللاب 

                                                             
  5343-341ص  نفس المرجع السابق, . ازي حسين عناية   
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مان اال تطاع الضريبي سواءا كان   ا التحايل عبلارة علن اطفلاء جزئلي او اطفلاء كللي و كال ملا يسلا 

 بطريقة  ير  انونية في انشاء ا تصا   ير شرعي.

 :التحايل القانوني -2

نله ) العمليلة اعللى  brumoيعتبر التحايل القانوني االكثر استعماال و تنظيما و االر ى تقنية فلقد عرفه 

 .)التي من طاللها يتم طلق وضعية  انونية مصالفة للوضعية القانونية الحقيقية

 :اساسيين للتحايل القانوني و  ماويمكن ذكر شكلين 

  :االخفاء عن طريق التالعب في تكييف الحاالت القانونية -ا

نونيلة ملا ويتمثل   ا االطفاء القلانوني فلي تحريلف حاللة حقيقيلة بتزييلف المكللف لحاللة او وضلعية  ا -

 :  طاضعة الضريبة الى وضعية اطر  محل اعفاء و من االمثلة عن ذلك

 بجعله عقد  بة لتفا ي  فض الضرائب على العقد االول.تغيير عقد البيض -

 على المسا مين في شكل رواتب و اجور لينصف  ب لك معدل الضريبة. لألرباتتوزيض الشركة -

 :االخفاء عن طريق عمليات وهمية -ب

ي انشلاء و  الل ي يتمثلل فليستعمل   ا النوع ملن االطفلاء  البلا فلي مجلال الرسلم عللى القيملة المضلافة 

ن الحلق ملفواتير مزيفة لعمليات البيض و الشراء من طرف المكلف ال ي يسلتطيض ملن طاللهلا االسلتفا ة 

م بائيلة تقلوفي طصم  على المشتريات حيث يلجا الى انتهاب مثل   ه التقنية ضلنا منله ان التحقيقلات الج

سليس قوملون بتأدمة .و الجل ذلك فان المتهوربين يعلى مطابقة القيو  المحاسبية للوثائق التبريرية المق

ملا يسلمح  نظام تهرب  ائم على تسجيالت حسابية متنا ضة فيما بينهلا و تبرير لا بفلواتير و ميلة و  ل ا

  :باالستفا ة من 

لرسلم اتصفي  الرسم على القيمة المضافة الصاص بر م االعمال و  ل ا التصفلي  يكلون بمقلدار  يملة -

 نونيلة بغل بريريلة تتمتلض بالشلرعية و القاي الفواتير المزورة وما  املت الوثلائق التالو مي المسجل ف

 النظر عن مصدر ا فان ططر المرا بة يبقى بعيدا.

 :التحايل المحاسبي -3

فهلوم وسلنتطرق اللى م ويشمل تضصيم االعباء   وتقنية اال تالكات  و يشلمل ايضلا تصفلي  االيلرا ات

 :كل عنصر

  :تضخيم االعباء  -ا

يلجا المكلف من طاللها الى تسجيل اجور و رواتب في الكشوف المحاسبية    :المستصدمون الو ميون -

لمستصدمين ال وجو  لهم في االصل   ه الرواتب و االجور تسمح بتضلصيم االعبلاء و بالتلالي التقلليم 

صاص حقيقيلين من مبل  الضريبة و  ناك ايضا حالة الرواتب المسجلة من طرف الميسسة لصلالح  اشل
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من المفروض ان يقوموا با اء اعمال بالميسسلة و لكلنهم فلي الوا لض للم يقوملوا بلاي نشلاط كملا يلتم فلي 

بع  االحيان تسجيل اجور و مرتبلات بمبلال  كبيلرة الشلصاص موجلو ين فعلال  اطلل الميسسلة لكلنهم 

 يي ون اعمال ثانوية ال  ير.

ال لة علقد سمح المشرع للمكلف طصم بعل  االعبلاء التلي لهلا   :النفقات و المصاريف  ير المبررة -

بنشلاط الميسسلة و لكلن المكلللف يسلتغل فلي بعلل  االحيلان  ل ه الفرصلة لتسللجيل اعبلاء اطلر  نشللاط 

الميسسللة اي نفقلللت و مصللاريف متعلقللة بمللالكي او مسلليري الميسسللة و ذلللك بهللدف تصفللي  االعبللاء 

لنفقلات صيانة سيارة طاصة باحد مسليري الميسسلة و تسلجيل االمتعلقة باالستغالل  و كمثال على ذلك 

 باسم الميسسة.

 :تقنية االهتالكات-ب

سلب لقد  ام المشرع الجبائي الجزائري بوضض سلم بمعدالت سللم طلاض بمعلدالت اال لتالك و ذللك ح-

 نوع االصول و الجدول  التالي يوضح ذلك.

 يوضح معدالت االهتالكات حسب نوع االصول  :( II - 01الجدول رقم )

 معدل اال تالك مدة االستصدام بالسنوات االستثمارات

 مباني صناعية-

 مباني ا ارية-

 معدات و ا وات-

 معدات نقل-

 تجهيزات اطر -

50---------------100 

25---------------50 

10----------------20 

04-----------------05 

 سنوات 10

%1------------------%2 

%2--------------------5% 

10%-------------------

20% 

20%-------------------

25% 

%10 

 

 44حميدة بوزيدة مرجع سبق ذكره ص  :المصدر  

ئل يها بوساعب فو بالر م من   ه المعدالت التي  ام المشرع بوضعها اال ان المكلف  يحاول  وما التال

ي  يمة فتالعب بتطبيق معدالت ال تتعلق بالصل المهتلك او برفض  يمتها كما يلجا الى المتعد ة اما 

بيق ف بتطاالصل و ذلك بحساب ثمن الشراء مضافا اليه الرسم و لحساب  يمة اال تالك يقوم المكل

 :العال ة التالية

  سط اال تالك = ) ثمن الشراء + الرسم على القيمة المضافة (* معدل اال تالك

 :ر م ان الصيغة الصحيحة للعال ة  ي 

 ثمن الشراء طارب الرسم * معدل اال تالك 
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 :تخفيض االيرادات  -ج

تعد   ه الطريقة تقليدية يتبعها المكلف للتصلم من الضريبة و اساسها امتالك الدفاتر المحاسبية شكليا 

 6االعالن عن ايرا اته الحقيقية.فقط و يعمد المكلف فيها الى تقليم الوعاء الضريبي و ذلك بتفا ي 

 اثار التهرب الضريبي:  2 المطلب

عنهلا  وططيلرة والتلي يترتلب; لتهرب الضريبي اثار سلبية وذلك على كل المستويات وفي كل الميا ين

 .مالية  و اجتماعية التي سنتطرق اليها في   ا المطلب ,اثار ا تصا ية 

 :االثار االقتصادية -1

وطني و من االثار اال تصا ية للتهرب الضريبي  لو ان الظلا رة تحلدع اعوجاجلا بالنسلبة لال تصلا  الل

 تتمثل فيما يلي 

لجللا تللي ي  لل ه الظللا رة الللى انقللاص االيللرا ات الضللريبية فت :ارتفللاع معللدالت الضللرائب و اسللعار ا-

الضرائب  و بالزيا ة في عد الدولة ب لك الى رفض معدالت الضرائب لتغطية ذلك النقم في االيرا ات 

و برفض معدالتها  فلان التهلرب الضلريبي سلوف يتسلبب فلي تحويلل الضلغط الضلريبي و و وعله عللى 

 تماعية.المكلفين ال ين يي ون واجباتهم الضريبية و ب لك تغيب العدالة الضريبية و العدالة االج

ن ضللرائب تحقللق ارباحللا و تكللوان الميسسللة التللي تللتلصم مللن  فللض ال :اعا للة المنافسللة اال تصللا ية-

جيلة  لي وضعيتها المالية احسن من الميسسة التي تدفض الضرائب بصفة منتظمة فالميسسات اال ل انتا

 او تحقيلق التي تقوم في ا لب االحيان بعملية التهرب من  فض الضرائب فهي التحاول تحسين االنتاجية

ار  ليللة التهللرب الضللريبي للحصللول علللى مللوالتقللدم اال تصللا ي لتحقيللق اربللات اكبللر و انمللا تقللوم بعم

وذللك  للتمويل و بل لك تبيلض منتوجاتهلا باسلعار منصفضلة مقارنلة ملض االسلعار المعملول بهلا فلي السلوق

ن االطللر  التللي تسللعى الللى تحسللي للحللاق بالمسللتو  العللالي اللل ي تتميللز بلله نظيراتهللا اي الميسسللات

 نتاجية او تحسين مستو  االنتاب.وضعيتها اال تصا ية و المالية عن طريق زيا ة في اال

تهلرب الضلريبي ان االثر المتمثل في اعا ة المنافسة و ال ي يترتلب عليهلا ال  :اعا ة التقدم اال تصا ي-

  يي ي بدوره الى تاطير التطور اال تصا ي و اعا ة التقدم اال تصا ي.

ة فللي  للد يلجللا االعللوان اال تصللا يون الللى انشللطة ا تصللا ي  :التوجيلله الللو مي للنشللاط  اال تصللا ي -

 ي التنميةفالقطاعات االكثر حساسية للتهرب الضريبي وال ياط ون بعين االعتبار االنشطة التي تساعد 

تلي تصلا ية الاا تصا ية و تريد القيمة المضافة و الدطل الوطني اي انهم ال يتوجهون اللى االنشلطة اال 

 و ب لك فالتهرب الضريبي يصبح سببا في الركو  اال تصا ي و التصلف. تصلق ثروات اضافية

ان عملية التهرب الضريبي تتمثل في ا لب االحيان فلي اطفلاء المكللف  :ظهور ازمة رؤوس االموال-

ر م اعماله او ارباحه الحقيقية و تتم   ه العملية اما عن طريق االكتنلاز او عللى شلكل اوراق نقديلة او 

                                                             
  648-44 صنفس المرجع السابق ,حميدة بوزيدة  
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بنكيلة طلارب ا ن كال  ب بالضافة الى ذلك فلان بعل   المكلفلين يقوملون بفلتح  حسلابات على شكل مع

الوطن و تهرب رؤوس االموال الشيء ال ي يي ي الى انفاص ايرا ات الدوللة و اضلعاف الموجلو ات 

اال تصا ية باالضافة الى ذلك فان التهرب الضريبي يضعف ملن مبلال  اال طلارات العموميلة و بالتلالي 

بنللاء  -االسللتثمار  و التقليللل مللن امكانيللات الدولللة فللي مجللال االنفللاق العمللومي مثللل التعميللر  اضللعاف

 .....الخ.  -مدارس -مساكن

  :ةماليلاالثار ا-2

 ي االملوالفلتتمثل النتائج المالية للتهرب الضريبي فلي انله يلحلق بصزينلة الدوللة  طسلائر كبيلرة تتمثلل 

ي اللى طرف المكلفين المتملصين من  فض الضلرائب كملا انله يلي الطائلة التي تضيض منها و تكدس من 

 تصفي  الدطل القومي و حتما سيصف  ذلك من  مستو  الدطل الفر ي.

مليلة  عالتهرب الضريبي يي ي اللى انصفلاض  يملة العمللة الوطنيلة وذللك بسلبب  ضافة الى ذلك فانباال

 النقدية. التضصم النقدي على مستو  السوق في وجو  اكتناز االموال  ير المصرت بها و التي بدور ا 

 :االثار االجتماعية-3

بغياب العدالة الضريبية  تغيب العدالة االجتماعية بالضافة الى ذلك فان التهرب الضلريبي يصلل باعلا ة 

توزيض المداطيل بين الطبقات المجتمض و يزيد الفوارق الطبقية بينها  باالضلافة  اللى ذللك فلان  التهلرب 

بي كلله علليهم فانتشلار الضريبي ييثر على سيكولوجية المكلفين النز لاء نظلرا لسلقوط  العلبء الضلري

الغش و الصداع  بين مصتلف طبقات  المجتمض يي ي الى تد ور الحس الجبائي  و  ياب الوعي الفر ي 

لد  المكلفين و تغيلب الثقلة فلي سياسلة الدوللة اال تصلا ية و االجتماعيلة و يفضلل بل لك المملوبن النفلض 

 7اركة في النفقات العمومية.عن النفض العام و يمتنعون عن  فض الضرائب و المش الصاص  

 

 

 

  

 طرق مكافحة التهرب الضريبي:   3المطلب 

لف كل يوجد  ناك اكثر من طريقة لمكافحة التهرب الضريبي و ذلك بعد معرفة السبب  للتهرب و يصت

ليله بلل طريقة من  ولة الطر  مض االط  بعين االعتبار ان   ه الطرق ال تمنض من التهرب و تقضلي ع

 :انتشاره و من   ه الطرق  د تحد من

                                                             
  752-49ص ,نفس المرجع السابق  ,حميدة بوزيدة 
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 ف و يجوز لموظفي الضرائب االطالع على الوثائق و المفات التي يحلوز المكلل  :حق االطالع

 ذلك ضمن القانون مما يجعل المكلف ان يقدم معلومات  صحيحة.

 ن صحة تقديم ا رار مييد باليمين تلجا بع  التشريعات الى الطلب من المكلف حلف اليمين شا

ي جميض فلتي يقدمها للدوائر الضريبية كما يحصل في فرنسا   ه الطريقة ال تصلح المعلومات ا

 الدول ل ا فان استصدامها محدو .

 لدوائر تجيز بع  القوانين في بع  االحوال لكل شصم ان يدلي الى ا  :التبلي  بواسطة الغير

 المالية بمعلومات من شانها ان تساعد على اكتشاف التهرب الضريبي.

 بيق وان يجب ان تفرض الضرائب بالسعر و العد  القابل للتط  :لمبالغة في تعد  الضرائبعدم ا

مللن  تللتالئم مللض الوضللض اال تصللا ي السللائد و امكانيللات  المللواطنين فللليس مللن المنطللق ان نكثللر

لدول الى الضرائب في الو ت ال ي ال يستطيض المواطن تحمل اعبائه و من   ا تلجا الكثير من ا

 ة.ة والمالي ة القوانين بما يتالئم مض التغيرات اال تصا ية و االجتماعية و السياسياعا ة صيا

 تلجللا بعلل  الللدول الللى جبايللة الضللريبة مللن منبعهللا وذلللك  كللي تضللمن   :الجبايللة مللن المصللدر

رب  للصزانة و تقليل احتماالت  التهرب كان تقتطض الضريبة على   طل الموظلف ملنتوريد ا 

ع علللى العللاملين او ا تطللاع ضللريبة االنتللاب مللن المصللنض  للد يلجللا المشللرالعمللل  بللل توزيعلله 

مصلانض االنتلاب لمرا بتله  الضريبي اللى  ل ا االسللوب حيلث يوجلد ملوظفي الضلريبة فلي نفلس

 وفرض الضريبة عليه.

 .8تو يض عقوبات على المتاطرين عن الدفض و المتهورين 

 لضلريبي بمعالجلة وسلد كلل الثغلراتمتابعة المشكالت التي يفرز لا تطبيلق نصلوص القلانون ا 

ر علا ة النظلالتي تظهر اثناء التنفي  والتي  لد يسلتغلها المكللف للتهلرب ملن طاللهلا، لل ا يتعلين ا

للك بالنصوص القانونية عند الشعور بوجو  ثغرات او اططاء او نلوا م ملن شلانها ان تجعلل ت

ات ملن ثلم اصلدار التعليملالنصوص مبهمة او  ير واضحة مما يتسبب بالتاويل عند تفسلير ا و

  .التي تكفل حسن تطبيقها

 ية زيلا ة الللوعي الضللريبي لللد  المكلفللين مللن طلالل تعريللف افللرا  المجتمللض بواجبللاتهم الضللريب

لوسلائل ابشتى الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية وتعريفهم با مية الضريبة بعلدّ ا احلد  

المتمثلللة  النحلو اللل ي يعلو  علللى الملواطن بالفائللدةالتلي تمكللن الدوللة مللن القيلام بواجباتهللا علللى 

 .بالصدمات التي تقدمها المرافق العامة

 كل  ة علىالتاكيد على مبدا العدالة والشمول عند فرض الضريبة و نا البد ان تسري الضريب

ور بانه لف شعفر  في المجتمض يتمتض بقدرة على تحمل االعباء المالية حتى ال يتولد لد  المك

ن لوك مساعباء ضريبية تتجاوز  درته المالية  ون  يره مما يدفعه الى ممارسة اي  يتحمل

 :شانه التصلم من عبئها، ولتحقيق مبدا العدالة والشمول يجب مراعاة مايلي

 .خ: شمول الضريبة لجميض االشصاص القا رين على  فعها

 .ب: مراعاة الظروف الشصصية والحالة االجتماعية للمكلف
                                                             

  8230-229ص   0022عمان  سنة  , ار المسيرة للنشر و التوزيض و الطباعة ,الضرائب و محاسبتها , .عبد الناصر نور  و عليان شريف 
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 هاز الضريبي: من االمور التي توليها الدولة عناية في الو ت الحاضر  و اصالت اصالت الج

الجهاز الضريبي وتطعيمه بالكفاءات والصبرات الالزمة لرفض مستواه بما يتالءم مض 

المسيوليات الملقاة على عاتقه لما له ا القطاع من  ور  ام في  عم الموار  المالية للدولة 

لجهاز الضريبي على نحو من شانه ان يحقق الموار  المالية الالزمة وينبغي ان يتم اصالت ا

 .لمتطلبات التطور االجتماعي واال تصا ي لتحقيق الرفاه اال تصا ي للبلد

ان مد  امكانية  يام الجهاز الضريبي بالمهام الملقاة على عاتقه ترتبط ارتباطا وثيقا بمد  

ا كان الكا ر الضريبي معززا بموظفين اكفاء كفاءة وطبرة العاملين ضمن   ا الجهاز فكلم

 ا رين على فرض الضريبة وتحصيلها  ون فسح المجال للتهرب كلما حقق اال داف التي 

 .يسعى اليها

وبناء على ماتقدم يترتب على الهيئة العامة للضرائب تشجيض موظفيها على تنمية  دراتهم 

محاسبية من طالل فتح  ورات مكثفة بين فترة و ابلياتهم الضريبية واال تصا ية والقانونية وال

 .9وخطر  لتصريج وجبات متصصصة ومتسلحة بالعلوم الضريبية

 

 

 

  

 

 

 متها في الحد من التهرب الضريبيهالمبحث الثالث: المراجعة الجبائية ومسا

وط كمللا خن المراجعللة الجبائيللة تسللمح بتقيلليم النجاعللة الجبائيللة للميسسللة وتسللمح كلل لك بوضللض الصطلل

 العريضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

خكبلر  ر الجبلائيلإلستراتيجية الجبائية للمصلح المكلفة بها وا ترات الحلول التي تجعلل األ اء فلي التسليي

ارات نين والقلربإنقاص التكلفةالجبائية، ومرا بة القانونية الجبائية وتفرض  راية ومعرفة لترجملة القلوا

 .موضوع التحقيق صدق وخمن الميسسة والمراسيم والبيانات...الخ، و  ا لتقييم

 وللمراجعة الجبائية في اكتشاف و حد للتهرب الضريبي و  ي تعتبر وسيلة فعالة لمكافحته.

