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 حامعت عبد الحميد بن باديس

 كليت العلوم الاقخصاديت والعلوم الخجازيت وعلوم الدسيير

 قسم العلوم الاقخصاديت

 ماستر أكاديميمركسة جخسج مقدمت ضمن مخطلباث لىيل شهادة 

قخصاد وحسييراجخصص: الشعبت: علوم اقخصاديت  

 العىوان:

 

 

  

 جحذ إشساف ألاسخاذ: من إعداد الطالبت:

 بكسيتي بومدين قالل وسسين

  

 :أعضاء اللجىت

 عن الجامعت السجبت الاسم واللقب الصفت

 مظخغاهم أطخاذ محاضس وهساوي مجدوب زئيسا

تي بىمدًن مقسزا  مظخغاهم أطخاذ محاضس بكٍس

 مظخغاهم أطخاذ محاضس بن عامس مصطفى مىاقشا

  

 

 

 ألاهظمت الجبائيت الجديدة و دوزها في مكافحت الغش و التهسب الضسيبي

 دزاست حالت بمديسيت الضسائب لواليت مسخغاهم 

 8102/8102السىت الجامعيت: 



 

 إلاهداء
 أهدي هرا العمل املخىاضع إلى أعص ما أملك في هرا الىحىد

 التي طهسث ألحلي إلى

 إلى التي كاهذ وزاء هجاحي

 إلى الرزع الىاقي والكنز الباقي

 أمي الغاليت

 إلى ألاطاجرة وحميع ألاصدكاء وألاحبت

 إلى كل من كدم لي ًد العىن 

 إلى كل من ٌعسفني

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جقديس شكس و
أشكس املىلى العلي اللدًس الري أهاز لىا دزب العلم وأعاهىا على ما فيه من خير ومىحىا اللدزة على الخفكير 

 والخفاوي في اهجاش هرا العمل، وكدزها على إجمامه فألف حمد وشكس ًا زب

ب أو من بعيد في إهجاش هرا العمل  أجلدم  بالشكس إلى كل من طاهم من كٍس

تي بىمدًن" والري لم ًبخل عليىا بخىحيهاجه وهصائحه الليمت   كما أجلدم بالشكس إلى ألاطخاذ املشسف "بكٍس

ىاء كما ال ًفىجني أن أجلدم بالشكس إلى أعضاء املىاكشت الرًن جكسمىا وجفضلىا بلساءة هرا البحث وجحملىا ع

مه         مىاكشخه وجلييمه وجلٍى

م العلم واملعسفت  إلى أطاجرحي ألافاضل الرًن حملىا أكدض زطالت في الحياة ومهدوا لىا طٍس

ب أو من بعيدإلى ك ل من طاعدوي من كٍس



 فهرس المحتويات
 

 الفهسس

 الصفحت محخوى الفهسس

  إلاهداء

  حشكساث

  فهسس املحخوياث

  قائمت ألاشكال

  قائمت الجداول 

 أ مقدمت عامت

لألهظمت الجبائيت الجديدة و دوزها في مكافحت الغش و التهسب إلاطاز الدشسيعي و الخىظيمي الفصل ألاول:

 الضسيبي

 50 جمهيد

 50 إلاطاز املفاهيمي للضسائب و السطىم  املبحث ألاول:

 50 ماهيت الضسائب و السطىم املطلب ألاول:

بت و الخصفيت الجبائيت املطلب الثاوي:  50 جحدًد وعاء الضٍس

بي املطلب الثالث:  21 الخحصيل الضٍس

 15 أهىاع الضسائب املبحث الثاوي:

 20 الضسائب املباشسة املطلب ألاول:

 12 السطىم على زكم ألاعمال و الضسائب غير املباشسة املطلب الثاوي:

 10 حلىق الدسجيل و حلىق الطابع املطلب الثالث:

 12 مدخل للسكابت الجبائيت املبحث الثالث:

 10 مفهىم السكابت الجبائيت املطلب الاول:

 10 أهداف السكابت الجبائيت املطلب الثاوي:

 30 إلاطاز اللاهىوي للسكابت الجبائيت املطلب الثالث:

 36 الجبائيت في الىظام الجبائي الجصائسي أهىاع السكابت  املبحث السابع:

                                                               36                        الخحليم املعمم في مجمل الىضعيت الجبائيتاملطلب ألاول: 

 40 الخحليم املصىباملطلب الثاوي: 

 34 الخحليم املحاطبياملطلب الثالث: 

بياملبحث الخامس:   46 الغش و التهسب الضٍس

ب  :املطلب ألاول   46 ماهيت الغش و التهسب الضٍس

بياملطلب الثاوي:   47 أطباب الغش و التهسب الضٍس

بياملطلب الثالث:   05 أطاليب مكافحت الغش و التهسب الضٍس



 فهرس المحتويات
 

 01 خالصت الفصل

من خالل الخحقيق املصوب دزاست ملف حبائي على مسخوى مديسيت  السقابت الجبائيت: الفصل الثاوي 

 بمسخغاهمالضسائب لواليت  

 03 جمهيد

ت الضسائب لىالًت مظخغاهم املبحث ألاول:  00 جلدًم مدًٍس

ت الضسائب لىالًت مظخغاهماملطلب ألاول:  00 الخعٍسف بمدًٍس

ت الضسائب  املطلب الثاوي:  00 مهام مدًٍس

ت الضسائب الثالث: املطلب  05 الهيكل الخىظيمي ملدًٍس

 00 دزاطت حالت وفم الخحليم املصىب  املبحث الثاوي:

 00 الىضعيت الجبائيت للمؤطظت  املطلب ألاول:

 00 إحساءاث الخحليم املصىب  املطلب الثاوي:

 02 هخائج الخحليم املصىب  املطلب الثالث:

 22 الفصلخالصت

 24 الخاجمت العامت

 20 قائمت املساحع

 05 املالحققائمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس المحتويات
 

 قائمت ألاشكال:

 الصفحت عىوان الشكل  السقم

(II-2)  ت الىالئيت للضسائب مظخغاهمالهيكل الخىظيمي  59 للمدًٍس

 

 قائمت الجداول:

 الصفحت عىوان الجدول  السقم

(I-0)  بت على الدخل الاحمالي  16 الخصاعدي الظىىي للضٍس

(I-8)  33 آحال فترة السكابت في عين املكان 

(II-3) ( ح الشهسي الظىىي للسطم   65 ( الخاضع للسطمTVAالخصٍس

(II-4) 68 الفىاجير املسفىضت بعد الخحليم 

(II-5) 69 وضعيت السطم على الليمت املضافت بعد الخحليم 

(II-6) )ىت العمىميت )دج  70 الحلىق الىاحبت الدفع للخٍص

 

 املالحق:قائمت 

 الصفحت عىوان املالحق السقم

ح الشهسي، الثالثي أو الفصلي 0  81 (Gn°50)همىذج الخصٍس

ح الشهسي  8  83  (G50)الخصٍس

اث و الخدماث املثللت بالسطم على الليمت املضافت 3  84 كائمت املشتًر

 

 

 

 



 

 

 مقدمة عامة



 مقدمة عامة

 

 أ
 

 مقدمة عامة :

، ًخؿلب طُؿستها على بعؼ الحُاة الاكخطادًت و الاحخماعُت وحىد الدولت هظلؿت مىظمت جؤدي دوزا في إن 

ت لللُام بالخدماث  جلىم الدولت ، و لخدلُم ذلً العامت كطد إشباع الحاحاث العامتاملىازد املادًت و البشٍس

ًمىنها اللُام بالدوز ، هرا اليشاؽ املالي إهفاكها بشيل أمثلمىازد مالُت و بيشاؽ مالي حىهسه خطىلها على 

، و لُدظنى لها إدازة و حظُحر املسافم العمىمُت و جدلُم الطالح العام عليها البدث عً مطادز املددد لها

لُت دائمت و مظخلسة ألن املطادز املؤكخت جترجب عنها هخائج طِئ  ، هىانت ججعل الدولت جخدمل أعباء ثلُلتجمٍى

مىزد هام جلجأ إلُه الدولت و هى الجباًت العادًت فُما وان على الدولت إال جسهحز الاهخمام ألاهبر على هرا املىزد 

الهائلت لدي الخاغعحن باجخاذ إحساءاث و آلُاث أهثر دكت لخفادي اهخفاع وظبها و  مبلغهلخدطُل الهام 

 مى بئوشاء هظام حبائي مدىم ًخماش ىدفع عجلت الى الخدىم فيها و أًػا اجخاذها هأداة لدشجُع الاطدثمازاث و 

 و الخغحراث الاكخطادًت الجدًدة .

حعخبر الػسائب مً أهم مطادز إلاًساداث العامت ، و هرا ألامس زاحع ألهمُت الدوز الري جؤدًه في طبُل جدلُم 

فسغها أو بأثازها مً أهداف الظُاطت املالُت مً حهت و ملا جددثه مً إشياالث جلىُت و اكخطادًت مخعللت ب

بت بهدف الخأهد مً حهت أخسي ،  داث امليلفحن بالػٍس و باعخباز الىظام الجبائي الجصائسي مبني على جطٍس

مطداكُتها ، و هرا باالعخماد على الىطىص اللاهىهُت الجبائُت التي جلصمهم بمجمىعت مً الىاحباث املداطبُت 

ذ باملداخُل و الجبائُت ، همظً مداطبت كاهىهُت  مىخظمت مً أحل مظاًسة اليشاؽ الفعلي للميلف و الخطٍس

ائُت دوزٍا بشيل مظخمس و هرا حعبحرا عً وشاؾاتهم و و التي جلدم لإلدازة الجبخظب الفتراث اللاهىهُت 

 مداخلهم املدللت .

داث املىخدبت مً ؾسف امليلفحن و الحد مً جف ظاهسحي ش ي و مً أحل الخأهد مً مدي ضدق جلً الخطٍس

بي ، كد مىذ املشسع الجصائسي للمطالح الجبائُت عدة ضالخُاث مجظدة في السكابت الغش و التهسب الػٍس

بت للخأهد مً الجبائُت التي حظاعدها على زكابت مداطبت امليلفحن  مع مداولت هشف  مطداكُتهابالػٍس

حد أو على ألاكل الخخفُف مً الخجاوشاث و ألاخؿاء التي ججزف منها خلىق اًساداث الدولت مً حهت و ال

بي .  ظاهسحي الغش و التهسب الػٍس

 إلاشكالية : (1

 :طبم ًمىً ؾسح إلاشيالُت الخالُت مً خالٌ ما

بي ؟   هُف ًمىً لألهظمت الجبائُت الجدًدة في الحد مً ظاهسحي الغش و التهسب الػٍس

 :ً إدزاج ألاطئلت الفسعُت الخالُتعلى أطاض إلاشيالُت ًمى



 مقدمة عامة

 

 ب
 

بي ؟هل السكابت  -1  الجبائُت فعالت في ميافدت الغش و التهسب الػٍس

الجدًدة املعخمدة مً ؾسف إلادازة الجبائُت مليافدت الغش و التهسب ماهي أهم ألاهظمت الجبائُت -2

بي ؟   الػٍس

 : فرضيات البحث (2

بي ملياف ُتحعد السكابت الجبائُت أداة غحر واف -1  .دت العش و التهسب الػٍس

 التي حظخخدمها إلادازة الجبائُت .مً بحن ألادواث الحدًثت للسكابت الجبائُت الخدلُم املطىبٌعد  -2

 :دوافع اختيار املوضوع (3

 :الخالُتللد كمىا باخخُاز هرا املىغىع لعدة اعخبازاث ًمىً إًجاشها في الىلاؽ 

 عالكت مىغىع البدث بالخخطظ و هى اكخطاد و حظُحر املؤطظاث . -

ادة الاًساداثاعخباز الػسائب أخد املىازد املالُت  الهامت للدولت في  -  العامت . ٍش

بي ممهمى  - ىت العمىمُتظاهسحي الغش و التهسب الػٍس  .ا أضبذ ٌشيل خؿسا على الخٍص

 أهمية البحث :  (4

بت في إلاًساداث العامت للدولت خاضت في  ظل ألاشماث جيبع أهمُت البدث مً املياهت التي أضبدذ جدخلها الػٍس

ت ، ألامس الري ًدفع للبدث عً مىازد أخسي حعىغها و ذلً مً خالٌ مداولًىاحهها الاكخطاد الىؾنيالتي 

بي حعُم هرا املظعى خُث هجد أمىالا هائلت جدظحن إًساداث الجباًت العادًت ، و لىً ظاهسة التهسب الػٍس

ىت العمىمُت لهرا الظببجفل ، و اذ ول الظبل ملجابهت هره الظاهسةلت إلى اجخ، ألامس الري دفع بالدو دها الخٍص

السكابت الجبائُت باعخبازها أداة زكابُت و زدعُت في آن واخد حظخؿُع مً خاللها إلادازة هىا ًبرش دوز و أهمُت 

بُت . بت الرًً ًداولىن الخملظ مً دفع واحباتهم الػٍس  الجبائُت مدازبت امليلفحن بالػٍس

 :أهداف البحث (5

 هرا البدث إلى جدلُم ماًلي :يهدف مىغىع 

بت - ت حغُحر الىظسة الظلبُت الشائعت عً الػٍس  .و الخأهُد على أهمُتها الخىمٍى

 حظلُـ الػىء على السكابت الجبائُت مً خالٌ الخؿسق إلؾازها املفاهُمي و اللاهىوي . -

بي ، و أهم إبساش ألاحهصة امليلفت باللُام بالسكابت الجبائُت و ميافدت ظاهسة الغش و التهسب  - الػٍس

 الىطائل و إلاحساءاث املخخرة لرلً للىكىف على مدي كدزتها و فعالُتها في امليافدت .