 قدرة المراجعة الحبائية في اكتشاف التهرب الضريبي  : ولالمطلب اال

النظام الضريبي االمثل عن حالة انسجام بين اال ارة الضريبية و   ا من طالل  انون ضلريبة جيلد  يعد

ومكلف ملتلزم وعال لة وثيقلة وشلفافة بلين المكللف واال ارة ولكلن فلي كثيلر ملن االحيلان التنسلجم  ل ه 

                                                             
9  32_  -%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-aliraq.net/threads/173061-https://www.dorar

cgc7M_   11:11على الساعة   11/04/2019الماخوذة بتاريخ 

https://www.dorar-aliraq.net/threads/173061-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A?fbclid=IwAR37hNAF9PYCu1pys765fukGDRdYaiRF_Yt9yZdTa551WfbHuEeOb_cgc7M
https://www.dorar-aliraq.net/threads/173061-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A?fbclid=IwAR37hNAF9PYCu1pys765fukGDRdYaiRF_Yt9yZdTa551WfbHuEeOb_cgc7M
https://www.dorar-aliraq.net/threads/173061-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A?fbclid=IwAR37hNAF9PYCu1pys765fukGDRdYaiRF_Yt9yZdTa551WfbHuEeOb_cgc7M


الفصل الثاني  :                                                                                                     

 التهرب الضريبي

 

 
35 

ى فعاليلة المكونات مض بعضها فتظهر المشاكل التي احدا ا ضعف  رجلة االلتلزام الجبلائي فتلنعكس علل

 المراحعة الجبائية و و مايعبر عن وضض اليستجيب او ينصاع فيه المكلف لقانون الضريبة.

ريبة والنظام الضريبي الجزائري التصريحي يعتمد على مبداين اساسيين  ما صلدق نيلة المكللف بالضل

راء الجل ومبدا صحة التصريح ب مته المالية مقابل ذلك ملنح المشلرع سللطات واسلعة ال ارة الضلرائب

 جبائية.عمليات المراجعة الجبائية في اثبات التهرب الضريبي من طالل توسيض صالحيات المراجعة ال

 را ملن كما يمكن لمعدالت المراجعة وشمولية عملياتها من تشجيض  افعي الضرائب ان يكونوا اكثلر حل

 اتمام ا راراتهم الضريبية الصاصة بهم.

 ي ارتكبهاة الجبائية الصالت السهو واوجه االقصور واالططاء التمن بين الصالحيات المقدمة للمراجع

 اة  افعللي الضللرائب والتاكللد مللن   للة التصللريحات المقدمللة مللن طللرف المكلفللين. فالمراجعللة تشللكل اال

 الرئيسية لمعالجة حاالت عدم الفعالية وااللتزام الضريبي.

 :برنامج المراجعة الجبائية الفعال :الفرع االول

بغلي ططط المراجعة يتطلب اكثلر ملن مجلر  تحليح علد  عمليلات المراجعلة الجبائيلة التلي ينان تطوير 

الفعلال  اتصاذ ا  ناك حاجة الى اتباع منهج شامل لتصطيط استراتيجيات جميلض عناصلر برنلامج التلد يق

 :من حيث

توضليح و .الهيكل التنظيملي واال وار والمسليوليات التلي تعكلس طبيعلة العملل الل ي ينبغلي القيلام بله1

 لتصصيم .المسيوليات بينهم من طالل المقر والعمليات اتباع نهج وظيفي متكامل اضافة الى تقسيم وا

 ;( االسلتراتيجية)تحديد اال لداف :ملن طلالل اجلراء المراجعلة عللى مسلتويات  لي  :. نطاق الصطط 2

 التنفي ) تصصيم الموار  وتطبيق عملية التد يق(.

للى عالدفاتر والسجالت االزمة لكي يعطي الحق فلي الطعلن مثلل وضلض ال تلرات تعلديالت  :.التشريض3

 ين....القوانين القائمة او تطوير  انون االجراءات الجبائية و تحسين التدريب بالنسبة للمراجع

 موار .الحد من عد  عمليات المراجعة التي يمكن القيام بها وحسن استصدام ال :.نطاق المراجعة 4

  لا ملن  بلل مدركين لمجمةعة من التحقيقات والمنا ج التحليلية التي يمكن اعتما :الطرق والتقنيات .5

ة برنلامج المراجعين للتاكد من طبيعة عمليات المكلف وملد  كفايلة اللدفاتر والسلجالت ملن نتلائج فعاليل

 المراجعة عد   ليل من المكلفين سيجازف في التهرب من الضريبة المتوجبة عليه.

تجنللب ن برنللامج المراجعللة الفعللال يضللض المكلللف  بالضللريبة امللام احتمللاالت كبيللرة بللان اي محاولللة لا

ن الضريبة سوف يي ي الكتشافها وفرض عقوبات صارمة واثر المراجعة الفعال من طالل مجموعة م

 الو اية(.;توعية  افعي الضرائب;الر ع;التاثيرات) التصحيح

 :مدى مساهمة مؤهالت المدقق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي :الفرع الثاني
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محاسلبة على المد ق الجبائي ان يكون عللى عللم بكلل المعلايير والقواعلد المتعلارف عليهلا فلي علملي ال

بيانلات محايلد علن عداللة الوالتد يق وذلك من اجل الوصول الى اال راق الضريبي وتقديم رايله بشلكل 

 كصطوة اولى من اجل الحد من التهرب الضريبي.المالية وذلك 

 ائها فلي اوالجزائر بدور ا عرفت ا ارتها الضريبية تحوالت عديدة من  االستقالل ساعية للتحسين في 

ريلة مصتلف مستوياتها حيث مست  ل ه االصلالحات جانلب الوسلائل التلي كانلت تعلاني منله كثيلرا المدي

ض مراكلز ملالمور  البشري تكوينيا من طالل انشاء و التعا د العامة للضرائب وك لك فرضت اال تمام ب

ط بهللا وملدارس وطنيللة و وليللة وذللك للوصللول الللى كفلاءة  اال اء والفعاليللة فللي تحقيلق اال للداف المنللو

ء ين بالوعلاوتحسين جو ة الصدمة العمومية فانعدام التا يل المهني وكفاءة طاصة لد  الملوظفين المكلفل

حكمللون فللي تقنيللات فللرض الضللرائب والرسللوم مهمللا كللان نوعهللا والتقنيللات واللل ين يفتللرض انهللم مت

ض ن اجلل تتبلمالمحاسبية فضال عن النظام المحاسبي الجديد ال ي يرتكز على المعايير الدولية للمحاسبة 

رب تطللور نشللاطات المكلفللين بالضللريبة بشللكل معمللق وبلغللة االر للام الد يقللة يتسللبب فللي از يللا  التهلل

 عالية ا وات محاربته.الضريبي واضعاف ف

 :فعالية المراجعة الجبائية :الفرع الثالث

ان نهوض بالعمل الجبائي اساسه النهوض بالمراجعة الجبائية بالقيام باعمال المراجعة الجبائيلة بدرجلة 

عالية من الجو ة بتكلفة فعالة على اساس  واعد العدالة والموضوعية و تصفيف العبء الضريبي وذللك 

لمكلفلين سليي ي اللى والتكلفة والحد من الضلغط النفسلي عللى اباستصدام االمثل لعناصر الو ت والجهد 

تصفي  معدالت التهرب الضريبي وبالتالي زيا ة االيرا ات العامة في اطار نظام ضريبي كفء يحوز 

على ثقة المكلفين و عمهم من طالل تحديد الضريبة الصحيحة وتكون ا ل تكلفة لكي تعزز الثقة العامة 

 10في الصدمة.

 المراجعة الجبائية كوسيلة للحد من التهرب الضريبي :نيالمطلب الثا

ه بعللد الحللديث عللن المراجعللة الجبائيللة البللد مللن توضلليح ان محاربللة التهللرب الضللريبي بجميللض انواعلل

العدالللة  و الثقافللة و باالنضللباطتكفللي و انمللا يجللب التللزام الميسسللات  ال  بواسللطة المراجعللة الجبائيللة

التلالي بس فلي حمايلة الحصليلة الضلريبية و العملل عللى تعظيمهلا و باعتبار ا المسلا م الكبيلر و االسلا

ن صلالت ا ارة الميسسلات يزيلد ملن ايلرا ات الميسسلة وملن الحصليلة الجبائيلة ويمكلن تحقيلق ذللك ملل

 طالل توفير

ت .  للدرة اال ارة الضللريبية علللى فللرض الر ابللة علللى مجمللل اال اء المللالي و المحاسللبي للميسسللا1

بية المصالح  اطل   ه الميسسات وبملا يحقلق المحافظلة عللى الحصليلة الضلري باعتبار ا تهم اصحاب

 من الضياع وتعظيم الربح الضريبي ومنض اتباع سياسات ينجم عنها تعثر الميسسات.
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واصلر .  درة المشرع الضريبي على تحقيق التناسق والمالئمة بين عناصر النظلام الضلريبي و علم ا2

يلث يمكلن ظام سواء كانت الضريبة ام المكلفلين ام مراجعلي الحسلابات حالثقة والتعاون بين عناصر الن

عقوبلة منض اال ارة الضريبية من التعسلف فلي ممارسلة سللطتها وتحقيلق المالئملة بلين  رجلة الجلرم وال

 سواء بما يتعلق بحاالت المصالقة للتشريعات او التهرب الضريبي.

زمللة يميللة سللواء للمحاسللبين او للمللراجعين واال.يجللب العمللل علللى تصفيللف االعبللاء الدفتريللة و التنظ3

 ال راض اعدا  البيان الضريبي.

ة بفعلل . االطل  بالمفلا يم المتعلقلة بالمصلاطر الضلريبية مثلل مصلاطر تنلا م  يملة الحصليلة الضلريبي4

 عاملي التضصيم و تغير اسعار الصرف واطر ا مصاطر تصاعد المنازعات الضريبية.

 ة اعمللال اتيلة بملا يحقلق جلو ة القيلاس واالفصلات المحاسلبي ملن ناحيلة و جلو. ايجلا  اليلة للر ابلة ال 5

 الر ابة والمراجعة من ناحية اطر  وبما يقضي على حاالت التواطي و الفسا  ان وجدت.

مللاعي فللي . الموازنللة بللين اال للداف اال تصللا ية والماليللة واالجتماعيللة بمللا يعظللم صللافي العائللد االجت6

 النهاية.

ين ين المكلفليض الضريبي في المعاملة الضريبية بين المكلفين واال ارة الضريبة وكل لك بل.عدالة التشر7

 انفسهم.

 . التشجيض على مسك الدفاتر المحاسبية المنتظمة ورفض الوعي الضريبي.8

 11العلمية والتقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورة. باألساليب. االط  9
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 خاتمة الفصل

نصر  لك عتعتبر الضريبة عنصر فعال في حاجيات و في إ تصا  الدولة لما تغطيه من نفا ات و ي ك

 ممول

كل  عتبو واعد ومتاس ض خسضا رة التهرب الجبائي من و ظزينة الدولة ،ل لك يجب الحد من لص

 إجراءات للحد

 ة ة المتعدلسلبينعكاسات الالمن ذالك ؛ وكل   ا راجض إلى نتيجة لعدم فعالية النظام الضريبي و نظرا 

 التي

 األنظمة مصتلف ن جتماعية، فاال تصا ية و االالمالية و اة ة من الناحيصالتهرب طا تب عن  تتر

الجة ل معالالظا رة للتقليل من حدتها و تجنب آثار ا و ذلك من ط همكافحة    الضريبية تعمل على

لعمل الضريبي و تحديث مناه و خساليب ا الضريبي و نشر الوعي التشريض ضبط ة صخسبابها، طا

 اد اري. 
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 :  الفصل مقدمة

لمراجعة قة بايعد االقتصاد من الشق النظري في البحث والذي تطرقنا فيه الى مختلف الجوانب المتعل

صالح و مدى مساهمتها في ضبط الضرائب و كنموذج للدراسة تم اختيار مصلحة من الم الجبائية

على  اتيئاله  ه احدالضرائب لوالية مستغانم باعتبار مركزالجبائية المتنوعة حيث وقع االختيار على 

ية حورسية المعد احد الهياكل الجبائية الرئييضرائب الوالية ركز مستوى الوالية وليس هذا فحسب فم

 في النظام الجبائي الجزائري حسب الهيكل التنظيمي الساري المفعول حاليا.

لهااا الضاارائب بواليااة مسااتغانم اال حلقااة ماان حلقااات النظااام الجبااائي الجزائااري تمااار  عم ركاازومااا م

دة علاى ونشاطها ضمن الحادود االقليمياة للوالياة وسانحاول التعرياف بطارا المراجعاة الجبائياة المعتما

 وكيفية مساهمتها في ضبط الضرائب. ركزالم مستوى هذه

 :ومنه ينقسم هذا الفصل الى 

 ادارة الضرائب :المبحث االول 

 .دراسة حالة للمراجعة الجبائية وكيفية اكتشافها وحدها للتهرب الضريبي :المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عموميات حول مديرية الضرائب :المبحث االول

 مفهوم مديرية الضرائب :المطلب االول
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ن تقوم بس جل اناهي احدى المديريات الواقعة تحت اقليم المديرية الجهوية لوالية شلف تم تأسيسها من 

 تشياتالتوجيهات و القدرات الجبائية بشكل قانوني لضبط العمليات الضريبية على مستوى المف

لجبائية امليات يات فرعية للتحصيل والعالتابعة لها حيث تتكون هذه المديرية من عدة مديروالقباضات 

  والمنازعات و الوسائل و المستخدمين

 مهام مديرية الضرائب  :المطلب الثاني 

والمراكز   السلمية لمراكز الضرائب  للضرائب بممارسة السلطة  ضمان المديريات الوالئية  -

   الجوارية للضرائب؛

وتحقيق األهداف   نشاط المصالح  ومتابعة ومراقبة  الجبائي،والتشريع   السهر على احترام التنظيم  -

 المحددة لها.

 إلعداد التقديرات الجبائية؛  جمع العناصر الالزمة  تنظيم -

وتصادا عليها وتقّوم   أو التخفيض وتعاينها  وشهادات اإللغاء  المنتوجات  إصدار الجداول وقوائم  -

 الحصيلة الدورية؛  وتعد  النتائج

حليل وتقّويم دوريا عمل المصالح الخاضعة الختصاصها، إعداد تلخيصا عن ذلك واقتراح أي ت  -

 إجراء من شأنه أن يحسن عملها؛

 وتحصيل الضرائب واألتاوى؛  اإليرادات  وسندات  الجداول  -

 ذلك؛  ومتابعة تسوية  كل مكتب القباضة  بهما   يقوم  اللتين  مراقبة التكفل والتصفية  -

 تطور الدعاوى المرفوعة أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل؛  بعةمتا -

 ضمان الرقابة القبلية وتصفية حسابات تسيير القابضين؛  -

 جمع المعلومات الجبائية واستغاللها؛  تنظيم  -

 نتائجها؛  إعداد برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة ومتابعة تنفيذها وتقّويم  -

 فيما يخص القيم واألسعار وتأذن بالزيادة إن اقتضى األمر ذلك؛  المقررة  وضع الرقابة  -

دراسة العرائض وتنظيم أشغال لجان الطعن ومتابعة المنازعات ومسك الملفات المرتبطة بها بصفة   -

 منتظمة؛

 متابعة تطور القضايا المرفوعة أمام القضاء في مجال وعاء الضريبة؛ -

عداد تقديرات الميزانية رية من الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وإتقدّير احتياجات المدي  -

 لذلك؛ المطابقة

 صصة لهذه المصالح؛لمخضمان تسيير المستخدمين واالعتمادات ا  -

 توظيف وتعيّين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم؛  -

 تنظيم وتطبيق أعمال التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها المديرية العامة للضرائب؛  -

 توزيعه وتعميمه؛  للمديرية الوالئية وتسييره وضمان  تكّوين رصيدا وثائقيا  -

السهر على مسك ملفات جرد األمالك العقارية والمنقولة كما السهر على صيانة هذه األمالك   -

 ها؛والمحافظة علي
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 تنظيم استقبال المكلفين بالضريبة وإعالمهم؛  -

 .نشر المعلومات واآلراء لفائدة المكلفين بالضريبة  -

 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للضرائب  :لثالمطلب الثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: مركز الضرائب لوالية مستغانم .

 

 

 الدراسة(مدخل الى مركز الضرائب )محل قيد : المبحث الثاني

 مركز الضرائبمفهوم : المطلب االول

دوره في  بمدينة مستغانم بحيث يوجد مركز واحد على مستوى كل والية يكمن 2011تم فتحه بجانفي 

تابعين ات العدة مهام منها متابعة الملفات الخاصة بالمكلفين بالضريبة وعملية التحصيل والمنازع

 دج. 10000يخضع لهذا النظام الذين رقم اعمالهم يفوا  للنظام الجبائي الحقيقي

 ملف  8000اقل من  01مركز  الضرائب صنف  -
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 ملف 8000الى 4000صنف من  02مركز الضرائب صنف  -

 هو مكلف بـ:و ملف 4000اقل من  03مركز الضرائب صنف  -

ال لمج  لخاضعةلفرض الضريبة غير ا للمؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي  الجبائية  تسيير الملفات  -

 المهن الحرة؛  *مديرية كبريات المؤسسات باإلضافة إلى مجموع  اختصاص

اضعة يل الخالمداخ  وغيرها من األشخاص المعنويين برسم  وتسييّر الملف الجبائي للشركات  مسك  -

 للضريبة على أرباح الشركات؛

 يبة برسمض الضربالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي لفر وتسييّر الملفات الجبائية للمكلفين  مسك  -

 عائدات األرباح الصناعية والتجارية؛

  ها؛دقة عليالتحصيالت وشهادات اإللغاء أو التخفيض ومعاينتها والمصا  إصدار الجداول وقوائم  -

 الجداول وسندات اإليرادات وتحصيل الضرائب والرسوم واألتاوى؛  -

 المادية للدفع والقبض واستخراج النقود؛تنفيذ العمليات   -

   ضبط الكتابات ومركزة تسليم القيم؛  -

 التصريحات؛  البحث عن المعلومات الجبائية وجمعها واستغاللها ومراقبة  -

  ائجها؛للضريبة وتقيّيم نت  لدى الخاضعين  والمراقبة  التدخالت  برامج  وإنجاز  إعداد  -

 تدر  الشكاوى وتعالجها؛  -

 المنازعات اإلدارية والقضائية؛  تتابع  -

 تعّوض قروض الرسوم؛  -

 مهمة استقبال وإعالم المكلفين بالضريبة؛  تضمن  -

ل ات وتعديالمؤسس المتعلقة بإنشاء  تلك  بالوعاء، السيّما  باإلجراءات اإلدارية المرتبطة  تتكفل  -

 نظامها

 األساسي؛

 وتسيرها؛  المواعيد  تنظم  -

 .لضرائباالتابعين الختصاص مراكز   بالضريبة  المكلفين  لصالح  واآلراء  المعلومات  تنشر -

 مصالح رئيسية و قباضة ومصلحتين (03من ثالث )  يتكون مركز الضرائب

 مصالح مركز الضرائب: الثاني المطلب

 ( مصالح رئيسية و قباضة ومصلحتين:03من ثالث )  تكون مركز الضرائب

 ، وتكلف بـ:.المصلحة الرئيسية للتسيير1

الوعاء، و المراقبة   التكفل بالملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة التابعين لمركز الضرائب في مجال - 

 الجبائية ومتابعة االمتيازات الجبائية والدراسة األولية لالحتجاجات؛

يس المركز للموافقة عليها، بصفته وكيال لرئ  المصادقة على الجداول وسندات اإليرادات وتقد يمها - 

 مفوضا للمدير الوالئي للضرائب؛
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 /أو لمراجعة المحاسبة؛  و  المكلفين بالضريبة للمراقبة على أسا  المستندات  اقتراح تسجيل - 

وتنظيم األشغال مع المصالح   إعداد تقارير دورية و تجميع اإلحصائيات وإعداد مخططات العمل - 

 الحرص على انسجامها.  األخرى مع

 تعمل على تسيير:

 القطاع الصناعي؛  بجباية  المكلفة  المصلحة أ(

 واألشغال العمومية ؛  بجباية قطاع البناء  المصلحة المكلفة ب(

 التجاري؛  المصلحة المكلفة بجباية القطاع ج(

 المصلحة المكلفة بجباية قطاع الخدمات؛ د(

 الحرة. المصلحة المكلفة بجباية المهن هـ(

 ، وتكلف بـ:. المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث2

ل ن أجمو توزيعها   وتخزينها  الجبائية ومعالجتها  المعلومة  عن  البحث  إجراءات  إنجاز -

 استغاللها؛

ا  لى أسعفي عين المكان و المراقبة   بعنوان المراجعات  اقتراح عمليات مراقبة و إنجازها، -

حصائية اول إمع إعداد جد  لمراكز الضرائب،  التابعين  بالضريبة  ات المكلفينلتصريح  المستندات

 دورية .  وحواصل تقييمية

 تعمل على تسيير:

 ، وتكلف بـ:  والمقارنات  البطاقيات  مصلحة أ(

وكذا مراقبتها   تشكيل وتسيير فهر  المصادر المحلية لإلعالم واالستعالم الخاصة بوعاء الضريبة - 

 ها؛وتحصيل

 واستردادها من أجل استغاللها؛  مركزة المعطيات التي تجمعها المصالح المعنية ، وتخزينها - 

 التكفل بطلبات تعريف المكلفين بالضريبة. - 

 مصلحة البحث عن المادة الضريبية التي تعمل في شكل فرا، وتكلف بـ: ب(

 ن تنفيذ حق االطالع؛الجبائية بعنوا  دوري للبحث عن المعلومة  برنامج  إعداد -  

وفي عين المكان انطالقا من   للمراقبة على أسا  المستندات  بالضريبة  اقتراح تسجيل مكلفين - 

 المعلومات

 معة.لمجواالستعالمات ا

 في شكل فرا؛ وتكلف بـ:  تعمل  مصلحة التدخالت التي  ج(

عند   الزيارة و المراقبة  وحق  التحقيق  الحق في  تنفيذ  بعنوان  و انجاز التدخالت  برمجة -  

 المرور وكذا إنجاز في عين المكان لكل المعاينات الضرورية لوعاء الضريبة ومراقبتها و تحصيلها؛

نطالقا من أو للمراقبة على أسا  المستندات ا  بالضريبة لمراجعة محاسبتهم  مكلفين  اقتراح - 

 المعلومات

 معة .لمجواالستعالمات ا

 مصلحة المراقبة، التي تعمل في شكل فرا، وتكلف بـ: د(

 عين المكان؛  إنجاز برامج المراقبة على أسا  المستندات وفي - 

 المراقبة مع تقييم مردودها.  إنجاز برامج  وضعيات إحصائيات دورية تتعلق بوضعية  إعداد - 
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 ، وتكلف بـ:سية للمنازعات. المصلحة الرئي3

 ياداتو ناتج عن فرض ضرائب أو ز  يوجه لمركز الضرائب  نزاعي أو إعفائي  دراسة كل طعن  -

  قيمةاقتطاعات الرسم على ال  طلبات استرجاع  أو عقوبات قررها المركز، و كذا  أو غرامات

 المضافة؛

 ئية.المقدمة إلى الهيئات القضا  القضايا النزاعية  متابعة - 

 تعمل على تسيير:

 مصلحة االحتجاجات، وتكلف بـ: أ(

ات لعقوبالتي تهدف إلى إلغاء أو تخفيض فرض ضرائب أو الزيادات وا  دراسة الطعون المسبقة - 

و أ  بةمكتت  و /أو استرجاع الضرائب والرسوم و الحقوا المدفوعة اثر تصريحات  المحتج عليها

 ر.المصد  مدفوعات تلقائية أو مقتطعة

  دراسة طلبات تتعلق بإرجاع االقتطاعات الرسم على القيمة المضافة؛ - 

بها   لمتعلقةاءات أو اإلجرا  تهدف إلى االحتجاج على أعمال المتابعة  التي  الطعون المسبقة  دراسة - 

 أو المطالبة باألشياء المحجوزة؛

 معالجة منازعات التحصيل. - 

 لقضائية، وتكلف بـ:مصلحة لجان الطعن والمنازعات ا ب(

ة لمضافاوالرسم على القيمة   المباشرة  دراسة الطعون التابعة الختصاص لجان طعن الضرائب - 

 والختصاص لجان الطعن اإلعفائي؛

 الشكاوى عون وللضرائب، للط  الوالئية  في المديرية  المعنية  المتابعة، باالتصال مع المصلحة - 

 القضائية؛  المقدمة للهيئات

 التبليغ واألمر بالدفع، وتكلف بـ:  مصلحة ج(

 ؛المعنية صالحو إلى الم  بالضريبة  القرارات المتخذة بعنوان مختلف الطعون إلى المكلفين  تبليغ -

 بها؛  األمر بصرف اإللغاءات و التخفيضات المقررة مع إعداد الشهادات المتعلقة- 

 .المعنية  الحللمص  المنازعات و تبليغها  معالجةاإلحصائية الدورية المتعلقة ب  إعداد المنتجات- 

 ، وتكلف بـ:. القباضة4

و الجداول ألتي تتم ية االتلقائ  بعنوان التسديدات  بالتسديدات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة  التكفل -

 أو الفردية التي تصدر في حقهم وكذا متابعة وضعيتهم في مجال التحصيل؛  العامة

جبري تحصيل البال  تدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين المفعول والمتعلقةتنفيذ ال - 

 للضريبة؛

جلس لى مإ  المعدة  التسيير  لقواعد المحاسبة العامة وتقديم حسابات  مسك محاسبة المطابقة - 

 المحاسبة.

 تعمل على تسير:

 الصندوا.  مصلحة -

 المحاسبة.  مصلحة - 

 لمتابعات.ا  مصلحة - 

 في شكل فرا .  المتابعات  تنظم مصلحة
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 تحت سلطة رئيس المركز، وتكلف بـ:  ،. مصلحة االستقبال واإلعالم5

 تنظيم استقبال المكلفين بالضريبة وإعالمهم؛ - 

ص ن الختصاتابعيبالضريبة ال  بالمكلفين  وواجباتهم الجبائية الخاصة  نشر المعلومات حول حقوقهم - 

 ئب.مركز الضرا

 وتكلف بـ:  ،مصلحة اإلعالم اآللي والوسائل  .6

 ها؛موافقة لل الالدخو  و رخص  وكذا تسيير التأهيالت  و تأمينها  استغالل التطبيقات المعلوماتية - 

 إحصاء حاجيات المصالح من عتاد و لوازم أخرى و كذا التكفل بصيانة التجهيزات؛ - 

 ظافة و أمن المقرات.بالن  المتصلة  اإلشراف على المهام - 
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 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب :المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز الضرائب لوالية مستغانم  :المصدر
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 دراسة  تطبيقية :المبحث الثالث

 xxxالمؤسسة  دراسة حالة :المطلب االول

مصاحوباا بمياااا حقاوا  18/05/2016بتااري   DIWM / CDI / SCFR / SC 247رقام  بإشعار 

ال ماالي ألعماوالتزامات دافع الضرائب الذي تم التحقق منه ، فقد أبلغت بمراجعة الحسابات والتادقيق ال

م تاكماا  31.12.2015إلاى  01.01.2012بناء النشاط الخاصة بك للفترة غير موصوف في الفترة من 

قاااا اعدك مجلااس ماان اختيااارك أثناااء أعمااال الرقابااة وفإعالمااك ماان قباال أعضاااء هيئااة التاادريس بااأن يساا

 . من قانون اإلجراءات المالية°  20/4ألحكام المادة 

اا إمكانياة طلاب التحكايم مان مادير الضارائب فاي الوالياة ، فاي ردك علاى اإلخطاار ال  خااص لديك أيضا

 .2012من قانون ميزانية  31/6بأسئلة الواقع أو الحقوا وفقاا للمادة 

لعمال( عان ، الميزانية العمومية ، فواتير الشاراء وحااالت ا G50 تحليل مستنداتك )إعالنات كشف     

 :الحاالت الشاذة على النحو التالي

III  -1  ن السعر مالحظة أ التوفيق بين المرتبات المبلغ عنها فيما يتعلق بالفواتير المنفذة مّكن من

 :المعلن أقل من المعايير المقبولة في المهنة وال يعكس واقع العمل المفوتر

 

  

 معدل الدفع الفواتير CA الفترة

2012 15.383.848 1.343.180 8.73% 

2013 15.905183 1.218.436 7.66% 

2014 27.678.921 2.141.237 7.73% 

2015 40.680.007 2.009.957 4.94% 

 

 

 

 

وأرقام المبيعات المحددة خالل  G50/ تباين المالحظات بين أرقام المبيعات المبلغ عنها في  2

 ، وهي: 2014السنوات المالية 
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 2012 2013 2014 2015 

 39.881.538 22.868.076 19.922.814 14.974.614 الدوران الصافي

 G50 14.974.614 19.922.821 22.769.537 39.881.538دوران 

 - 98.539 - - فرق

 

 بعض نأ اتضح ، الخدمة بواسطة منها التحقق تم التي وتلك المقدمة المشتريات ضوابط بعد/  3

 : وهي ، 2014 المالية السنة خالل احتسابها أو تقديمها يتم لم الفواتير

 :2014 تمرين  

  * SARL PROMAG: 

 HT: 1،543،780 المستردة المشتريات كمية إجمالي -  

 1،374،892: عنها والمعلن HT المقدمة المشتريات فواتير إجمالي -    

 .168.888: الفرا                                                                          

 قاعدة نبي تباينات ذلك عن ينتج ،( العمومية يزانيةوالم G50) المرتبات إعالنات فحص بعد/  4

 .2014 ةالمالي السنة خالل G50 إعالنات في والمعلنة العمومية الميزانية في المعلنة الرواتب

 :2014 تمرين

 .1400910: العمومية الميزانية في عنها المبلغ األساسية المرتبات -      

 .G50: 1،195،040 في عنها اإلبالغ تم التي الرواتب قاعدة      

 .205.870: االختالفات        

 األرباحو األرباح دوران معدل حيث من الضريبي وضعك تنظيم في الخدمة تستمر ، تقدم ما ضوء في

 .التالية بالطريقة

EC األعمال أرقام تشكيل إعادة: 

 من لمأخوذةا اإليصاالت هي للشركة الفعلية الفواتير من للضريبة الخاضع الدوران تجديد تحقيق تم

 إلى باإلضافة ، مستغانم وكالة BEA 104: 1042200240-27 حساب رقم: المصرفي حسابك

 :للتمرين كنتيجة البيع إعادة/  المشتريات دوران

 :البيع إعادة/  دوران مبيعات رسملة إعادة

 على رهااعتبا تم التي البيع إعادة عمليات على٪ 20 حوالي يبلغ إجمالي هامش معدل تطبيق تم  

 :التالي النحو
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 المحتفظ CV / HT المعدل المشتريات كمية السنة

2014 168.888 1.20 202.665 

 

 

III  - 3    - قيمة المضافة و ملخص رقم االعمال الخاضع للضريبة و tap: 

 

 2012 2013 2014 2015 

 39.881.538 22.769.537 19.922.814 14.974.614 رقم االعمال 

 شراءرقم االعمال 

 البيع إعادة /
- - 202.665 - 

 - 98.539 - - الفرا

 39.881.538 23.070.741 19.922.814 14.974.614 النتيجة الصافية

 

 (:TCA 21 المادة) المضافة القيمة بضريبة يتعلق فيما الوضع

 

رقم االعمال  

 المحتفظ به

رقم االعمال 

 المعلن

المعد الزيادة

 ل

 المجموع العقوبات الحقوا

2014 23.070.74

1 

22.769.53

7 301.204 

17

% 51.205 7.681 58.886 

 58.886 7.681 51.205 المجموع

 

 (:CIDTA 222 المادة) TAP وضع

 

رقم االعمال  

 المحتفظ به

رقم االعمال 

 المعلن

المعد الزيادة

 ل

 المجموع العقوبات الحقوا 

2014 23.070.74

1 

22.769.53

7 301.204 

02

% 6.024 603 6.627 

 6.627 603 6.024 المجموع
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 :الراتب وضع

 قواعد بين التناقضات عن ينتج ،( العمومية والميزانية G50) األجور إعالنات فحص بعد*           

 :2014 المالية السنة خالل G50 تصريحات في عنها اإلعالن معالميزانية  في المعلنة األجور