 



 مقدمة عامة

 

 ج
 

 :املنهج املتبع (6

، ازجأًىا إلى ئلت الفسعُت املؿسوخت و الفسغُاثملعالجت هرا املىغىع مً أحل إلاحابت على إلاشيالُت و ألاط

ائي الخدلُلي في الجاهب ، و املىهج الاطخلس الجاهب الىظسي ضفي و الخدلُلي في غسوزة اهتهاج املىهج الى 

، و هرا اللىاهحن و ملخمثلت في الىخب و املرهساث، خُث اعخمدها أثىاء دزاطدىا على ألادواث املىخبُت االخؿبُلي

بُت املخعللت بالسكابت الجبائُت . عاث الػٍس  الدشَس

 :خطة البحث (7

إلى فطلحن فطل هظسي ، فلد جم جلظُم البدث و هرا ألاطئلت الفسعُت املؿسوخت لإلحابت على إشيالُت البدث

 :و فطل جؿبُلي

  ٌ  :إلى خمظت مباخث جمثلذ في ما ًلي : كظمالفطل ألاو

، جددًد الىعاء ً بخددًد مفهىم الػسائب و السطىمو ذلخطظ املبدث ألاٌو للػسائب و السطىم  -

بي و الخطفُت الجبائُت ، و أخحر  بي .الػٍس  الخدطُل الػٍس

 أما املبدث الثاوي فلد جؿسكىا إلى ذهس أهىاع الػسائب بمخخلف اهىاعها . -

ف بالسكابت الجبائُتاملبدث الثالث جم في هرا ا - و أهدافها   ، و ذلً بالخؿسق إلى مفهىمهاملبدث الخعٍس

 و إلاؾاز اللاهىوي لها .

بي الجصائسي .املبدث السابع جؿسكىا مً خالله إلى ذهس أهم أهىاع الس  -  كابت الجبائُت في الىظام الػٍس

بي أما املبدث الخامع و ألاخحر فعسفىا -  ، و  أهم ألاطباب املؤدًت و مً خالله الغش و التهسب الػٍس

بي .  افعتالد بي و إلحساءاث املخبعت للحد و ميافدت الغش و التهسب الػٍس  إلى الغش أو التهسب الػٍس

 



 

:ألاول الفصل   

التنظيمي  إلاطار التشريعي و

لألنظمة الجبائية الجديدة 

ودورها في مكافحة الغش 

 والتهرب الضريبي

 



 ٌ في ميافحت الغش و التهرب  دورهاهظمت الجبائيت الجدًدة و إلاطار الدشريعي و الخىظيمي لل   الفطل ألاو

 الضريبي

 

5 

 

 جمهيد : 

قػالت جخمًٌ هزه ألاخحرة مً خاللها مً حػخبر المشاثب مً وظاثل الخدٌم في انخفاد ؤي دولت، قهي ؤداة 

ىت الخذخل في الحُاة الانخفادًت و رلَ هظشا لٍىنها مً ؤهم اإلاىاسد اإلاالُت التي حػخمذ  ل الخٍض غليها في جمٍى

بُت . بت بىاحباتهم المٍش  الػمىمُت، لًٌ ًل هزا مشهىن بمذي اظخجابت و التزام اإلاٍلكحن بالمٍش

و ناهىهُا و جىظُمُا دنُو وواضح  مكاهُمهاو هظشا ألهمُت الشنابت الجباثُت، خذد لها اإلاؽشع الجباجي بواسا 

داث و لُىظم و ٌعحر مخخلل بحشاءاتها، بلاقت بلى رلَ  حؽٍل الشنابت الجباثُت ؤداة قدق اوسجام الخفٍش

 .خت للحهُهت الانخفادًت و اإلاالُتمهاسهتها مؼ اإلاداظبت و الىزاثو اإلاثب

بُت و بالخالي بلى  بي ٌػخبر مً ؤهم الظىاهش التي جادي بلى بلػاف وقشة الحفُلت المٍش بن الؿؾ و التهشب المٍش

ىت الػامت، مما ًادي بلى حػىُل مؽاسع الذولت الاحخماغُت و هذس حاهب يبحر مً اإلاىاسد اإلاالُت لل خٍض

بي  ًاقت هزا مً هاخُت و مً هاخُت ؤخشي قةن التهشب و الؿؾ المٍش الانخفادًت، مما ًمش بمفالح اإلاجخمؼ 

بي . بُت بحن اإلاٍلكحن و هزا اغخذاء غلى مبذؤ غمىمُت ؤلاخماع المٍش  ٌػذ بخالُ بالػذالت المٍش

 لو ظيخىشم في هزا الكفل بلى اإلاباخث الخالُت 8و مً هزا اإلاىى

 .للمشاثب و الشظىم ياإلاكاهُمؤلاواس -

 . ؤهىاع المشاثب-

 .مذخل للشنابت الجباثُت-

 .اثُت في الىظام الجباجي الجضاثشي ؤهىاع الشنابت الجب-

بي-  .الؿؾ و التهشب المٍش
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 للضرائب و الرصوم  ياملفاهيماملبحث ألاٌو : إلاطار 

لت الػىفش ألاظاس ي  ،ًشاداث الػامتحػخبر المشاثب و الشظىم مً ؤنذم و ؤهم ؤلا  خُث ؼٍلذ خالُ قتراث وٍى

، ونذ ظمدذ غملُت قشك المشاثب و الشظىم جلبُت مػظم خاحُاث اُ و الذساظاث الػلمُت و اإلاالُتفي الاغم

، لزلَ ظىهىم في هزا الكفل لتخاللها الحفُى غلى الُذ الػام الذولت مً هكهاث غامت و التي جمٌىذ مً

بت و الشظم باإللاقت بلى ؤهم اإلابادت التي نامذ غليها و ؤهمُتها و  بالخىشم بلى مخخلل اإلاكاهُم اإلاخػلهت بالمٍش

بُت التي نذ حػشقها الحُا بيمؼ ؤلاإلاام بإهم الظىاهش المٍش  .ة الانخفادًت مً تهشب و ؾؾ لٍش

 ٌ  : ماهيت الضرائب و الرصوم املطلب ألاو

بت دوسا ؤظاس ي لخىلل ، لزلَ اهخم الػلماء بذساظتها و لٌنهم اخخلكىا في كُز ؤهذاف العُاظت اإلاالُت لذولتمٍش