االسا   

 المحتفظ به

االسا  

 المعلن

المعد الزيادة

 ل

 المجموع العقوبات الحقوا

2014 

1.400.910 1.195.040. 205.870 

20

% 41.174 10.293 51.467 

 51.467 10.293 41.174 المجموع

 

 حققتها التي الفواتير بإيرادات مقارنة عنها اإلبالغ تم التي األجور في نقص وجود القسم الحظ* 

 / WRI إلى المقدمة الجديدة القواعد تحديد ويتم ، الغرض لهذا 2015 المالية السنة في الشركة

Wages في الفواتير من HT وهي ،٪  8 معامل تطبيق طريق عن تشكيلها المعاد: 

 

االسا   

 المحتفظ به

االسا  

 المعلن

المعد الزيادة

 ل

 المجموع العقوبات الحقوا

2014 

3.254.400 2.009.957 

1.244.4

43 

20

% 248.888 62.222 

311.11

0 

 المجموع

248.888 62.222 

311.11

0 

 

 2013 و 2012 الماليتين السنتين خالل المعلنة القواعد بخصوص

 

 :الربح حالة

 :2014 المالية السنة في المصححة TCR من IBS لـ للضريبة الخاضعة األرباح تحديد يتم

 

 2012 2013 2014 2015 

 3.268.916 2.837.196 1.433.466 1.388.418 المعلن الربح

 - - 202.665  

االستهالك غير -

 المعلن
- - 168.888 - 
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 - - - - CA+ الفرا 

TAP بعد 

 - -التحقق

- 6.024 - 

 3.268.916 2.864.949 1.433.466 1.388.418 المحتجزة األرباح

 3.268.916 2.837.196 1.433.466 1.388.418 المعلن الربح

 - 27.753 - - الفرا

 

 (:CID 150 المادة)  IBSالوضع بخصوص 

 

 2012 2013 2014 2015 

 3.268.916 2.864.949 1.433.466 1.388.418 النتيجة المحتجزة

 3.268.916 2.837.196 1.433.466 1.388.418 المعلنة النتيجة

 - 27.753 - - رفع

 - IBS - - 23%معدل 

 - 6.383 - - حقوا

 - 638 - - العقوبات

 - 7.021 - - المجموع

  

 (:الجنائي البحث إدارة من 104 المادة) المنتسبين /IRGالوضع بخصوص 

 

 حقوا الزيادة السنة

ibs 

االسا  

الخاضع 

 للضريبة

 المجموع  العقوبة الحقوا المعدل

2014 27.753 6.383 21.370 10% 2.137 534 2.671 
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 خاتمة الفصل

ل وخاصاة عند إجراء عملية المراجعة الجبائية قد تنشأ عدت إشاكاليات عان ذلاك فمنهاا ماا يتعلاق بالشاك

 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادم

 المكلفين احترام الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة من طرف أعوان المراجعة ،وكذلك عدم إلتزام

 بالضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريبة

جعااة المترتبااة عاان خاارا إجااراءات المرا بالواجبااات الملقااات علااى عاااتقهم باإلضااافة إلااى المنازاعااات

 المحاسبية

لاى القيماة عنقاط نزاعية ذات طابع قانوني نذكر منها منازعات الرسم  فيهيتعلق بالموضوع نجد  أما ما

 المضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافة

ن حياث المنازعات المتعلقة باألعباء ....إلا ، أخارى ذات طاابع فناي والتاي تاربط بفحاص المحاسابة ما.

 المضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامون و كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا

لقاضااي ت الميزانيااة والوثااائق المحاساابية ، بإعتبارهااا مسااائل فنيااة تقنيااة يسااتعين فيهااا افحااص حسااابا

ريبة وكاذا ومن هنا تباين أن أهمياة المراجعاة يتعلاق باالتنظيم القاانوني للضا مختص اإلداري فيها بخبير

بة الناواحي مان جهاة المكلفاين بالضاري كلتااأخطااء مان  محاربة التهرب الضريبي والغش والكشف عن

 ةوتحقيق الموازنة اإلجتماعي وكذا المشرف عليها،وكل من أجل تغطية النفقات العامة للدولة
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 الخاتمة العامة

بيررة  يرا اكتفرا  كاهمية   من خالل المفاهيم المتعددة و الدراسة تبين انا ان للمراحعة الجبائية          

القررة االخطررا   و المفرراكل و لهررا اهميررة كبيرررة مالسةرربة للممسةررة و كرربلن ماررال  ال رررائ  ن رررا للع

 الموجودة ميسها و مين الجباية

ان أهميتهرا حيث تم التطرق يا هبا البحث إلى المراجعة الجبائية مرن خرالل يري رة سريرها وتبير         

 يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا التحةررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررين مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن

 ردكان  يممسةة عن يريق الت ليل مرن الخطرر و تهررل الجبرائا وت ردير اادا  الجبرائا ولهربا تةيير ال

 الدراسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة مركررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ة

امة حرول ععلى خاائص المراجعة الجبائية وأهدايها ومراحل سيرها، وهبا معد أن تم التبكير ممفاهيم 

 المراجعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

لررى إة مررن كررل مررا سرربق، إحرراية والجبايررة لاحايررة أكاررر مالموحررو  وتحديررد تموقررل المراجعررة الجبائيرر

لترا تمر  اومفاهيم المجاورة لها وكبا التهرل ال ريبا، كما تم التطررق إلرى ت سيرال البحرث والتح يرق 

 الجانرر  الجبررائا والمحاسرربا وهرربا مررن خررالل مراجعررة ال رررائ  والرسرروم التررا تخ ررل لهررا الممسةررة

 .ومراجعة وثائ ها المحاسبية والجبائا

بد هررحاولرر  هرربد الدراسررة اعجامررة عررن الةررمال الرئيةررا وعررن االسرر لة الفرعيررة، إحرراية إلررى م ارنررة 

 ااجومررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل

 ما تم إقتراحه من يرحيال ت هر يا نتائج البحث التا يمكن تلخياها يا الس اي أدناد

  : الفرضيات

 : حقق الفرضية االولىت

 كعمليرال يحرص وتح رق مرن أن نفراي الممسةرة يتررجم مفركل  رحي  يمكن اعتبار المراجعة الجبائيرة

ر كما تعتب ةتاريحاتها الجبائية تح  ظل ال واعد الجبائية، والتا يمكن أن تكون داخلية أو خارجي على

ةرة وهربا مفهوم واسل وذال أنوا  متعددة تطبق على عدة مجاالل داخل الممسالمراجعة الجبائية  ذال 

 حةرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

عررة واحتياجاتهررا، إال أنرره علررى المراجررل مراعرراة احترررام جميررل مراحررل سررير عمليررة المراجخاائاررها 

 .إلى ااهدا  المرجوة الجبائية وهبا للو ول

 : تحقق الفرضية الثانية

تمارل المراجعررة الجبائيررة قطبررا هامررا لمكاترر  المراجعررة مرن أجررل تطرروير يرررق الفحررص التررا يتبعونهررا، 

 خا ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة وأن الكايررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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و كلما تم ت رديم المعلومرال ذال مارداقية و فرفايية  مهمال تعاقدية تخص االنت ام الجبائامسها يكلف م

 للمراجل كلما كان  للمراجعة مةاهمة كبيرة يا اكتفا  التهرمال ال ريبية.

 : نتائج الدراسة

  هر منوهبا ما ي ال رائ  مالوقو  على أهمية الجباية يا الممسةة، رك سمح  دراسة حالة م  -

 خالل وجود

دخل تقةم خاص مالجباية حمن مالحة المحاسبة والمالية و وجود قةم خاص مالفمون ال انونية 

 .حمن اختاا اته الفمون الجبائية

سوم، ي هر اهتمام مالحة ال رائ  جليا من خالل التةجيالل المفالة لجميل ال رائ  والر  -

ل يمة ااد إدارة ال رائ ، وخا ة ييما يتعلق مالرسم على وحعية الممسةة تج والتا تعطا مدقة

 الم اية

عرة الجبائيرة وكإجامة عن اعفكالية الرئيةية يمكن ال ول أن الممسةال يا حاجة ماسرة إلرى المراج      

 التررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ت هررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ن أو  رورة فراملة عر ال رريبا، والربي يةرم  متكروين يكررة ل كوسيلة مالى من أجل الحرد مرن التهرر

ا الجبرائ نر الجباية يا ممسةة ما أو ج   مسها، هبا ما يمي ها عن ماقا مهام المراجعة التا تم  الجا

يمكررن  كالمراجعررة المحاسرربية والمراجعررة ال انونيررة، والتررا تعتبررر ذال أهرردا  أكاررر عموميررة، حيررث ال

لجبائيرة اا الترا تخررب مره المراجعرة يحاا معم ا للجباية يا الممسةة، هبا التفرخيص الجبرائ اعتبارها

ن دمها لهرم عرالمةيرين التخاذ قرارال التةيير سوا ا من خالل المعلومال الترا ت ر يعتبر أداة مين أيدي

مرة وحجمره وكيفيرة الت لريص مسره، أو مرن خرالل حكمهرا علرى مرد  مالئ وجود الخطرو التهرل الجبائا

ة أن تتركر  على المراجل عسد يحاه لالنت ام والفعاليرلبا وج   .ال رارال الجبائية المتخبة من يريهم

با لممسةرتهم  ووحرل هرالممسةة حرول الوحرعية الجبائيرة  مهمته على ت ديم  ورة فاملة إلى مةيري

نت رام المراجعرة المتمحرورة حرول مراقبرة اال  الفحص يا إيار التةيير العرام ومرن خرالل مختلرف مهرام

 مرررررررن المةرررررررتحيل وحرررررررل و رررررررف كامرررررررل حرررررررول ومراقبرررررررة الفعاليرررررررة الجبائيرررررررة يانررررررره لررررررري 

 .كيفية تسفيب المراجعة الجبائية تطبي يا

 :  التوصيات و االقتراحات

 .ت سين المراجعة الجبائية و وحل أس  وفروي وحوامط لممارستها-

 .إعطا  أهمية للتكوين ييما يتعلق مالجباية، وذلن من خالل تكوين أعوان أخاائيين يا الجباية -

التطلل عم ا  إتفاقيال تعاون مل أخاائيين يا الجباية مهد  اعستفادة من معاريهم وتجارمهم ييما  -

 يخص

 .الجباية

يةتحةن االتاال المةتمر مالهي ال والتس يمال التا ت من ت ويد الممسةة مكل التطورال  -



 الخاتمة العامة
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 الجبائية، وكبا

 .قوانين المالية الةسوية المسبا ة من التفريل

لحة مراجعة جبائية داخلية تعمل على يول الدورة، وتريل ت ريرها إلى المدير العام ليتخب إنفا  ما -

 اعجرا ال

 ، ل رائاستخدام سجل لالستح اقال الجبائية يحتوي على جميل آجال التاري  والتةديد لجميل ا-

 ولهبا

 :الةجل يائدتين هما كاآلتا

 .تأخيرومال اليا اآلجال المساسبة دون تعرحها لع يةم  للممسةة مال يام مالتاريحال والتةديدال  *

دون  ممكسة يةاعد على التةيير المالا لخ يسة الممسةة من خالل تأخير تةديد ال رائ  أيول مدة *

 .تةديدها يبعا تخلف موعد
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 المالحق



 :الملخص

تعتمد الد لددعاي ددرالاتلالعالدعمندعاندتاطيددناتاتهدعاغرضمتلددما ادي الدتردمراي ددرالا دتضيلتالد هم ددرا

لالاليتممير، تهثاتعتبيالدجبميعانص تلاط م همادلذهالاتلالعا،ننهايتت بالألنيالضعا  للالقتصماي

 .دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذد  نبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددما القدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لغهت

تل فاهذهالد تل عاإدىاإ يلزاالتالدميليععافرالدتد اندتالدتلديلالدبدييبرالادذلالألهمهدعالدبمدادعافدرا

 إاتشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمفلم

ألهمالألختمءالاذلال مئنالداد الالدتلديلا،لدند لالدبدييبعانصد تاتمد ي راد لددعاندتاطيدناتض ده ا

 لدنرضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمع

 يلالدبددددييبريجدددبالضددددعاقدددد لغهتانهضنددددعادت دددلهنانيليددددنالدميليعددددعالدجبمئهددددعاللدتددد انددددتالدتلدددد

 

 :الكلمات المفاتيح

 . لدجبميعا،لدتليلالدبييبرا،لدميليعع،لدميليععالدجبمئهع

 

Résumé: 

L’État dépend de la volonté publique de couvrir ses dépenses afin de 

maintenir la stabilité politique, économique et sociale, de sorte que la collecte 

en soit l’une des sources fondamentales, ce qui exige l’établissement de 

principes et de lois. Cette étude vise à mettre en évidence le rôle de l'audit 

dans la réduction de l'évasion fiscale ainsi que l'importance de la découverteا

Pour les erreurs les plus importantes ainsi que les moyens de fraude et 

d’évasion, et le fait que la source fiscale de financement de l’État afin de 

réduire les dépenses 

Des règles fiables devraient être élaborées pour faciliter les étapes du contrôle 

fiscal et réduire l'évasion fiscale 

Mots clés: 

Fiscalité, évasion fiscale, audit, audit fiscal. 



 

…………………………………………………. 

Série O n° 5 

………………………………………… 
 

  
 

Référence N°            
 

                    Le  
 
 
 

       Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que nous envisageons de procéder à la 

vérification approfondie de votre situation fiscale d'ensemble. Cette vérification concerne l'ensemble 

des revenus dont vous avez disposé durant la période du ……….        au ………. .  

       Au cours de ce contrôle, nous aurons à analyser la concordance entre les revenus que vous avez 

déclarés au cours de cette période et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments 

de train de vie des membres de votre foyer fiscal au sens de l’article 21-1 du Code des Procédures 

Fiscales. 

A l'effet d'exercer ce contrôle, votre concours sera sollicité verbalement ou par écrit, sur des 

points précis retracés dans vos différentes déclarations.  

Pour vous permettre de réunir tous les documents et justificatifs nécessaires, vous disposer d'un 

délai minimum de préparation de quinze (15) jours  à compter de la réception ou de la remise du 

présent avis de vérification (Article 21-3 du Code des Procédures Fiscales). 

Votre attention est appelée sur le fait que le contrôle qui sera effectué portera sur l'ensemble des 

comptes financiers de votre foyer fiscal, l'origine des fonds dont vous avez disposés, leur composition 

et les variations de votre patrimoine. 

La durée du contrôle est fixée à une (01) année, toutefois cette durée n’est pas applicable dans les 

cas de manœuvre frauduleuses, de renseignements incomplets ou inexacts ou en cas de défaut de 

réponse aux demandes d’éclaircissements ou de justifications conformément à l’article 21-4 du Code des 

Procédures Fiscales.  

Vous avez la faculté de vous faire assister, au cours de ce contrôle, par un conseil de votre choix. 

 Je vous prie de trouver ci-joint, un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable 
vérifié. 

    Veuillez agréer, Madame, Monsieur l'expression de notre parfaite considération. 
 

Chef de brigade 
 

Nom, prénom et grade                                                                              
des vérificateurs 
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Avis de Vérification Approfondie de la Situation  Fiscale d'Ensemble 
 

 
 
 
 

 

 

 

A 
………………………………………………

…………………….. 
…………………………………………………………

 

 
 

Lettre avec  
A.R 

N° ................... 
 



 
 

 
Rappel de certaines dispositions fiscales 

  Article 21-3 du Code des Procédures Fiscales:

L'avis de vérification doit préciser la période à vérifier et mentionner expressément, sous peine de nullité de la 

procédure, que le contribuable à la faculté de se faire assister durant le contrôle par un conseil de son choix.  

  Une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble 

d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être entreprise sans que le contribuable en 

ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de vérification, 

accompagné de la charte des droites et obligations du contribuable vérifié et qu'il ait disposé d'un délai 

minimum de préparation de quinze (15) jours à compter de la date de réception. 

  

  Article 21-4 du Code des Procédures Fiscales

Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour 

répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications des avoirs et revenus d'avoirs à l'étranger. 

 : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification 

approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut s'étendre sur une période supérieure à un (01) an à 

compter de la date de réception ou de remise de l'avis de vérification prévue au paragraphe 3 ci-dessus. 

 

  Elle est également prorogée des trente (30) jours prévus à l'article 19 ci-dessus et des délais nécessaires à 

l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les 

produire dans le délai de trente (30) jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les 

renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à 

l'étranger ou en provenance de l'étranger. 

 

  La période mentionnée au quatrième alinéa ci-dessus, est portée à deux (02) ans en cas de découverte, en 

cours de contrôle, d’une activité occulte.   

 

  Article 21-6 du Code des Procédures Fiscales

 

: Lorsqu’une vérification approfondie de situation fiscale 

d’ensemble au regard de l’impôt sur le revenu est achevée, l’Administration fiscale ne peut procéder à une 

nouvelle vérification pour la même période et pour le même impôt, sauf si le contribuable a fourni des 

renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou a usé de manœuvres frauduleuses. 

  

Lors de l’exécution des travaux de contrôle et à l’occasion du débat contradictoire engagé avec le(s) 

vérificateur (s) vous pouvez soumettre vos observations, contestations et divergences d’appréciation à Mr 

Important ! 

…………………………………………………………………………………………        Tél.….………………....       

Vous pouvez également, à l’issue de cette étape, demander à être reçu par Monsieur 

……………………………………………………………………………………….             Tél.….…………………… 



 

…………………………………………………. 

Série O n° 4 

………………………………………… 
 
  
 

Référence N°            
 

 
                    Le  
 
 
 

Nous avons l'honneur de vous faire connaitre que sauf demande contraire de votre part et 
acceptée par le service, nous nous présenterons à votre …………………………………………………………..    
le  ………………  à ……. H, à l’effet de vérifier au titre des exercices  ……..   ,  …....  ,  …...   ,   …….. 
l’ensemble de vos déclarations fiscales et opérations susceptibles d’être examinées, se rapportant aux 
impôts, droits et taxes ci-après, désignés :……………………………………………………............................................... 
 

 Nous vous saurons gré de bien vouloir tenir à notre disposition vos documents comptables 
et pièces justificatives et dans la mesure où votre comptabilité est informatisée, l’ensemble des 
informations, données et traitements visés à l’article 20-3 du Code des Procédures Fiscales. 

 
   Au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre 
choix et de demander toutes les précisions sur la conduite de cette vérification. 

 
   Si le contrôle fiscal envisagé ne peut être effectué en raison de votre opposition ou celle de 
tiers, il sera procédé en vertu des dispositions de l’article 44-1 du Code des Procédures Fiscales à 
l’évaluation d’office de vos bases d’imposition sans préjudice de l’application des sanctions prévues 
par la législation fiscale en vigueur. 

 
(1) Préalablement à l’examen au fond de vos documents comptables, il peut être  procédé dès la 

remise du présent avis à la constatation matérielle des éléments physiques et de 
l’exploitation, de l’existence et de l’état des documents comptables (dispositions de l’article 
20 du Code des Procédures Fiscales). 
 

  Je vous prie de trouver ci-joint, un exemplaire de la charte des droits et obligations du 
contribuable vérifié. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l'expression de notre parfaite considération. 

 
Chef de brigade 

 
 
 

 
(1) À cocher en cas de contrôle inopiné. 

Nom, prénom et grade                                                                         
des vérificateurs 
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Avis de Vérification de Comptabilité 
 

 
 
 
 

 

 

 

A 
………………………………………………

…………………….. 
…………………………………………………………

 

 
 

Lettre avec  
A.R 

N° ................... 
 



 

 

 
Rappel de certaines dispositions fiscales  

Article 20-4 du Code des Procédures Fiscales

L’avis de vérification doit préciser les noms, prénoms, grades des vérificateurs, la date et l’heure de la première 
intervention, la période à vérifier, les droits, impôts, taxes et redevances concernées, les documents à consulter 
et mentionner expressément, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire 
assister par un conseil de son choix au cours du contrôle. 

: Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que 
le contribuable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de 
vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu’il ait disposé d’un 
délai minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis. 

 
En cas de changement des vérificateurs, le contribuable est tenu informé. 
 
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de 
l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité est remis au début des 
opérations de contrôle. 
 
L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue du délai de préparation précité. 
 
Article 20-5 du Code des Procédures Fiscales

- les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1.000.000 DA pour 
chacun des exercices vérifiés ; 

 : Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place de 
livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois (3) mois, en ce qui concerne : 

- toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2.000.000 DA, pour chacun des 
exercices vérifiés. 
 
Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises ci-dessus, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 
respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. 
 
Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser neuf (9) mois. 
 
La fin des travaux de vérification sur place doit être constatée par un procès-verbal, que le contribuable vérifié 
est invité à contresigner. Mention est faite éventuellement sur le procès-verbal en cas de refus de signature par 
ce dernier. 
 
La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des 
dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement 
ou de justification lorsqu’il ya transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 bis  du 
code des impôts directs et taxes assimilées. 
 
La durée du contrôle sur place n’est pas opposable à l’administration pour l’instruction des observations ou des 
requêtes formulées par le contribuable après la fin des opérations de vérification sur place. 
En outre, les durées de contrôle sur place fixées ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de manœuvres 
frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts 
durant la vérification ou n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’éclaircissement ou de justification 
prévues à l’article 19 ci-dessus. 

 

 Lors de l’exécution des travaux de contrôle et à l’occasion du débat contradictoire engagé avec le(s)  
vérificateur (s) vous pouvez soumettre vos observations, contestations et divergences d’appréciation à Mr 
……...........................................................................................................................................Tél n°   ………….................  

Important !   

Vous pouvez également, à l’issue de cette étape, demander à être reçu par Monsieur   
……………………………………………………………………………................................,Tél n° ………….……..…… 

 



 

…………………………………………………. 

Série O n° 4 ter 

………………………………………… 
 
  
 

Référence N°            
 

 
                    Le  
 
 

       
Nous avons l’honneur de vous faire connaître que sauf demande contraire de votre part et 

acceptée par le service, nous nous présenterons à votre ……………………………………………le 

…......... à …........H, pour procéder à des opérations de contrôle portant sur 

………………………………………………………………………et concernant les années  ……..… , ……..… , 

……..…,………  en vertu des dispositions de l’article 20 bis du Code de Procédures Fiscales. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir tenir à notre disposition les documents comptables et 

pièces justificatives inhérents aux droits, impôts, taxes  et redevances concernés par la vérification  

dont la présentation est obligatoire conformément aux dispositions de l’article 20 bis-1 du Code des 

Procédures Fiscales. 

Au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre 

choix et demander les précisions sur la conduite de cette vérification ponctuelle. 

Si le contrôle fiscal envisagé ne peut être effectué en raison de votre opposition ou celle de 

tiers, il sera procédé en vertu des dispositions de l’article 44-1 du Code des Procédures Fiscales à 

l’évaluation d’office de vos bases d’impositions sans préjudice de l’application des sanctions prévues 

par la législation fiscale en vigueur. 

Je vous prie de trouver ci-joint, un exemplaire de la charte des droits et obligations du 

contribuable vérifié. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération. 

 
Chef de brigade 

 
Nom, prénom et grade                                                                         

des vérificateurs 
 
 
 

 
 
 

2Bالـجــمـــهــوريــــة الجــزائــريـــــة الـديـــمــقــراطـيــــــة الشــعــبـيــــــــة  

             REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

     MINISTERE DES FINANCES                 0Bوزارة   الماليـــة 
     DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 1Bالـمـديــريــة الـعــامــة للــضـــرائــب 

 

Avis de contrôle ponctuel de comptabilité 
 

 
 
 
 

 

 

 

A 
…………………………………………………

………………….. 
…………………………………………………………

 

 
 

Lettre avec  
A.R 

N° ................... 
 



 
Rappel de certaines dispositions fiscales 

Article 20 bis-1 du Code des Procédures Fiscales :

Lors de cette vérification, il peut être exigé des contribuables vérifiés les documents comptables et les pièces 

justificatives à l’instar des factures, des contrats, des bons de commande ou de livraison, inhérentes aux droits, 

impôts, taxes et redevances concernés par la vérification. Cette vérification ne saurait, en aucun cas, donner lieu 

à un examen approfondi et critique de l’ensemble de la comptabilité du contribuable. 

 Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la 

vérification ponctuelle de comptabilité d’un ou plusieurs impôts, à tout ou partie de la période non prescrite, ou 

à un groupe d’opérations ou données comptables portant sur une période inférieure à un exercice fiscal.  

Article 20 bis-3 du Code des Procédures Fiscales :

L’avis de vérification doit préciser en plus des éléments portés sur l’avis de vérification de comptabilité cités 

précédemment, le caractère ponctuel de la vérification et doit renseigner sur la nature des opérations à vérifier.   

 La vérification ponctuelle ne peut être entreprise sans que le 

contribuable ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de 

vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu’il ait disposé d’un 

délai minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis. 

Article 20 bis-4 du Code des Procédures Fiscales :

La fin des travaux de vérification sur place doit être constatée par un procès-verbal, que le contribuable vérifié 

est invité à contresigner. Mention est faite éventuellement sur le procès-verbal en cas de refus de signature par 

ce dernier. 

 Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur 

place des livres et documents ne peut s’étendre sur une durée supérieure à deux (02) mois. 

La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des 

dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement 

ou de justification lorsqu’il y’a présomption de transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de 

l’article 141bis du code des impôts directs et taxes assimilées. 

 Lors de l’exécution des travaux de contrôle et à l’occasion du débat contradictoire engagé avec le(s)  

vérificateur (s) vous pouvez soumettre vos observations, contestations et divergences d’appréciation à Mr 

…….................................................................................................................................................Tél n°   …………..............  

Important !   

Vous pouvez également, à l’issue de cette étape, demander à être reçu par Monsieur 

……………………………………………………………………………................................,Tél n° ………….……… 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS العامـــة للضـــرائب المديـريـة                                                                                                                         

DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA واليـة ل لضــرائـب ا  مـديريــة                                                                                     

DE :…………………………………...................................................……………….. ............................................................................                                                                                      

INSPECTION DE :  : مفتشية....................................................                                                                                           ...................................................................  

RECETTE DE :   ...............................................................................                                                                                          .........................................................قباضة :

COMMUNE DE :    ..............................................................................                                                                                       ..........................................................بلدية : 

CPI DE :   ..............................................................................                                                                              ..........................................................:  مركز الضرائب الجواري 

   ................للضريبة الجزافية الوحيدة لسنة : التقديرياألعمال برقم  التصريح
DECLARATION PREVISIONNELLE DE L’IFU AU TITRE DE L’ANNEE :……………….. 

........................................:  إلى .........................................الفترة من:   

Période du …………………….………….. au ……………………….. 

  لسنة بداية النشاط(ديسمبر  03 خر اجليودع آ)تصريح 
(Déclaration à souscrire au plus tard le 30 décembre de l’année du début de l’activité) 

 )المكلفين الجدد بالضريبة(
(NOUVEAUX CONTRIBUABLES) 

 

معلومات خاصة بالمكلف بالضريبة  - I 
I – IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE 

- Nom, Prénom :                                                                                                                   : االسم و اللقب                               

- Raison sociale :                                                                       : اسم الشركة                                                                             

- Activité exercée :                                                                                                                  : طبيعة النشاط                            

- Autres activités :                                                                                                                   : نشاطات أخرى                          

- Activité exonérée (ANSEJ – CNAC - ANGEM) :                              : نشاط معفى                                                                       

- Adresse du lieu d’exercice de l‘activité  :                                                                                                : عنوان النشاط         

- Adresse du domicile de l’exploitant  :                                                                                             :عنوان إقامه المكلف بالضريبة  

- Numéro NIF :                                                                                                                                                                              : رقم التعريف الجبائي 

- Numéro du RC :                                                                                                              : رقم السجل التجاري                                                                    

- Code d’activité :                                                                                                                      : رمز النشاط                             

- Numéro de la carte d’artisan :                                                     : رقم بطاقة الحرفي                                                                

- Numéro d’article d’imposition :                                                                                                                     : رقم المادة      

- Numéro de téléphone :                                                                                                                    : رقم الهاتف                   

- E-mail :                                                                                    : البريد اإللكتروني                                                                       

- Numéro CB / CCP :     الحساب البريد الجاري :                                                                                                      \رقم الحساب البنكي  

 

األجور - II 
II- SALAIRES 

- Nombre de personnes employées * :                                                                                            :  * عدد األشخاص الموظفين  

- Montant des salaires versés * :                                                                                                      :     * مبلغ األجور المدفوعة

- Montant des charges sociales versées *  :                                                                   :         *  مبلغ األعباء االجتماعية لمدفوعة 

* Ces informations doivent concerner  l’année d’activité N                                                                                      *    هذه المعلومات يجب ان تتعلق بالسنة ن  

 

Série G12 bis 
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األعمال التقديريرقم  -  III   
III- CHIFFRES D’AFFAIRES PREVISIONNELS 

 طبيعة النشاط

Nature Activité 
 رقم األعمال التقديري

CA prévisionnel 
 المعدل

Taux 
 مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة

Montant IFU 
 عملية اإلنتاج و بيع السلع

Activité de production 
et vente de biens 

 5%  

أخرىنشاطات   

Autres activités 
 12%  

 المجموع

Total 
   

 

 

 

 

.................................................. في...... ..... .. ....................................بـ  

 A …………………………………………………., le …………………………………………….……………… 

 

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة
 Cachet et signature du contribuable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دج         ( 0.333 \دج           03.333ضريبة ) الحد األدنى لل   \              لمبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة ليالكالدفع 
VERSEMENT INTÉGRAL DE L’IFU             /   MINIMUM D’IMPOSITION (03.000 DA             / 5.000 DA             ) 

................................................... في...... ..... .. ....................................بـ  

A …………………....................…………..le......................................................... 

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

Cachet et signature du Contribuable 

Quittance numéro :……………………......................................……………………: رقم القسيمة 

Date :…………………………………....................................................................……………………... : التاريخ 

 ختم و إمضاء القابض :

Cachet et signature du RECEVEUR :  

 

 



 لضريبة الجزافية الوحيدةاب ةالمتعلق تذكير بأحكام 

على ا&شخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا، حرفيا او  لضريبة الجزافية الوحيدةاتطبق  ����
من قانون  1 مكرر 282المادة ( دج0.000.0003غير تجاري والذين & يتعدى رقم أعمالھم أو ايراداتھم المھنية ال 

 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة الضرا

فيما يخص جميع النشاطات  H 12%نشطة اGنتاج او بيع السلع و %5 :كما يلي لضريبة الجزافية الوحيدةيحدد معدل ا ����
 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرا 4مكرر 282المادة ( اHخرى

و  1تصريح تقديري في الفترة الممتدة ما بين  اكتتاب لضريبة الجزافية الوحيدةضعين لبالضريبة الخايتعين على المكلفين  ����
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة ( جوان من كل سنة  30

ان يقوموا باحتساب مبلغ الضريبة المستحقة كما  لضريبة الجزافية الوحيدةيجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين ل ����
يمكن لھؤ&ء  كما.يتوجب عليھم تسديد مبلغ الضريبة الكلي لدى قباضة الضرائب التابعين لھا لحظة إيداعھم لتصريحاتھم

عند إيداعھم   لضريبة الجزافية الوحيدةمن قيمة ا %50 اللجوء  للدفع المجزئ للضريبة وفي ھذه الحالة & بد عليھم تسديد
سبتمبر  و  15إلى غاية1اHولى من  - المتبقية فتسدد على دفعين متساويتين %50لتصريحھم التقديري، فيما يخص ال 

 ).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  365المادة (    ديسمبر 15إلى غاية 1الثانية من 

 ديسمبر 30الجدد إيداع تصريحاتھم التقديرية في أجل اقصاه  لوحيدةا لضريبة الجزافيةيتعين على المكلفين الخاضعين ل ����
ءات راجمكرر من قانون ا& 3المادة ( المستحقة  لوحيدةا  لضريبة الجزافيةلسنة بداية النشاط مع القيام بتسديد المبلغ الكلي ل

 .)ةالجبائي

لضريبة الجزافية يتوجب على المكلفين الخاضعين ل )ن(في حالة ما إذا تم تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به للسنة  ����
من  3مكرر  282المادة (  1+فيفري  للسنة ن 15جانفي و  20ما بين إيداع تصريح تكميلي في الفترة الممتدة  الوحيدة

 ).قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

يخفض ھذا ). رائب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الض 365المادة ( كحد ادنى للضريبة  دج 10.000حدد مبلغ ����
  282المادة  "( ANSEJ ,ANGEM, CNAC"المستفيدين من أجھزة دعم التشغيلللمكلفين   دج5.000المبلغ الى 

 . )6مكرر 

 :بإمكان للمكلفين بالضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي مع احترام الشروط التالية ����

حتى يخضع المكلف بالضريبة لنظام الربح  الحقيقي  يجب عليه أن يقوم بتبليغ  : يار نظام الربح الحقيقياجل اخت -
من السنة اHولى التي يريد أن  فيفري 1قبل مصلحة الوعاء الضريبي التي تشرف على تسيير ملفه الجبائي 

 .يخضع خxلھا للنظام الحقيقي 

 سنوات 3لمدة  الربح الحقيقي ساريالنظام  بالضريبة للخضوعاختيار المكلف  يكون طلب: مدة ا&ختيار -

ءات راجمن قانون ا& 3المادة ( & رجعة فيه ا&ختيارحيث يكون فيھا )السنة المذكورة و السنتين الموليتين لھا ( 
 .)ةالجبائي

 

مؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية، يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة مسك سجل مرقم و  ����
يتضمن تلخيص سنوي و تسجل فيه تفاصيل مشترياتھم المدعمة بالفواتير و غيرھا من المستندات الثبوتية و يتعين عليھم 

 .زيادة على ذلك ، ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاتھم

ارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه يتعين على المكلفين بالضريبة الممكما 
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة (  التفاصيل الخاصة بإرادتھم و نفقاتھم المھنية

 282 المادة( بھا المدلى التصريحات في إنقاص ك ھنا املة حا في بھا المصرح ا9سس مراجعة حق الجبائية ا8دارة تملك ����
 .) المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب انونق من 3 مكرر

 



Rappel du dispositif relatif au régime de l’IFU 

• L’IFU s’applique aux personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale ou non commerciale dont le CA ou les recettes professionnelles  n’excède pas 30.000.000 DA 

(article 282 ter du CDITA) . 

• Le taux de l’IFU est fixé comme suit : 5% pour les activités de production et de vente de biens et 

12% pour les autres activités (articlesexiès  282 CIDTA).  