بت و الشظم، بال ؤنهم اجكهىا غلى خفاثفها و اإلابادت التي جخمحز بها و  بػن ألاهذاف  جدذًذ مكهىمي المٍش

 .التي حععى لخدهُهها

 الضريبت  مفهوم: أوال

، المشاثب غلى ؤنها الفادس غً ـىذوم الىهذ الذولي 0220ٌػشف دلُل بخفاثُاث مالُت الحٍىمت لعىت 

الث بحب ت ًخلهاها نىاع الحٍىمت الػامجدٍى ، و حؽمل المشاثب غلى الشظىم التي ال جدىاظب غلى ؤلاوالم اٍس

 .اءاثحخماغُت و الؿشاماث و الجض اث الا ، و لًٌ حعدبػذ اإلاعاهمل جهذًم الخذمتبٍل ولىح مؼ جٍالُ

ت بلى رلَ الجضء مً الىاجج اإلادلي الذاخلي الخام الزي ًيخهل غبر  و ًهفذ بمفىلح الانخىاغاث ؤلاحباٍس

 .1الجماعي غملُت الخدفُل و الخخفُق

ؤما حػٍشل مىظمت الخػاون و الخىمُت الانخفادًت قػشقتها غلى ؤنها مذقىغاث قػلُت ًهىم بها مخخلل الاغىان 

 8لهىاع الاداسة الػمىمُت غلى ؤظاطالانخفادًحن 

" بن هزه اإلاذقىغاث ال جخم غلى نشاس الػىن الانخفادي الزي ًذقػها و بهما جخم وقو غملُت حماغُت لهشاس 

 .2اإلابالـ الىاحبت الذقؼ "جدذد الاؼٍاُ و 

 

                                                           
ش لليؽش و الخىصَؼ ، الىبػت الاولى ، غبذ اإلاجُذ نذي ، دساظاث في غلم المشاثب ،  -1  00، ؿ8  0200داس حٍش

ت و غلىم  -2 بي ، مزيشة ماظتر  ، ًلُت الػلىم الانخفادًت و الخجاٍس غبذ الىهاب مىفىسي ، دوس و ؤهمُت مفلحت المشاثب في الخدفُل المٍش

 01، ؿ8  0204الدعُحر  حامػت معخؿاهم ، 
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بت هجذ ل المٍش  8 و مً بحن ؤهم حػاٍس

بت هي " انخىاع مالي بلضامي و نهاجي جدذد  .1ن مهابل بؿشك جدهُو ؤهذاف غامت "الذولت و دو  هالمٍش

مت مالُت ًذقػها الكشد حبرا بلى الذولت ؤو بخذي الهُئاث الػامت اإلادلُت بفىسة بت هي " قٍش ، نهاثُت المٍش

بت "ىه في الخٍالُل و الاغباء الػامتهمت ممعا  .2، دون ؤن ٌػىد غلُه هكؼ خاؿ مهابل دقؼ المٍش

بت هي انخىاع مالي احباسي   .و مً خالُ الخػاٍسل العابهت ًمٌىىا ؤن ههُى بإن المٍش

 : حعريف الرصوم ثاهيا

لذولت مثل ا، جخكشد بإدائها ممً ًٍىن في خاحت بلى خذمت خاـت ،جدفل غلُه الذولت ،مىسد مالي "الشظم هى

و الػام"، و سظىم الاهخكاع بسظىم الدسجُل بالجامػت، الشظىم الهماثُت  .3العحر بالعُاسة في الىٍش

ذ مىكػت خاـت ًجىيها ـاخب الػالنت ٌػشف الشظم بإهه " ًادي لهاء ، و مً هىا الهُى بإهه ال ًجىص ؤن ًٍض

بت " ، و ظم غلى نُمت اإلاىكػت اإلاهابلت لهمػذُ الش   .4بال ؤـبذ له ـكت المٍش

بت و الشظم قهيؤما الكىاسم ألا   8 ظاظُت بحن المٍش

بت لها وابؼ بلضامي ؤن وابؼ ؤلاحباس في الشظم مشجبي، بلى  ، في خحنحبري ال غالنت له بةسادة اإلاٍلل ،بن المٍش

 .مً اإلاىكػت اإلاكشولت غليها الشظم، بةسادة اإلاٍلل و سؾبخه في الاظخكادة خذ ما

  بت و اإلابلـ الزي ًذقػه الكشد للذولت زمىا إلاىخىحاتها الفىاغُت ؤو ؤما الكاسم ألاظاس ي بحن المٍش

، قهى قهذان غىفش الايشاه و ؤلالضام باليعبت لهزا الثمً و بالخالي غذم جىنل حباًخه غلى الضساغُت

ػُتبرن العلىت  كُزًت في جدذًذ ى، و في هزا بػن الخىش غلى سبذ غىذما جخجاوص العلىت الخالدؽَش

بتالثمً ظػش الٍلكت، بدُث جدفل الذولت غلى سبذ باهظ معخترة و  ، قخٍىن بزلَ نذ قشلذ لٍش

 .في رلَ مخالكت دظخىسٍت

، جهىم الذولت ؤو اخذي اإلااظعاث ؤو ٍل وعخخلق ؤن الشظم هى مبلـ ماليو مً خالُ ًل هزه الخػاس 

 لهاء مىاقؼ ؤو خذماث ؤدائها لهم .الهُئاث الػامت بجباًتها حبرا مً بػن اإلاىاوىحن 

                                                           
  126، ؿ8  0225بػت الثاهُت، دًىان اإلاىبىغاث الجامػُت، الجضاثش  ، خمُذ بىصٍذة، حباًت اإلااظعاث، الى - 1

ت و غلىم الدعُحر، مع -2 بي، مزيشة ماظتر، ًلُت الػلىم الانخفادًت و الخجاٍس ادة الخدفُل المٍش خؿاهم بىصٍذ خذًجت، دوس الشنابت الجباثُت في ٍص

 10، ؿ8  0205،

 .7، ص:8102عبد الرزاق، محاضرات في جباية المؤسسة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، الجزائر،  لجناف -3
 127، ؿ8  0773خعحن غىك، غبذ الشئوف نىِؾ، اإلاالُت الػامت اإلاىاصهت المشاثب و الشظىم دساظت مهاسهت، الىبػت ألاولى، داس الخلىد، لبىان،  -4
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 وعاء الضريبت و الخطفيت الجبائيتجحدًد  : الثاوياملطلب 

 جحدًد وعاء الضريبت  :أوال

بتهى " ًاهذ ظلػت ؤو غمل ؤو ، الػىفش الانخفادي الخالؼ للمٍش بت ظىاء  ؤو اإلاادة التي جكشك غليها المٍش