• Les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de déposer une déclaration prévisionnelle entre le 1er et le 
30 juin de chaque année (article 1er du CPF).  

 

• Les contribuables soumis à l’IFU doivent procéder  eux -mêmes au calcul de l’impôt dû et de reverser  

le  montant intégral  de l’impôt  à la recette des impôts dont il relève au  moment du dépôt de la 

déclaration.  Ces derniers  peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt. Dans ce cas, ils doivent 

s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’impôt forfaitaire 

unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 

septembre et du 1er au 15 décembre (article 365 du CIDTA). 

• Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire leurs déclarations prévisionnelles au plus tard, le 
30 décembre de l’année du début de l’activité et de procéder  spontanément au paiement  du montant 

intégral de l’IFU dû (article 3bis CPF).  

 

• Dans le cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré au titre de l’année (N), les 

contribuables soumis à l’IFU doivent souscrire une déclaration complémentaire entre le20 janvier  et 
le 15 février de l’année N+1 (Article 282 quater  du CIDTA). 

• Le minimum d'imposition  est fixé à 10.000DA (article 365 bis). Ce minimum est ramené à 5.000DA 

pour les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi, ANSEJ - ANGEM -CNAC- (article 282- 

octiés). 

• Les contribuables peuvent opter pour le régime du réel en respectant les conditions ci-après : 

- Délai d’option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit notifier son 

option au service d’assiette gérant son dossier fiscal avant le 1er février de la première année au titre 

de laquelle celui-ci désire appliquer le régime du réel ; 

- Durée de l’option : l’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les deux années 

suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable (article 3 du CPF). 

 

• Les contribuables IFU doivent tenir, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par 

année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. En 

outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un registre côté et paraphé, contenant 

ledétail de leurs ventes. De même, les contribuables exerçant une activité de prestation doivent tenir  

un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et dépenses  

professionnelles (article1 du CPF). 

• L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées,  en cas d’insuffisance de déclaration. 

(Article 282 quater  du CIDTA). 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS العامـــة للضـــرائب المديـريـة                                                                                                                           

DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA واليـة ل لضــرائـب ا  مـديريــة                                                                                       

DE :…………………………………...................................................……………….. ............................................................................                                                                                        

INSPECTION DE :  : مفتشية....................................................                                                                                            ...................................................................  

RECETTE DE :   ...............................................................................                                                                                           .........................................................قباضة :

COMMUNE DE :    ..............................................................................                                                                                        ..........................................................بلدية : 

CPI DE :   ...........................................................................................                                                                             ..................................................مركز الضرائب الجواري :  

   ................برقم األعمال التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة لسنة : التصريح
DECLARATION PREVISIONNELLE DE L’IFU AU TITRE DE L’ANNEE :……………….. 

........................................:  إلى .........................................الفترة من:   

Période du …………………….………….. au ………………………..  

(لسنةل جوان 03 إلى 1في الفترة الممتدة ما بين )تصريح يودع   

(Déclaration à souscrire entre le 1er et le 03 juin de l’année) 

 

معلومات خاصة بالمكلف بالضريبة  -     I 
I – IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE 

- Nom, Prénom :                                                                                                                                         االسم و اللقب :         

- Raison sociale :                                  اسم الشركة :                                                                                                                 

- Activité exercée :                               طبيعة النشاط :                                                                                                               

- Autres activités :                                                                        نشاطات أخرى :                                                                     

- Activité exonérée (ANSEJ – CNAC - ANGEM) :       نشاط معفى :                                                                                              

- Adresse du lieu d’exercice de l‘activité :                عنوان النشاط :                                                                                         

- Adresse du domicile de l’exploitant :                                 عنوان إقامه المكلف بالضريبة:                                                            

- Numéro NIF :                                                           رقم التعريف الجبائي :                                                                                  

- Numéro du RC :                : رقم السجل التجاري                                                                                                                                                                 

- Code d’activité :                                                       رمز النشاط :                                                                                            

- Numéro de la carte d’artisan :                                                                   رقم بطاقة الحرفي :                                                 

- Numéro d’article d’imposition :                               رقم المادة :                                                                                           

- Numéro de téléphone :                                               رقم الهاتف :                                                                                         

- E-mail :                                                                         البريد اإللكتروني :                                                                                 

- Numéro CB / CCP :                                                        الحساب البريد الجاري :                                                  \رقم الحساب البنكي 

 

األجور - II 
II- SALAIRES 

- Nombre de personnes employées * :                                                                                    :          * عدد األشخاص الموظفين 

- Montant des salaires versés * :                                                                                                      :   * مبلغ األجور المدفوعة  

- Montant des charges sociales versées * :                                                                     * :        مبلغ األعباء االجتماعية لمدفوعة 

* Ces informations doivent concerner  l’année N-1                                                                                         *   1-نيجب ان تتعلق بالسنة هذه المعلومات   
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 III رقم األعمال التقديري - 
III- CHIFFRES D’AFFAIRES PREVISIONNELS 

 طبيعة النشاط

Nature Activité 
 رقم األعمال التقديري

CA prévisionnel 
 المعدل

Taux 
 مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة

Montant IFU 
 عملية اإلنتاج و بيع السلع

Activité de production 
et vente de biens 

 5%  

اخرىنشاطات   

Autres activités 
 12%  

 المجموع

Total 
   

.................................................. في...... ..... .. ....................................بـ  

 A …………………………………………………., le …………………………………………….……………… 

                ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

 Cachet et signature du contribuable 

 

 

 

 

 

 الضريبة الجزافية الوحيدةبلغ م تسديدطريقة 

MODE DE PAIEMENT DE L’IFU 

   للضريبة الجزافية الوحيدة جزءمالدفع ال

Paiement fractionné de l’IFU 

   للضريبة الجزافية الوحيدة دفع اإلجماليال

Paiement intégral de l’IFU 

 التصريح إيداعول حالة لجزء األ 50%

50% 1ère tranche au dépôt de la déclaration. 

IFU X 53% =………………………………….. = 50% ×ض.ج.و        
 إيداع التصريح التقديري(حالة  للضريبة الجزافية الوحيدةالدفع الكامل )

(Paiement total de l’IFU au moment du dépôt de la 

déclaration prévisionnelle) 

 سبتمبر ( : 15إلى  1الثاني ) من  جزءال  25%

25% 2ème tranche (du 1er au 15 Septembre) : 

IFU X 25% =………………………………….. 55 = % ×ض.ج.و        

 ديسمبر ( 15إلى  1) من الثالث  جزءال   25%

25% 3ème tranche (du 1er au 15 Décembre) : 

IFU X 25% =………………………………….. 55 = % ×ض.ج.و        

 

الضريبة الجزافية الوحيدةمن مبلغ  53%دفع    \         لمبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة ليالكدفع ال  
(         دج 5.333 \          دج 13.333)  الحد األدنى للضريبة  \  

VERSEMENT INTÉGRAL DE L’IFU             / VERSEMENT DE 53% DE L’IFU          /                                                                

MINIMUM D’IMPOSITION (13.000 DA             / 5.000 DA            ) 

................................................... في...... ..... .. ....................................بـ  

 A …………………....................…………..le.........................................................  

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

Cachet et signature du Contribuable 

Quittance numéro :……………………..................................……………………: رقم القسيمة 
Date :…………………………………....................................................................……………………...: التاريخ 

 ختم و إمضاء القابض :

Cachet et signature du RECEVEUR : 
 
 
 



 لضريبة الجزافية الوحيدةاب ةالمتعلق تذكير بأحكام 

على ا&شخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا، حرفيا او  لضريبة الجزافية الوحيدةاتطبق  ����
من قانون  1 مكرر 282المادة ( دج0.000.0003غير تجاري والذين & يتعدى رقم أعمالھم أو ايراداتھم المھنية ال 

 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة الضرا

فيما يخص جميع النشاطات  H 12%نشطة اGنتاج او بيع السلع و %5 :كما يلي لضريبة الجزافية الوحيدةيحدد معدل ا ����
 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرا 4مكرر 282المادة ( اHخرى

و  1تصريح تقديري في الفترة الممتدة ما بين  اكتتاب لضريبة الجزافية الوحيدةضعين لبالضريبة الخايتعين على المكلفين  ����
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة ( جوان من كل سنة  30

ان يقوموا باحتساب مبلغ الضريبة المستحقة كما  لضريبة الجزافية الوحيدةيجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين ل ����
يمكن لھؤ&ء  كما.يتوجب عليھم تسديد مبلغ الضريبة الكلي لدى قباضة الضرائب التابعين لھا لحظة إيداعھم لتصريحاتھم

عند إيداعھم   لضريبة الجزافية الوحيدةمن قيمة ا %50 اللجوء  للدفع المجزئ للضريبة وفي ھذه الحالة & بد عليھم تسديد
سبتمبر  و  15إلى غاية1اHولى من  - المتبقية فتسدد على دفعين متساويتين %50لتصريحھم التقديري، فيما يخص ال 

 ).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  365المادة (    ديسمبر 15إلى غاية 1الثانية من 

 ديسمبر 30الجدد إيداع تصريحاتھم التقديرية في أجل اقصاه  لوحيدةا لضريبة الجزافيةيتعين على المكلفين الخاضعين ل ����
ءات راجمكرر من قانون ا& 3المادة ( المستحقة  لوحيدةا  لضريبة الجزافيةلسنة بداية النشاط مع القيام بتسديد المبلغ الكلي ل

 .)ةالجبائي

لضريبة الجزافية يتوجب على المكلفين الخاضعين ل )ن(في حالة ما إذا تم تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به للسنة  ����
من  3مكرر  282المادة (  1+فيفري  للسنة ن 15جانفي و  20ما بين إيداع تصريح تكميلي في الفترة الممتدة  الوحيدة

 ).قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

يخفض ھذا ). رائب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الض 365المادة ( كحد ادنى للضريبة  دج 10.000حدد مبلغ ����
  282المادة  "( ANSEJ ,ANGEM, CNAC"المستفيدين من أجھزة دعم التشغيلللمكلفين   دج5.000المبلغ الى 

 . )6مكرر 

 :بإمكان للمكلفين بالضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي مع احترام الشروط التالية ����

حتى يخضع المكلف بالضريبة لنظام الربح  الحقيقي  يجب عليه أن يقوم بتبليغ  : يار نظام الربح الحقيقياجل اخت -
من السنة اHولى التي يريد أن  فيفري 1قبل مصلحة الوعاء الضريبي التي تشرف على تسيير ملفه الجبائي 

 .يخضع خxلھا للنظام الحقيقي 

 سنوات 3لمدة  الربح الحقيقي ساريالنظام  بالضريبة للخضوعاختيار المكلف  يكون طلب: مدة ا&ختيار -

ءات راجمن قانون ا& 3المادة ( & رجعة فيه ا&ختيارحيث يكون فيھا )السنة المذكورة و السنتين الموليتين لھا ( 
 .)ةالجبائي

 

مؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية، يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة مسك سجل مرقم و  ����
يتضمن تلخيص سنوي و تسجل فيه تفاصيل مشترياتھم المدعمة بالفواتير و غيرھا من المستندات الثبوتية و يتعين عليھم 

 .زيادة على ذلك ، ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاتھم

ارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه يتعين على المكلفين بالضريبة الممكما 
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة (  التفاصيل الخاصة بإرادتھم و نفقاتھم المھنية

 282 المادة( بھا المدلى التصريحات في إنقاص ك ھنا املة حا في بھا المصرح ا9سس مراجعة حق الجبائية ا8دارة تملك ����
 .) المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب انونق من 3 مكرر

 



Rappel du dispositif relatif au régime de l’IFU 

• L’IFU s’applique aux personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale ou non commerciale dont le CA ou les recettes professionnelles  n’excède pas 30.000.000 DA 

(article 282 ter du CDITA) . 

• Le taux de l’IFU est fixé comme suit : 5% pour les activités de production et de vente de biens et 

12% pour les autres activités (articlesexiès  282 CIDTA).  

• Les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de déposer une déclaration prévisionnelle entre le 1er et le 
30 juin de chaque année (article 1er du CPF).  

 

• Les contribuables soumis à l’IFU doivent procéder  eux -mêmes au calcul de l’impôt dû et de reverser  

le  montant intégral  de l’impôt  à la recette des impôts dont il relève au  moment du dépôt de la 

déclaration.  Ces derniers  peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt. Dans ce cas, ils doivent 

s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’impôt forfaitaire 

unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 

septembre et du 1er au 15 décembre (article 365 du CIDTA). 

• Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire leurs déclarations prévisionnelles au plus tard, le 
30 décembre de l’année du début de l’activité et de procéder  spontanément au paiement  du montant 

intégral de l’IFU dû (article 3bis CPF).  

 

• Dans le cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré au titre de l’année (N), les 

contribuables soumis à l’IFU doivent souscrire une déclaration complémentaire entre le20 janvier  et 
le 15 février de l’année N+1 (Article 282 quater  du CIDTA). 

• Le minimum d'imposition  est fixé à 10.000DA (article 365 bis). Ce minimum est ramené à 5.000DA 

pour les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi, ANSEJ - ANGEM -CNAC- (article 282- 

octiés). 

• Les contribuables peuvent opter pour le régime du réel en respectant les conditions ci-après : 

- Délai d’option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit notifier son 

option au service d’assiette gérant son dossier fiscal avant le 1er février de la première année au titre 

de laquelle celui-ci désire appliquer le régime du réel ; 

- Durée de l’option : l’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les deux années 

suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable (article 3 du CPF). 

 

• Les contribuables IFU doivent tenir, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par 

année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. En 

outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un registre côté et paraphé, contenant 

ledétail de leurs ventes. De même, les contribuables exerçant une activité de prestation doivent tenir  

un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et dépenses  

professionnelles (article1 du CPF). 

• L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées,  en cas d’insuffisance de déclaration. 

(Article 282 quater  du CIDTA). 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS العامـــة للضـــرائب المديـريـة                                                                                                                        

DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA واليـة ل لضــرائـب ا  مـديريــة                                                                                     

DE :…………………………………...................................................……………….. ............................................................................                                                                                      

INSPECTION DE : : مفتشية ....................................................                                                                                          ...................................................................  

RECETTE DE :   ...............................................................................                                                                                          .........................................................قباضة :

COMMUNE DE :    ..............................................................................                                                                                       ..........................................................بلدية : 

CPI DE  :   ...............................................................................................                                                                              ........................................مركز الضرائب الجواري :  

.................للضريبة الجزافية الوحيدة لسنة : التكميلي التصريح  

DECLARATION COMPLEMENTAIRE DE L’IFU AU TITRE DE L’ANNEE :…………….........….. 

........................................:  إلى .........................................الفترة من:   

Période du …………………….………….. au ……………………….. 

(5فيفري للسنة ن+ 51جانفي و  02ة ما بين يودع في الفتر)تصريح   

(Déclaration à souscrire entre le 20 janvier et le 15 février de l’année N+1) 

 

معلومات خاصة بالمكلف بالضريبة  - I 
I – IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE 

- Nom, Prénom :                                                                                                                                              االسم و اللقب :     

- Raison sociale :                                                                         اسم الشركة :                                                                           

- Activité exercée :                                                                       طبيعة النشاط :                                                                         

- Autres activités :                                                                                                                        نشاطات أخرى :                       

- Activité exonérée (ANSEJ – CNAC - ANGEM) :                              نشاط معفى :                                                                          

- Adresse du lieu d’exercice de l‘activité :                                     عنوان النشاط :                                                                      

- Adresse du domicile de l’exploitant :                                           :                                                   المكلف بالضريبةإقامه عنوان  

- Numéro NIF :                                                                                  رقم التعريف الجبائي :                                                             

- Numéro du RC :                                                              : رقم السجل التجاري                                                                                                                    

- Code d’activité :                                                                               :                                                                     رمز النشاط  

- Numéro de la carte d’artisan :                                                           رقم بطاقة الحرفي :                                                           

- Numéro d’article d’imposition :                                                      رقم المادة :                                                                      

- Numéro de téléphone :                                                                     رقم الهاتف :                                                                     

- E-mail :                                                                                              البريد اإللكتروني :                                                              

- Numéro CB / CCP :                                                                            الحساب البريد الجاري :                                \رقم الحساب البنكي 

    

 II  األعمال التكميليرقم  - 
II- CHIFFRES D’AFFAIRES COMPLEMENTAIRES 

 طبيعة النشاط

Nature Activité 
 رقم األعمال المحقق

CA Réalisé  
عمال التقديريرقم األ  

CA Prévisionnel 
 الفارق

Écart 
 المعدل 

Taux      
 مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة

Montant IFU 

  سلعلاعملية اإلنتاج و بيع 

Activité de 
production et vente 

de biens 

  

 

5%  

اخرى نشاطات  

Autres activités 
  

 
12%  

 المجموع

Total 
  

 
  

Série G12 ter 
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.................................................. في...... ..... .. ....................................بـ  

 A …………………………………………………., le …………………………………………….……………… 

 

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة
 Cachet et signature du contribuable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التكميلي  لمبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة ليالكالدفع   
VERSEMENT INTEGRAL DE L’IFU COMPLEMENTAIRE 

  

................................................... في...... ..... .. ....................................بـ  

A …………………....................…………..le......................................................... 