بت برا ؤهه ًمًٌ ؤن ًٍىن  ؤو هخاثج وؽاواجه يشئوط  بما الكاغل الانخفادي بىكعهخُاصة جٍىن مفذسا للمٍش

 .1"، الذخل ؤو العلؼ مثالألامىاُ

بت غً بت و " ٌػبر وغاء المٍش ت التي تهذف بلى مػاًىت جهُُم اإلاادة الخالػت للمٍش مجمىع الػملُاث ؤلاداٍس

بي   .2"جدذد الىانػت اإلايؽئت لها و الصخق مىلىع الخٍلُل المٍش

بت الخىشم بلىو جهخط   38ي دساظت وغاء المٍش

 اخخيار املادة الخاضعت للضريبت :-1

بت وػني بت ماال ؤو جبها اخخُاس مىلىع ؤو مدل المٍش فشقا ؤو وؽاوا مػُىا ؤو ختى ، و نذ ًٍىن مىلىع المٍش

 شوف الصخفُت، اإلاشيض الصخص ي و الظبػحن الاغخباس حجم الذخل و مفذسه، و في هزا ؤلاواس ًإخز شخفا

بت مثل  .يض الاحخماعي و الػاثلي و اإلاالي8 اإلاش للمٍلل بالمٍش

 جلدًر املادة الخاضعت للضريبت : -2

بت، ًخم الػمل غلى جهذًشها، مً خالُ ػذب  8جدذًذ اإلاادة الخالػت للمٍش

 : الطريلت املباشرة-أ-2

بت ذ بلى ؤلاداسة الجباثُت هىا ًهىم اإلاٍلل بالمٍش  ًمًٌ جىلُذ رلَ يما ًلي 8، و ؤو وشف آخش بخهذًم جفٍش

 جطريح امليلف : 

مً  خالله ًفشح اإلامُى غً مهذاس دخله ؤو سؤط ماله و جهىم الاداسة الجباثُت بالخدهُو برا ؼٌذ في 

ت للمٍلل يما جهىم ػلىماث اإلاخىقشة لذيها غً اإلاٍللاإلا ، و رلَ باالوالع غلى السجالث و الذقاجش الخجاٍس

ًاربت .بكشك غهىباث غلى مً ًهذم مػ  لىماث 

                                                           
ت و غلىم الدعُحر، خمُاوي قاو -1 بي، مزيشة لِعاوغ، ًلُت الػلىم الانخفادًت و الخجاٍس  .0، ؿ8 0202مت، بؼٍالُت الؿؾ و التهشب المٍش

 23غبذ اإلاجُذ نذي، دساظاث في غلم المشاثب، مشحؼ ظبو ريشه، ؿ8  -8

بي، مشحؼ ظبو ريشه، ؿ8  -3 ادة الخدفُل المٍش  15بىصٍذ خذًجت، دوس الشنابت الجباثُت في ٍص
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 غير جطريح: 

ًلضم اإلاؽشع شخفا آخش ؾحر اإلاٍلل بخهذًم الانشاس بلى الاداسة الجباثُت، و ٌؽتره ؤن جٍىن هىاى غالنت 

 س بلى الاداسة اإلاالُت باإلابالـ ، يفاخب الػمل الزي ًهذم بنشات جشبي بحن اإلاٍلل و الصخق الؿحرناهىهُ

بت غلى الاحىس و اإلاشجباث .لذًه للػاملحن غىذه و الخالػت إلاعخدهت   للمٍش

 :الطريلت الغير مباشرة -ب-2

بت وقها لػذة مػاًحر و ماؼشاث وقها لىشم و هىا حػمل ؤلا  داسة الجباثُت غلى جهذًش اإلاادة الخالػت للمٍش

 18الخالُت

 أصلوب الخلدًر الجسافي: 

بت جهذس  جهذًشا حضاقُا غلى  ؤظاط بػن الهشاثً و ألادلت التي و ًهفذ به ؤن نُمت اإلاادة الخالػت للمٍش

بي معبها ، و للخهذًش الجضافي في ـىسجان هما الخهذًش الجضافي الهاهىوي و الخهذًش الجضافي  ًدذدها اإلاؽشع المٍش

 الاجكاقي .

 أصلوب املظاهر الخارحيت: 

بت غلى بػن الػالماث و اإلاظاهش الخا سحُت مثل 8 غذد في ظل هزا الاظلىب حػخمذ الاداسة في جهذًش وغاء المٍش

، ؤي ؤنها جكشك غلى مظاهش خاـت ٌػُنها الهاهىن دون ؤن حععى للخػشف غلى عُاساث ،بًجاد اإلاجُز .......بلخال

بت بذنت .  نُمت اإلاادة الخالػت للمٍش

  داري أصلوب الخلدًر إلا: 

بت معخػُىت بجخىلى ؤلا  ، و بىاء جمٌنها مً رلٍَاقت الىظاثل التي داسة الجباثُت جهذًش اإلاادة الخالػت  للمٍش

هت يةحشاء في خالت امخىاع اإلاٍلل غً   غلى ما ًمٌنها الحفُى غليها مً مػلىماث جلجإ الاداسة بلى هاجه الىٍش

 جهُُذ جفشخه في آلاحاُ الهاهىهُت . 

 

 

                                                           
بي، مشحؼ ظبو ريشه، ؿ8  -1 ادة الخدفُل المٍش  . 16بىصٍذ خذًجت، دوس الشنابت الجباثُت في ٍص
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 :يت: الخطفيت الجبائثاهيا

بت  تهذف الخفكُت الجباثُت بي مً خالُ جىبُو ظػش ؤو مػذُ المٍش بلى جدذًذ مبلـ ؤو مهذاس الذًً المٍش

بت .  غلى اإلاادة الخالػت للمٍش

، هما اإلاػذُ الهُمي و اإلاػذُ الىىعي ، و باليعبت للمػذُ الهُمي مػذالث المشاثبًخم الخمُحز بحن هىغحن مً 

 .1إلاػذُ اليعبي و اإلاػذُ الخفاغذي ًخم الخمُحز بحن ا

 املعدٌ الليمي للضريبت :-1

بت غىذما ًخم جهُُمها ههذا وهى اإلاػذُ الزي ًىبو غلى اإلاادة الخالػت ، و جمحز بحن هىغحن مً اإلاػذالث للمٍش

 الهُمُت 8

 :املعدٌ اليضبي للضريبت -أ-1

ت زابخت ًخم جىبُهها غلى اإلاادة الخا بت مهما ٌػخبر اإلاػذُ وعبُا غىذما ًمثل وعبت مئٍى ًان مبلؿها لػت للمٍش

ًان  ) ى ًاث في الجضاثش و الزي  بت غلى ؤسباح الؽش  03لُفبذ  0222باإلائت بلى ؾاًت  12وعبت مػذُ المٍش

بت ( ، و ًخمحز  ًان حجم الشبذ الخالؼ للمٍش ، لًٌ ًىشح اظخخذام اإلاػذُ اليعبي بالبعاوت باإلائت مهما 

 حعائالث بخفىؿ مذي نذسجه غلى جدهُو الػذالت .

َ في الذقاع غً اليعبُت بىهذه للخفاغذًت بالدعاُئ غً مذي  ً و منهم يىذٍس و لهذ اهىلو بػن اإلاكٌٍش

للذولت ، برا ًمًٌ م الذولت للعلؼ و الخذماث الػامتالػاثذة لألشخاؿ مً وساء جهذًمٍاهُت جدذًذ اإلاىاقؼ 

 ؤن حعدبػذ بػن الكئاث الاحخماغُت مً الاظخكادة منها .

ًان رلَ  ممٌىا قلً جٍىن هزه الكئاث الا مً روي الذخُى اإلاشجكػت و هزا ٌػني مً وحهت هظشه جدمُل و ارا 

بُت و هى ماال ًيسجم مؼ مىىو الخفاغذًت .ال  كهشاء و روي الذخل اإلادذود اغلى مػذالث المٍش

بت ال ًخدمل  َ بإن داقؼ المٍش ها إلابذؤ ، و بهما ٌعاهم في الاغباء الػامت و قؤي جطحُتو لهذ ؤوضح يىذٍس

ًاهذ الذولت جهىم بخهذًش خفُلت لُه قال وحىد لكٌشة الخطحُت خعبه، و غالاحخماعيالخٍاقل  ، بال برا 

 المشاثب دون ؤن حػىد غلى اإلاجخمؼ بإي هكؼ .

 

                                                           
 .32، 31شاثب، مشحؼ ظبو ريشه، ؿ8  غبذ اإلاجُذ نذي، دساظاث في غلم الم -1
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 املعدٌ الخطاعدًت للضريبت :  -ب-1

بت هى رلَ اإلاػذُ الزي ًضداد ًلما اسجكؼ معخىي الذخل  ز الثروة ، و ًخم الخمُحؤو اإلاػذُ الخفاغذًت للمٍش

 8 1بحن هىغحن مً ؤهىاع الخفاغذًت

  : الخطاعدًت الاحماليت بالطبلاث 

اث مدذدة ظلكا بػمها يبر مً بػن  بت بلى معخٍى خعب هزا الؽٍل ًخم جهعُم اإلاادة الخالػت للمٍش

 . جمىن ههىت البذاًت قيها لٍل وبهت الفكش و ًىبو مػذُ واخذ غلى معخىي ًل وبهت ال ًخؿحر 

 و ًخؿحر هزا اإلاػذُ غىذ الاهخهاُ مً وبهت بلى وبهت اخشي .

بت ؤن دخله ًيخمي إلخذي الىبهاث ًذقؼ غىه بإيم له و جبػا لهزا اإلاىىو ًجذ ًل ممُى ؤو مٍلل بالمٍش

 .الىفِب اإلاهذس لهزه الخفاغذًت

 8الؽٍل مً الخفاغذًت ًىههو ٌػاب غلى هزا 

بُت ال  بت.، ًيسجم مؼ قٌشة الػذالت المٍش ًان حجمها ؾحر مػكاة مً المٍش  برا هجذ ؤن الذخُى اإلاخذهُت مهما 

، الامش الزي ًذقؼ باألقشاد بلى اإلاكاجئًٌكي الخشوج مً وبهت ولى بىخذة ههذًت واخذة لُخؿحر مػذُ الانخىاع 

ذ بذخىلهم الحهُهت ختى ال جىبو غليهم مػذالث الانخىاع اإلاشجكػت .  التهشب مً الخفٍش

  بالشرائح :الخطاعدًت 

بت بلى غذة ؼشاثذ و  دت  وقو هزا الىىع مً الخفاغذًت ًخم جهعُم اإلاادة الخالػت للمٍش ًدذد لٍل ؼٍش

دت ؤغلى اسجكؼ اإلاػذُ، و ًلما اهخهمػذُ ًىبو غليها  .لىا بلى ؼٍش

دت معخهلت  ًداُو هزا الىىع مً الخفاغذًت الخخلق مً غُىب الخفاغذًت بالىبهاث ، برا حػخبر ًل ؼٍش

دت ؤغلى ، قةن الجضء الضاثذ هى الزي  غً الاخشي ، و مً زم ًلما صاد دخل اإلامُى ووـل حضء مىه بلى ؼٍش

بت ) اسجكاع الذخل مثال ( ال ًازش غلى  ادة اإلاادة الخالػت للمٍش ًخمؼ قهي للمػذُ ألاغلى ، و بالخالي قةن ٍص

بي .  الذخل الفافي هدُجت الانخىاع المٍش

                                                           
 .34، 33غبذ اإلاجُذ نذي، دساظاث في غلم المشاثب، مشحؼ ظبو ريشه، ؿ8  -0
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 الضريبي : الخحطيل املطلب الثالث

بي د بي بٍاملهجلػب غملُت الخدفُل المٍش  ، قهي جذغم الذولت باإلًشاد الىهذيوس اإلادشى للىظام المٍش

ت ا ، مؼ جىقحر حمُؼ لمشاثب بغىائها مٍاهت مالثمت لهالخؿىُت الىكهاث الػامت و هزا ما ًدخم غلى مذًٍش

ًامال الىظاثل اإلاادًت ت ختى جادي دوسها  ، و بالخالي ججذ بلى معخىاه ألانص ى، و ًفلىا الخدفُل و البؽٍش

 الذولت الخؿىُت الٍاقُت لإلهكام غلى اإلافالح الػامت .

 : مفهوم الخحطيل الضريبي أوال

ً و  بي خعب آساء و ؤقٍاس الخبراء و اإلاكٌٍش  مً بُني هزه الخػاٍسل هزيش منها8 جخخلل مكاهُم الخدفُل المٍش

بي  بت هى " مجمى الخدفُل المٍش ل نُمت المٍش ت و الخهىُت التي ًخم بىاظىتها جدٍى غت مً الاحشاءاث الاداٍس

ىت الػمىمُت "  .مً ملٌُت اإلاٍلل بذقػها بلى الخٍض

بُت مىلؼ الخىكُز و  " مجمىغت الػملُاث التي جهىم بها ؤلاداسة اإلاالُت في ظبُل ولؼ الهىاهحن و الاهظمت المٍش

ىت الذولت "بالخالي بًفاُ خاـالث المشاثب بلى   . 1خٍض

بت اإلاىبهت في رمت اإلاٍلل بلى  و هى اًما " هى مجمىغت الػملُاث و الاحشاءاث التي جادي بلى ههل دًً المٍش

بُت اإلاىبهت في هزا الفذد " ىت الػمىمُت و قها للهىاغذ الهاهىهُت و المٍش  .2الخٍض

بي هى  مجمىغت الػملُاث و الاحشاءاث التي و وعخخلق مً خالُ الخػاٍسل العابهت بإن الخدفُل المٍش

بُت اإلاىبهت في هزا  ىت الػمىمُت وقها للهىاغذ الهاهىهُت و المٍش بت بلى الخٍض جادي بلى ههل دًً اإلاٍلل بالمٍش

 الاواس .