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

Cachet et signature du Contribuable 

 
Quittance numéro :……………………......................................……………………: رقم القسيمة 

Date :………………………………………....................................................................……………………... : التاريخ 

Cachet et signature du RECEVEUR :        : ختم و إمضاء القابض 

 



 لضريبة الجزافية الوحيدةاب ةالمتعلق تذكير بأحكام 

على ا&شخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا، حرفيا او  لضريبة الجزافية الوحيدةاتطبق  ����
من قانون  1 مكرر 282المادة ( دج0.000.0003غير تجاري والذين & يتعدى رقم أعمالھم أو ايراداتھم المھنية ال 

 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة الضرا

فيما يخص جميع النشاطات  H 12%نشطة اGنتاج او بيع السلع و %5 :كما يلي لضريبة الجزافية الوحيدةيحدد معدل ا ����
 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرا 4مكرر 282المادة ( اHخرى

و  1تصريح تقديري في الفترة الممتدة ما بين  اكتتاب لضريبة الجزافية الوحيدةضعين لبالضريبة الخايتعين على المكلفين  ����
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة ( جوان من كل سنة  30

ان يقوموا باحتساب مبلغ الضريبة المستحقة كما  لضريبة الجزافية الوحيدةيجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين ل ����
يمكن لھؤ&ء  كما.يتوجب عليھم تسديد مبلغ الضريبة الكلي لدى قباضة الضرائب التابعين لھا لحظة إيداعھم لتصريحاتھم

عند إيداعھم   لضريبة الجزافية الوحيدةمن قيمة ا %50 اللجوء  للدفع المجزئ للضريبة وفي ھذه الحالة & بد عليھم تسديد
سبتمبر  و  15إلى غاية1اHولى من  - المتبقية فتسدد على دفعين متساويتين %50لتصريحھم التقديري، فيما يخص ال 

 ).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  365المادة (    ديسمبر 15إلى غاية 1الثانية من 

 ديسمبر 30الجدد إيداع تصريحاتھم التقديرية في أجل اقصاه  لوحيدةا لضريبة الجزافيةيتعين على المكلفين الخاضعين ل ����
ءات راجمكرر من قانون ا& 3المادة ( المستحقة  لوحيدةا  لضريبة الجزافيةلسنة بداية النشاط مع القيام بتسديد المبلغ الكلي ل

 .)ةالجبائي

لضريبة الجزافية يتوجب على المكلفين الخاضعين ل )ن(في حالة ما إذا تم تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به للسنة  ����
من  3مكرر  282المادة (  1+فيفري  للسنة ن 15جانفي و  20ما بين إيداع تصريح تكميلي في الفترة الممتدة  الوحيدة

 ).قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

يخفض ھذا ). رائب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الض 365المادة ( كحد ادنى للضريبة  دج 10.000حدد مبلغ ����
  282المادة  "( ANSEJ ,ANGEM, CNAC"المستفيدين من أجھزة دعم التشغيلللمكلفين   دج5.000المبلغ الى 

 . )6مكرر 

 :بإمكان للمكلفين بالضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي مع احترام الشروط التالية ����

حتى يخضع المكلف بالضريبة لنظام الربح  الحقيقي  يجب عليه أن يقوم بتبليغ  : يار نظام الربح الحقيقياجل اخت -
من السنة اHولى التي يريد أن  فيفري 1قبل مصلحة الوعاء الضريبي التي تشرف على تسيير ملفه الجبائي 

 .يخضع خxلھا للنظام الحقيقي 

 سنوات 3لمدة  الربح الحقيقي ساريالنظام  بالضريبة للخضوعاختيار المكلف  يكون طلب: مدة ا&ختيار -

ءات راجمن قانون ا& 3المادة ( & رجعة فيه ا&ختيارحيث يكون فيھا )السنة المذكورة و السنتين الموليتين لھا ( 
 .)ةالجبائي

 

مؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية، يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة مسك سجل مرقم و  ����
يتضمن تلخيص سنوي و تسجل فيه تفاصيل مشترياتھم المدعمة بالفواتير و غيرھا من المستندات الثبوتية و يتعين عليھم 

 .زيادة على ذلك ، ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاتھم

ارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه يتعين على المكلفين بالضريبة الممكما 
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة (  التفاصيل الخاصة بإرادتھم و نفقاتھم المھنية

 282 المادة( بھا المدلى التصريحات في إنقاص ك ھنا املة حا في بھا المصرح ا9سس مراجعة حق الجبائية ا8دارة تملك ����
 .) المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب انونق من 3 مكرر

 



Rappel du dispositif relatif au régime de l’IFU 

• L’IFU s’applique aux personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale ou non commerciale dont le CA ou les recettes professionnelles  n’excède pas 30.000.000 DA 

(article 282 ter du CDITA) . 

• Le taux de l’IFU est fixé comme suit : 5% pour les activités de production et de vente de biens et 

12% pour les autres activités (articlesexiès  282 CIDTA).  

• Les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de déposer une déclaration prévisionnelle entre le 1er et le 
30 juin de chaque année (article 1er du CPF).  

 

• Les contribuables soumis à l’IFU doivent procéder  eux -mêmes au calcul de l’impôt dû et de reverser  

le  montant intégral  de l’impôt  à la recette des impôts dont il relève au  moment du dépôt de la 

déclaration.  Ces derniers  peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt. Dans ce cas, ils doivent 

s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’impôt forfaitaire 

unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 

septembre et du 1er au 15 décembre (article 365 du CIDTA). 

• Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire leurs déclarations prévisionnelles au plus tard, le 
30 décembre de l’année du début de l’activité et de procéder  spontanément au paiement  du montant 

intégral de l’IFU dû (article 3bis CPF).  

 

• Dans le cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré au titre de l’année (N), les 

contribuables soumis à l’IFU doivent souscrire une déclaration complémentaire entre le20 janvier  et 
le 15 février de l’année N+1 (Article 282 quater  du CIDTA). 

• Le minimum d'imposition  est fixé à 10.000DA (article 365 bis). Ce minimum est ramené à 5.000DA 

pour les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi, ANSEJ - ANGEM -CNAC- (article 282- 

octiés). 

• Les contribuables peuvent opter pour le régime du réel en respectant les conditions ci-après : 

- Délai d’option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit notifier son 

option au service d’assiette gérant son dossier fiscal avant le 1er février de la première année au titre 

de laquelle celui-ci désire appliquer le régime du réel ; 

- Durée de l’option : l’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les deux années 

suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable (article 3 du CPF). 

 

• Les contribuables IFU doivent tenir, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par 

année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. En 

outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un registre côté et paraphé, contenant 

ledétail de leurs ventes. De même, les contribuables exerçant une activité de prestation doivent tenir  

un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et dépenses  

professionnelles (article1 du CPF). 

• L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées,  en cas d’insuffisance de déclaration. 

(Article 282 quater  du CIDTA). 

 

 



 الجــمــهــوريــة الــجــــزائــــريــة الديـــمــقــراطــيـــة الــشـــعـــبـيـــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Série G 50 bis 
MINISTERE DES FINANCES 

 ــــــــــــــــــــــــــ
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

 ــــــــــــــــــــــــ
DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA 

ED  ………………………… 
SERVICE:…………………….……….…….       
RECETTE : ...............................................  
COMMUNE: ……………………………..… 
ANNEE : ……………….………………..…. 

 الضــريبة الجزافية الوحيدة

IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE  
 

 اشعار بالدفع
Avis de versement fractionné de l’IFU 

 
        

                                                                                                                          

 وزارة الـــمـالـيــة

 الـمـديــريــة العامة للضرائب

 لضــرائـب لــواليـةامـديريــة 
............................................................  

 ............................................................:مصلحة

 ........................................................... قباضة :

 .............................................................. بلدية :

  الجبائيرقم التعريف  
Numéro d’Identification Fiscale (NIF) 

                  
 

                                          N° d'article رقم المادة

                    

                      
           

 ............................................................السنة: 

  Nom et Prénom - Raison sociale................................................................................................................................:اسم الشركة –االسم و اللقب 

 Activité............................................................... ................................................................................................................................................................ النشاط:

 Adresse ............................................................................................................................................................................................................................... العنوان:

     
Code activité                                  شاطرمز الن  

         
 

    

 ( %50المتبقي للتسديد ) لغمبال

Montant des 50% restant 

 معدل التسديد

TAUX DE 
VERSEMENT 

 مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة

MONTANT IFU CORRESPONDANT 

 
 التسديد فتــرة

PÉRIODE DE VERSEMENT 
 

2ème tranche  …………….............................................…………………………………… الثاني :  جزءال  25%  
سبتمبر    11الى    1من    

Du 1er au 15 Septembre 

3ème tranche .……………………...............................................………………………… الثالث :  جزءال  25%  
  يسمبرد   11الى    1من  

Du 1er au 15 Décembre 

  n  Quittance°  ..........................................................وصل رقم 

  Date..............................................تاريخ       

 

 ختم و إمضاء القابض  

Cachet et signature du RECEVEUR 

 

 

 

 

 

 .................................في .................................بـ

........................................ le........................................ A 

 

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

Cachet et signature du Contribuable 



 

Rappel du dispositif relatif au régime de l’IFU 

• L’IFU s’applique aux personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, 

commerciale, artisanale ou non commerciale dont le CA ou les recettes professionnelles  

n’excède pas 30.000.000 DA (article 282 ter du CDITA) . 

• Le taux de l’IFU est fixé comme suit : 5% pour les activités de production et de vente de 

biens et 12% pour les autres activités (article sexiès  282 CIDTA).  

• Les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de déposer une déclaration prévisionnelle entre le 
1er et le 30 juin de chaque année (article 1er du CPF).  

 

• Les contribuables soumis à l’IFU doivent procéder  eux -mêmes au calcul de l’impôt dû et de 

reverser  le  montant intégral  de l’impôt  à la recette des impôts dont il relève au  moment du 

dépôt de la déclaration.  Ces derniers  peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt. 

Dans ce cas, ils doivent s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du 

montant de l’impôt forfaitaire unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en 

deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre (article 365 du 

CIDTA). 

• Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire leurs déclarations prévisionnelles au plus 

tard, le 30 décembre de l’année du début de l’activité et de procéder  spontanément au 

paiement  du montant intégral de l’IFU dû (article 3bis CPF).  

 

• Dans le cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré au titre de l’année (N), 

les contribuables soumis à l’IFU doivent souscrire une déclaration complémentaire entre le20 

janvier  et le 15 février de l’année N+1 (Article 282 quater  du CIDTA). 

• Le minimum d'imposition  est fixé à 10.000DA (article 365 bis). Ce minimum est ramené à 

5.000DA pour les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi, ANSEJ - ANGEM -

CNAC- (article 282- octiés). 

• Les contribuables peuvent opter pour le régime du réel en respectant les conditions ci-

après : 

- Délai d’option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit notifier 

son option au service d’assiette gérant son dossier fiscal avant le 1er février de la première 

année au titre de laquelle celui-ci désire appliquer le régime du réel ; 

- Durée de l’option : l’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les deux 

années suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable (article 3 du CPF). 

 

• Les contribuables IFU doivent tenir, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, 

récapitulé par année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes 

pièces justificatives. En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un 

registre côté et paraphé, contenant le détail de leurs ventes. De même, les 

contribuables exerçant une activité de prestation doivent tenir  un livre journal suivi 

au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et dépenses  

professionnelles (article1 du CPF). 

• L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées,  en cas d’insuffisance 

de déclaration. (Article 282 quater  du CIDTA). 

 

 

 لضريبة الجزافية الوحيدةاب ةالمتعلق  حكاما�بتذكير 

الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا، حرفيا او غير  ا�شخاصعلى  لضريبة الجزافية الوحيدةاتطبق  ����
ئب المباشرة من قانون الضرا 1 مكرر 282المادة ( دج0.000.0003تجاري والذين 2 يتعدى رقم أعمالھم أو ايراداتھم المھنية ال 

 .)و الرسوم المماثلة 

( فيما يخص جميع النشاطات ا�خرى %12 �نشطة اHنتاج او بيع السلع و %5 :كما يلي لضريبة الجزافية الوحيدةيحدد معدل ا ����
 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرا 4مكرر 282المادة 

جوان  30و  1تصريح تقديري في الفترة الممتدة ما بين  اكتتاب لضريبة الجزافية الوحيدةضعين لبالضريبة الخايتعين على المكلفين  ����
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 1المادة ( من كل سنة 

ان يقوموا باحتساب مبلغ الضريبة المستحقة كما يتوجب عليھم  لضريبة الجزافية الوحيدةيجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين ل ����
يمكن لھؤ2ء اللجوء  للدفع المجزئ  كما.تسديد مبلغ الضريبة الكلي لدى قباضة الضرائب التابعين لھا لحظة إيداعھم لتصريحاتھم

عند إيداعھم  لتصريحھم التقديري، فيما  لضريبة الجزافية الوحيدةمن قيمة ا %50 للضريبة وفي ھذه الحالة 2 بد عليھم تسديد
   ديسمبر 15إلى غاية 1سبتمبر  و الثانية من  15إلى غاية1ا�ولى من  -المتبقية فتسدد على دفعين متساويتين %50يخص ال 

 ).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  365المادة (

لسنة بداية  ديسمبر 30الجدد إيداع تصريحاتھم التقديرية في أجل اقصاه  لوحيدةا لضريبة الجزافيةيتعين على المكلفين الخاضعين ل ����
 .)ةالجبائيءات راجمكرر من قانون ا2 3المادة ( المستحقة  لوحيدةا  لضريبة الجزافيةالنشاط مع القيام بتسديد المبلغ الكلي ل

 لضريبة الجزافية الوحيدةيتوجب على المكلفين الخاضعين ل )ن(في حالة ما إذا تم تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به للسنة  ����
من قانون الضرائب  3مكرر  282المادة (  1+فيفري  للسنة ن 15جانفي و  20ما بين إيداع تصريح تكميلي في الفترة الممتدة 

 ).المباشرة و الرسوم المماثلة 

يخفض ھذا المبلغ الى ). رائب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الض 365المادة ( كحد ادنى للضريبة  دج 10.000حدد مبلغ ����
 . )6مكرر   282المادة  "( ANSEJ ,ANGEM, CNAC"المستفيدين من أجھزة دعم التشغيلللمكلفين   دج5.000

 :بإمكان للمكلفين بالضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي مع احترام الشروط التالية ����

حتى يخضع المكلف بالضريبة لنظام الربح  الحقيقي  يجب عليه أن يقوم بتبليغ  مصلحة الوعاء : يار نظام الربح الحقيقياجل اخت -
 .من السنة ا�ولى التي يريد أن يخضع خxلھا للنظام الحقيقي  فيفري 1قبل الضريبي التي تشرف على تسيير ملفه الجبائي 

 سنوات 3لمدة  الربح الحقيقي ساريالنظام  بالضريبة للخضوعيكون طلب اختيار المكلف : ا2ختيار مدة -

 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 3المادة ( 2 رجعة فيه ا2ختيارحيث يكون فيھا )السنة المذكورة و السنتين الموليتين لھا ( 

 

الوحيدة مسك سجل مرقم و مؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية، يتضمن يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية  ����
تلخيص سنوي و تسجل فيه تفاصيل مشترياتھم المدعمة بالفواتير و غيرھا من المستندات الثبوتية و يتعين عليھم زيادة على ذلك ، 

 .ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاتھم

المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه التفاصيل  يتعين علىكما 
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 1المادة (  الخاصة بإرادتھم و نفقاتھم المھنية

 3 مكرر 282 المادة( بھا المدلى التصريحات في إنقاص ك ھنا املة حا في بھا المصرح ا9سس مراجعة حق الجبائية ا8دارة تملك ����
 .) المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من

 



 الجــمــهــوريــة الــجــــزائــــريــة الديـــمــقــراطــيـــة الــشـــعـــبـيـــة
                                                                                                                     REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE                                                                                      Série G 50 ter 

MINISTERE DES FINANCES 
 ــــــــــــــــــــــــــ

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 
 ــــــــــــــــــــــــ

DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA 
ED  ………………………… 

SERVICE:…………………….……….…….       
RECETTE : ...............................................  
COMMUNE: ……………………………..… 
ANNEE : ……………….………………..…. 
 

 

 الضــريبة الجزافية الوحيدة

IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE  
 

  الدفعب إشعار
.  Avis de  versement de l’IRG Salaires 

     

 الـيــةوزارة الـــمـ

 الـمـديــريــة العامة للضرائب

 لضــرائـب لــواليـةامـديريــة 
............................................................  