 : 3: احراءاث الخحطيل الضريبي في الجسائرثاهيا

بي ال بذ ؤن ًٍىن اإلاٍلل غلى اظخػذادنبل الخدذر غً ظحر  و نابلُت للذقؼ و ًي ًٍىن  الخدفُل المٍش

بت و رلَ بامخثاله للهىاغذ و الهىاهحن التي حعحر  يزلَ البذ ؤن ًفشح بىحىد وؽاه ججاسي ًخمػه للمٍش

بت  .مجاالث المٍش

 

                                                           
بي، مشحؼ ظبو ريشهال، دوس الشنابت بىصٍذ خذًجت-1 ادة الخدفُل المٍش  . 14، ؿ8 جباثُت في ٍص

. 002، ؿ8  0221ظىصي غذلي هاؼذ ، اإلاالُت الػامت ، بذون وبػت ، ميؽىساث الحلبي الحهىنُت ، لبىان ،  -8  
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 جىويً ملف  -1

ً ملل حباجي ًىدع لذي مكدؽُت المشاثب  حن بخٍٍى ًاهذ ـكتهم وبُػُحن ؤو مػىٍى ًهىم ألاشخاؿ مهما 

 ظىف ًضاولىن بها وؽاوهم و ًخممً ما ًلي 8 الخابػت للمىىهت التي

 باليضبت للشخاص الطبيعيين : 

لُت ، ؼهادة ؤلانامت ، وسخت مً غهذ الٌشاء ؤو اإلا ، لٌُت ، ولب خىي للىلػُت الجباثُتؼهادة اإلاُالد ألـا

ش اإلادمش الهماجي .  جهٍش

 باليضبت للشخاص املعىويين : 

ًاثه ، هٍُل  لُت ، للمعحر و ؼش ، ؼهادة ؤلانامت للمعحر و اإلااظعت، غهذ الٌشاء ؤو اإلالٌُتؼهادة اإلاُالد ألـا

ش اإلادمش الهماجي .ًاثه، ولب خىي للىلػُت الجباثُتؼش   ، جهٍش

 إخضاع امليلف لىظام حبائي معين :-2

، ًخم اخخُاس الىظام ي و الىظام الجضافيالىظام الحهُه، و هما مً ألاهظمت الجباثُت في الجضاثش هىاى هىغحن 

ًان اإلاٍلل غباسة غً شخق مػىىي ؤو معخىسد خعب وبُػت اليؽاواث التي ًماسظهااإلاىاظب للمٍلل   ،برا 

، ؤما باليعبت لليؽاواث الاخشي قٍُىن جدذًذ هظام ةهه ًخمؼ جلهاثُا للىظام الحهُهيؤو باجؼ حملت ق

 الزي ًٍىن وقها لىبُػت اليؽاه .ؤلاخماع خعب سنم ألاغماُ اإلادهو 

 :  1جحضير إلاشعار بالدفع و جحطيل الضرائب-3

، بػذ ٍلل الزي ًهىم بخىحه بلى الهبالتجهىم مكدؽُت المشاثب بخدمحر و بسظاُ الاؼػاس بالذقؼ للم

بت غلى الذخل الاحمالي خفىله غلى هزا الاؼػاس و الزي ًاث .ًخق المٍش بت غلى ؤسباح الؽش  ، و المٍش

ا، في ؼهش ًىاًش جهىم مكدؽُت المشاثب بةسظاُ هزا  مً العىت اإلاىالُت للعىت التي ًخم قيها  الاؼػاس ظىٍى

ل 1و بغادتها نبل )G° 1جدهُو الذخل مً وشف اإلاٍلل الزي ًهىم بمأل وزُهت حعمى )  العىت التي مً  ؤقٍش

مشاثب بىهل اإلاػلىماث بلى وزُهت و بػذ بًذاغها مً وشف اإلاٍلل جهىم مكدؽُت ال، جخم قيها جدهُو الذخل

اخشي مذون غليها اظم و اللهب و الشنم الجباجي و مبلـ الذخل و الؿشامت و الػىىان زم جبػث اإلاكدؽُت وزُهت 

                                                           
 . 20بىصٍذ خذًجت، مشحؼ ظبو ريشه، ؿ8   -1
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(G° 1 بلى اإلاشيض )بت غلى وزُهت حعمى  اإلاٍُا وؾشافي الزي ًهىم بىهل اإلاػلىماث اإلاىحىدة غلُه و خعاب المٍش

 الاؼػاس بالذقؼ .

ُى الاؼػاس بالذقؼ بلى نبالت  ، جهىم بخهذًم هزا الاؼػاس بلى ؤمحن الفىذوم اإلاىحىد في المشاثبغىذ ـو

 .مفلحت المشاثب ؤًً ًٍىن دقؼ اإلابلـ بمخخلل الىشم التي ًمًٌ للمٍلل الذقؼ بها 

  : الدفع هلدا 

ش وزُهت  بت ًهىم آمحن الفىذوم بخدٍش ل الا مهابل غملُت دقؼ مبلـ المٍش ظخالم و جٍىن مخخىمت حعمى ـو

لبُاهاث الخالُت 8 الشنم الجباجي، بىابؼ الهبالت و التي جثبذ الذقؼ اإلاادي للمٍلل و جخممً هزه الىزُهت ا

بت اإلاذقىغت .مبلـ ؾشامت الخإخش  ، هىع المٍش

 : الدفع عً طريم الشً أو ضً بريدي 

بت ًهىم آ هت الذقؼ بؽَُ بىٍي بمبلـ المٍش ل الاظخالممحن غىذما جٍىن وٍش ش ـو ، ًثبذ الفىذوم بخدٍش

بتاظخالم  ل آمحن الفىذوم بؽَُ بمبلـ المٍش ، زم ًهىم بةسظاُ ًٍىن مخخىم بىابؼ الهبالت، هزا الـى

ىت لها بلى البىَ اإلاشيضي .H°10الىالًت مشقهت بىزُهت حعمى ) الؽٍُاث بلى خٍض  ( التي جهىم بخدٍى