 ............................................................:مصلحة

 ........................................................... قباضة :

 .............................................................. بلدية :

  الجبائيرقم التعريف  
Numéro d’Identification Fiscale (NIF) 

                  
 

                                          N° d'article رقم المادة

                            

              
           

 .............................................................السنة: 

 

 …… : Nom et Prénom - Raison sociale................................................... ............................:سم الشركةا –م و اللقب ساال

 : Activité....... .................................................................................................................................................. النشاط:

 Adresse : .......................................................................................................................................................العنوان: 
     Code activité                                  رمز المهنة  

         
 

   

  الثـــــــالثي
TRIMESTRE  

 الخاضعةقيمة األجور واإلتاوات 

 Montant des salaires للضريبة
et rémunérations 

imposables  

 معدل الضريبة
Taux 

d’imposition 
 على األجور   الضريبةقيمة 

MONTANT IRG/Salaires 

 فترة التسديد
Délais de versement des retenues 

IRG/Salaires  

(لثالثي األول )جانفي, فيفري, مارسا  

1er trimestre (janvier, février, mars) 
 

)ض د أ(السلم الضريبي   

Barème IRG 
 

أفريل 02آخر أجل   

Au plus tard le 20 Avril 

(, جوانماي , ثي الثاني )أفريللثالا  

2ème trimestre (avril, mai, juin) 
 

 السلم الضريبي )ض د أ(

Barème IRG 
 

ويليةج 02أجل آخر   

Au plus tard le 20 Juillet 

جويلية, أوت, سبتمبر(الثالثي الثالث )  
3ème trimestre (juillet, août, septembre) 

 
 السلم الضريبي )ض د أ(

Barème IRG 
 

أكتوبر 02آخر أجل   

Au plus tard le 20 Octobre 

أكتوبر, نوفمبر, ديسمبر(الثالثي الرابع )  

4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) 
 

 السلم الضريبي )ض د أ(

Barème IRG 
 

  (1ن+)جانفي للسنة    02آخر أجل 

Au plus tard le 20 Janvier année  (N+1) 
 

  n  Quittance°  .........................................................................................................وصل رقم 

 Date..........................................................................................................تاريخ       

 ختم و إمضاء القابض  

Cachet et signature du RECEVEUR 

 

 

 

 

 

   ..............................................................................في .....................................................................................................بـ

…………………………………………………………..,    le  ,……………………………. ………………………………………..…………...A      

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

Cachet et signature du Contribuable 



 

Rappel du dispositif relatif au régime de l’IFU 

• L’IFU s’applique aux personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, 

commerciale, artisanale ou non commerciale dont le CA ou les recettes professionnelles  

n’excède pas 30.000.000 DA (article 282 ter du CDITA) . 

• Le taux de l’IFU est fixé comme suit : 5% pour les activités de production et de vente de 

biens et 12% pour les autres activités (article sexiès  282 CIDTA).  

• Les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de déposer une déclaration prévisionnelle entre le 
1er et le 30 juin de chaque année (article 1er du CPF).  

 

• Les contribuables soumis à l’IFU doivent procéder  eux -mêmes au calcul de l’impôt dû et de 

reverser  le  montant intégral  de l’impôt  à la recette des impôts dont il relève au  moment du 

dépôt de la déclaration.  Ces derniers  peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt. 

Dans ce cas, ils doivent s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du 

montant de l’impôt forfaitaire unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en 

deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre (article 365 du 

CIDTA). 

• Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire leurs déclarations prévisionnelles au plus 

tard, le 30 décembre de l’année du début de l’activité et de procéder  spontanément au 

paiement  du montant intégral de l’IFU dû (article 3bis CPF).  

 

• Dans le cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré au titre de l’année (N), 

les contribuables soumis à l’IFU doivent souscrire une déclaration complémentaire entre le20 

janvier  et le 15 février de l’année N+1 (Article 282 quater  du CIDTA). 

• Le minimum d'imposition  est fixé à 10.000DA (article 365 bis). Ce minimum est ramené à 

5.000DA pour les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi, ANSEJ - ANGEM -

CNAC- (article 282- octiés). 

• Les contribuables peuvent opter pour le régime du réel en respectant les conditions ci-

après : 

- Délai d’option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit notifier 

son option au service d’assiette gérant son dossier fiscal avant le 1er février de la première 

année au titre de laquelle celui-ci désire appliquer le régime du réel ; 

- Durée de l’option : l’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les deux 

années suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable (article 3 du CPF). 

 

• Les contribuables IFU doivent tenir, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, 

récapitulé par année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes 

pièces justificatives. En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un 

registre côté et paraphé, contenant le détail de leurs ventes. De même, les 

contribuables exerçant une activité de prestation doivent tenir  un livre journal suivi 

au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et dépenses  

professionnelles (article1 du CPF). 

• L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées,  en cas d’insuffisance 

de déclaration. (Article 282 quater  du CIDTA). 

 

 

 لضريبة الجزافية الوحيدةاب ةالمتعلق  حكاما�بتذكير 

الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا، حرفيا او غير  ا�شخاصعلى  لضريبة الجزافية الوحيدةاتطبق  ����
ئب المباشرة من قانون الضرا 1 مكرر 282المادة ( دج0.000.0003تجاري والذين 2 يتعدى رقم أعمالھم أو ايراداتھم المھنية ال 

 .)و الرسوم المماثلة 

( فيما يخص جميع النشاطات ا�خرى %12 �نشطة اHنتاج او بيع السلع و %5 :كما يلي لضريبة الجزافية الوحيدةيحدد معدل ا ����
 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرا 4مكرر 282المادة 

جوان  30و  1تصريح تقديري في الفترة الممتدة ما بين  اكتتاب لضريبة الجزافية الوحيدةضعين لبالضريبة الخايتعين على المكلفين  ����
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 1المادة ( من كل سنة 

ان يقوموا باحتساب مبلغ الضريبة المستحقة كما يتوجب عليھم  لضريبة الجزافية الوحيدةيجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين ل ����
يمكن لھؤ2ء اللجوء  للدفع المجزئ  كما.تسديد مبلغ الضريبة الكلي لدى قباضة الضرائب التابعين لھا لحظة إيداعھم لتصريحاتھم

عند إيداعھم  لتصريحھم التقديري، فيما  لضريبة الجزافية الوحيدةمن قيمة ا %50 للضريبة وفي ھذه الحالة 2 بد عليھم تسديد
   ديسمبر 15إلى غاية 1سبتمبر  و الثانية من  15إلى غاية1ا�ولى من  -المتبقية فتسدد على دفعين متساويتين %50يخص ال 

 ).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  365المادة (

لسنة بداية  ديسمبر 30الجدد إيداع تصريحاتھم التقديرية في أجل اقصاه  لوحيدةا لضريبة الجزافيةيتعين على المكلفين الخاضعين ل ����
 .)ةالجبائيءات راجمكرر من قانون ا2 3المادة ( المستحقة  لوحيدةا  لضريبة الجزافيةالنشاط مع القيام بتسديد المبلغ الكلي ل

 لضريبة الجزافية الوحيدةيتوجب على المكلفين الخاضعين ل )ن(في حالة ما إذا تم تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به للسنة  ����
من قانون الضرائب  3مكرر  282المادة (  1+فيفري  للسنة ن 15جانفي و  20ما بين إيداع تصريح تكميلي في الفترة الممتدة 

 ).المباشرة و الرسوم المماثلة 

يخفض ھذا المبلغ الى ). رائب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الض 365المادة ( كحد ادنى للضريبة  دج 10.000حدد مبلغ ����
 . )6مكرر   282المادة  "( ANSEJ ,ANGEM, CNAC"المستفيدين من أجھزة دعم التشغيلللمكلفين   دج5.000

 :بإمكان للمكلفين بالضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي مع احترام الشروط التالية ����

حتى يخضع المكلف بالضريبة لنظام الربح  الحقيقي  يجب عليه أن يقوم بتبليغ  مصلحة الوعاء : يار نظام الربح الحقيقياجل اخت -
 .من السنة ا�ولى التي يريد أن يخضع خxلھا للنظام الحقيقي  فيفري 1قبل الضريبي التي تشرف على تسيير ملفه الجبائي 

 سنوات 3لمدة  الربح الحقيقي ساريالنظام  بالضريبة للخضوعيكون طلب اختيار المكلف : ا2ختيار مدة -

 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 3المادة ( 2 رجعة فيه ا2ختيارحيث يكون فيھا )السنة المذكورة و السنتين الموليتين لھا ( 

 

الوحيدة مسك سجل مرقم و مؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية، يتضمن يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية  ����
تلخيص سنوي و تسجل فيه تفاصيل مشترياتھم المدعمة بالفواتير و غيرھا من المستندات الثبوتية و يتعين عليھم زيادة على ذلك ، 

 .ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاتھم

المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه التفاصيل  يتعين علىكما 
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 1المادة (  الخاصة بإرادتھم و نفقاتھم المھنية

 3 مكرر 282 المادة( بھا المدلى التصريحات في إنقاص ك ھنا املة حا في بھا المصرح ا9سس مراجعة حق الجبائية ا8دارة تملك ����
 .) المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من

 



 

…………………………………………………. 

Série O n° 20 ter 

                                                         ……………………………………….. 

 
  
 

Référence N°:             
 

            

                             Le 
 
 
 
 

 
 Madame, Monsieur,………………………………………………………………………………… 

Nous avons  pris connaissance des observations que vous avez formulées en date 

du…………………….. et du………………..…., en réponse à la notification de redressement            

N°  ………….  du …………....et à la notification complémentaire / rectificative N°  ..….     

du……………………… 

 

Après un examen de ma part, je vous informe que : 

           Les éléments qui ont été notifiés initialement sont abandonnés en totalité ;  

Les éléments qui ont été notifiés initialement sont  maintenus partiellement ; 

          Les éléments qui ont été notifiés initialement sont  maintenus en totalité.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Les résultats notifiés ci-dessous sont définitifs. 

En cas de contestations de votre part, vous avez la possibilité d’introduire une requête, dans le 

cadre du recours préalable, auprès du Directeur des impôts de wilaya et ce conformément aux 

dispositions de l’article 71 du Code des Procédures Fiscales.    

La présente lettre comporte  ……………………... .Feuilles, y compris celle-ci. 

Veuillez agréer, madame, monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 
 

         Chef de brigade        Nom/ Prénom et Grade 
      des vérificateurs 
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Notification de redressement définitive 
Suite à la Vérification Approfondie de la  Situation Fiscale d’Ensemble 

(Réponse aux observations du contribuable)   
 

 
 
 
 

 

 

 

A 
…………………………………………………

………………….. 
…………………………………………………………

 

 
 

Lettre avec 
A.R. 

N° 
 



 
     

…………………………………………………. 

Série O n° 21 sexies 

                                              ……………………………………….. 

 
  
 

Référence N°:             
 

            

                             Le 
 
 
 
 

 
    

 Madame, Monsieur,…………………………………………………………………………………… 

Nous avons pris connaissance des observations que vous avez formulées en date du…………………      

et du…………………. en réponse à la notification de redressement N°  ….  du …………………   et  la 

notification complémentaire / rectificative N°..…………………..         du……………   … 

 

Après un examen de ma part, je vous informe que : 

           Les éléments qui ont été notifiés initialement sont abandonnés en totalité ;  

Les éléments qui ont été notifiés initialement sont  maintenus partiellement ; 

           Les éléments qui ont été notifiés initialement sont  maintenus en totalité.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Les résultats notifiés ci-dessous sont définitifs. 

En cas de contestations de votre part, vous avez la possibilité d’introduire une requête, dans le 

cadre du recours préalable, auprès de l’administration des impôts, selon le cas, au Directeur des 

Grandes Entreprises ou au Directeur des Impôts de Wilaya, et ce conformément aux dispositions de 

l’article 71 du Code des Procédures Fiscales.    

 

La présente lettre comporte    ……… .      feuilles, y compris celle-ci. 

Veuillez agréer, madame, monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 
Chef de brigade Nom, Prénom et Grade 

des vérificateurs 
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Notification de redressement définitive                                                          
Suite à la vérification de comptabilité 

(Réponse aux observations du contribuable) 
 

A 
…………………………………………………

………………….. 
…………………………………………………………

 

 
 

Lettre avec 
A.R. 

N° 
 



 

…………………………………………………. 

Série O n° 21 septies 

                                                 ……………………………………….. 

 
  
 

Référence N°:             
 

            

                             Le 
 
 
 
 

 
   Madame, Monsieur,……………………………………………………………………………… 

Nous avons pris connaissance des observations que vous avez formulées en date 

du…………………….. et du…………………………   en réponse à la notification de redressement   

N°  …………………..        du …………………   et  la notification complémentaire / rectificative        

N°  …………...….   du……………  

 

  Après un examen de ma part, je vous informe que : 

           Les éléments qui ont été notifiés initialement sont abandonnés en totalité ;  

Les éléments qui ont été notifiés initialement sont  maintenus partiellement ; 

Les éléments qui ont été notifiés initialement sont  maintenus en totalité.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Les résultats notifiés ci-dessous sont définitifs. 

En cas de contestations de votre part, vous avez la possibilité d’introduire une requête, dans le 

cadre du recours préalable, auprès de l’administration des impôts, selon le cas, au Directeur des 

Grandes Entreprises ou au Directeur des Impôts de Wilaya, et ce conformément aux dispositions 

de l’article 71 du Code des Procédures Fiscales.    

La présente lettre comporte  …………………..    feuilles, y compris celle-ci. 

Veuillez agréer, madame, monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 
   Chef de brigade    Nom, prénom et grade 

   des vérificateurs 
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Notification de redressement définitive suite au contrôle ponctuel de comptabilité 
(Réponse aux observations du contribuable) 

 

 
 
 
 

 

 

 

A 
…………………………………………………

………………….. 
…………………………………………………………

 

 
 

Lettre avec 
A.R. 

N° 
 



 

…………………………………………………. 

Série O n° 21 ter 

……………………………………….. 
 
  
 

Référence N°:             
 

            

                             Le 
 
 
 
 
Suite à l’envoi de l’avis de contrôle ponctuel N° ........ du  …………, vous avez fait l’objet d’une 

vérification ponctuelle de comptabilité  au titre de(s)  exercice(s)  …...........    ,…..….,……...   ,………... se 
rapportant aux impôts, droits et taxes ci-après désignés : 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

En conséquence, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que l’administration 
fiscale  envisage de modifier les éléments servant de base au calcul de certains impôts, droits et taxes 
et de vous réclamer un complément d’impôts pour les motifs exposés dans la présente notification. 

Vous disposez, à compter de la réception de la présente notification, d’un délai de trente (30) 
jours pour formuler vos observations ou faire part de votre acceptation des propositions de 
redressements envisagés. Le défaut de réponse dans ce délai vaudra accord tacite de votre part (Article 
20 bis-5 du code des procédures fiscales). 

Nous attirons votre attention que les droits rappelés dans ce cadre seront assortis des 
sanctions fiscales fixées par la loi.  

Vous  pouvez également dans le cadre de votre réponse solliciter  l’arbitrage pour des 
questions de fait ou de droits, selon le cas, du Directeur des grandes entreprises, du directeur des 
impôts de willaya, du chef du centre des impôts ou du chef de service des recherches et vérifications 
conformément aux dispositions de l’article 20 bis-2 du Code des Procédures Fiscales. 

Sur votre demande et avant expiration du délai de réponse, vous pouvez solliciter toutes 
explications verbales utiles sur le contenu de la notification. 

Vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix pour discuter les 
présentes propositions ou pour y répondre (Article 20 bis-2 du Code des Procédures Fiscales).  

La présente notification comporte ......................................... feuillet (s), y compris celui-ci.   
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l'expression de notre parfaite considération. 

 
                                Chef de brigade Nom, prénom et grade                                               

des vérificateurs 
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Notification de Redressement suite 
Au contrôle ponctuel de comptabilité 

   
 

 
 
 
 

 

 

 

A 
…………………………………………………

………………….. 
…………………………………………………………

 

 
 

Lettre avec 
A.R. 

N° 
 



  Série O n° 20 

 
…………………………………………………. ……………………………………….. 

 
  
 

Référence N°:             
 

    
 
           Le 
 
 
 

 
 
 

Suite à l’envoi de l’avis de vérification n° …..  du   ..................    vous avez fait l’objet d’une 
vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble concernant l’ensemble des  revenus dont 
vous avez disposé durant la période du ...................... au …………....  

En conséquence, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que l’administration 
fiscale envisage de modifier les éléments servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu, et de vous 
réclamer un complément d’impôts pour les motifs exposés dans la présente notification. 

Vous disposez, à compter de la réception de la présente notification, d’un délai de quarante (40) 
jours pour formuler vos observations ou faire part de votre acceptation des propositions de 
redressements envisagés. Le défaut de réponse dans ce délai vaudra accord tacite de votre part 
(Article 21-5 du Code des Procédures Fiscales). 

Vous pouvez également dans le cadre de votre réponse, solliciter l’arbitrage pour des questions 
de fait ou de droit, selon le cas, du directeur des impôts de wilaya ou du chef du service des 
recherches et vérifications, conformément aux dispositions de l’article 21-5 du Code des Procédures 
Fiscales. 

Nous attirons votre attention que les droits rappelés dans ce cadre seront assortis des sanctions 
fiscales fixées par la loi. 
Sur votre demande et avant expiration du délai de réponse, vous pouvez solliciter toutes explications 
verbales utiles sur le contenu de la notification. 

Vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix pour discuter les 
présentes propositions ou pour y répondre (Article 20-4 du Code des Procédures Fiscales).  

La présente notification comporte ............................................... feuillet (s), y compris celui-ci.   
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l'expression de notre parfaite considération. 

Nom, prénom et grade                                               
des vérificateurs 

  
Chef de brigade Nom, prénom et grade 

des vérificateurs 
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Notification de Redressement suite à la Vérification 
Approfondie de Situation Fiscale d’Ensemble 

   
 

 
 
 
 

 

 

 

A 
…………………………………………………

………………….. 
…………………………………………………………

 

 
 

Lettre avec 
A.R. 

N° 
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