بت غىفش دًىامٍُي  مً خالُ الػىاـش التي جىشنىا بليها مً خالُ ، خعاطهزا اإلابدث وعخيخج بإن المٍش

ًان الضاما غلى اإلاؽشوع و الاحخماغُت و العُاظُت للذولت ًخإزش و ًازش غلى ألاولاع الانخفادًت ، و بىاء غلُه 

 الجباجي ؤن ًدترم بػن اإلابذؤ مثل الػذالت الُهحن و اإلاالثمت في الذقؼ و اإلابذؤ الانخفادي في لىكهت الخدفُل

بت لِعذ خُادًت ، يما ؤن وعخن مفلحت الذولت و مفلحت اإلاٍلكحن، و هي تهذف للخىقُو بح يخج ؤن المٍش

، برا غلمىا ؤن الذولت جخخزها يإداة لخدهُو بػن ألاهذاف وقو العُاظت الػامت لزا ال ًمًٌ خاـت

ىت الذولت .   اغخببا الاظخؿىاء غنها  سها اإلامُى ألاظاس ي   لخٍض
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 : أهواع الضرائب الثاوياملبحث 

 ٌ  : الضرائب املباشرةاملطلب ألاو

هي ًل انخىاع ناثم مباؼش ًكشك غلى نُمت ما ًدههه اإلاٍلل ؤو ما ًملٌه مً غىاـش سؤط اإلااُ و ًخدملها 

بت غلى ؾحره .اإلامُى هكعه وال ٌعخىُؼ ههل   غبئ هزه المٍش

 الضريبت على الدخل الاحمالي : (1

ت وخُذة  بت ظىٍى بت غلى الذخل الاحمالي " غلى دخل ألاشخاؿ الىبُػُحن حعمى " المجاظغ لٍش و  ٍش

بت  غ جكشك بتهزه المٍش  .1لى الذخل الفافي ؤلاحمالي للمٍلل بالمٍش

 : مجاٌ الخطبيم ( أ

 : 2ألاشخاص الخاضعون للضريبت  1-أ

 . ألاشخاؿ الىبُػُىن 

 . ًاث ألاشخاؿ  ؤغماء ؼش

 . ًاث اإلاذهُت اإلاهىُت ًاء في الؽش  الؽش

 . ًاث اإلاعاهمت الزًً لهم معاولُت جمامىُت و ؾحر مدذودة قيها  ؤغماء ؼش

 ًاث اإلاذهُت الخالػت لىكغ ال ًاث الخمامًؤغماء الؽش  .ىظام الزي جخمؼ له ؼش

 ألاصاش الخاضع للضريبت : 3-أ

بت غلى الذخل بجمؼ ألاسباح ؤو اإلاذاخُل الفاقُت ً دذد الذخل الاحمالي الفافي العىىي اإلاٍىن ألظاط المٍش

بت اإلاكشولت بمػذُ مدشس ،  ت باظخثىاء جلَ اإلاخػلهت بالمٍش  38ألاغباء الهابلت للخفم الخالُت  و ، الكئٍى

  نخىاء ؤو بىاء ببشامها نفذ اقىاثذ الهشوك و الذًىن اإلابرمت ألؾشاك مهىُت و يزا جلَ التي جم

 .معًٌ

 ًاث الخإمحن غلى الؽُخىخت و الخإ  .مُىاث الاحخماغُت اإلاٌخدبت شخفُااؼترا

 هكهاث ؤلاوػام. 

                                                           
 .0207مً ناهىن المشاثب اإلاباؼشة و الشظىم اإلامازلت  76 الى 63اإلاىاد مً  -1

 .0207مً ناهىن المشاثب اإلاباؼشة و الشظىم اإلامازلت لعىت  1اإلاادة  -2

 



 ٌ في ميافحت الغش و التهرب  دورهاهظمت الجبائيت الجدًدة و إلاطار الدشريعي و الخىظيمي لل   الفطل ألاو

 الضريبي

 

16 

 

 .بىلُفت الخإمحن اإلابرمت مً وشف اإلاالَ اإلااحش 

 :معدالث فرض الضريبت ( ب

 ( : الخطاعدي الضىوي للضريبت على الدخل إلاحمالي 1الجدٌو )

بت ) بالذًىاس (نعي الذخل الخالؼ  بت للمٍش  وعبت المٍش

 % 0 002.222ال ًخجاوص 

 20 % 142.222بلى  002.220مً

 30 % 0.222.222بلى  142.220مً

 35% 0.222.222ًكىم 

 .2018مً ق م لضىت  104على املادة  : اعخمادراملطد

 :( معدالث الاكخطاع مً املطدرج

 : ألارباح الغير الخجاريت :  1-ج

بت ، قُما ًخػلو ب دشسةم  %24  18مً المٍش

  و اإلاهام  الىظاثلاإلابالـ اإلاذقىغت يمٍاقإة غً وؽاه مىجض في الجضاثش غىذ مماسظت اإلاهً الحشة و

التي ال ًخمخؼ ؤصحابها بفكت الخاحش ، و اإلاعدثمشاث اإلاذسة لألسباح ، و التي حػخبر مفادس يعب ال 

 جيخمي بلى ـىل ؤخش مً ألاسباح ؤو اإلاذاخُل .

  اإلابالـ اإلاذقىغت مً مخخلل ؤهىاع الخذماث اإلاهذمت ؤو اإلاعخػملت في الجضاثش ٌؽمل هزا الهىاع

 .و الشظم غلى الهُمت اإلاماقت الشظم غلى اليؽاه اإلانهي

 : 2: ريوع رؤوش ألامواٌ املىلولت  2-ٌ

  بت بيعبت اإلاىصغت غلى ألاشخاؿ الىبُػُحن الجخمؼ اإلاذاخُل نخىاع مً اإلافذس مدشس مً المٍش

%15 . 

  ًٌدس ي هزا  50%جخمؼ بًشاداث ظىذاث الفىذوم ؾحر الاظمُت النخىاع مً اإلافذس بيعبت ،

ا . ٍش  الانخىاع وابػا جدٍش
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  10%الٌكاالث النخىاع مً اإلافذس بيعبتجخمؼ بًشاداث الذًىن و الىداجؼ و . 

 دخاس التي ًملٌها الخىاؿ النخىاع في دقاجش ؤو خعاباث الا ة جخمؼ الكىاثذ الىاججت غً اإلابالـ اإلاهُذ

 بيعبت8مً اإلافذس 

o %1 بت غلى الذخل ؤلاحمال ي ، جىبو غلى نعي الكىاثذ التي حعاوي ؤو جهل غً مدشسة مً المٍش

 .دج 32.222

o % 10 دج 32.222نعي الذخل الزي ًخجاوص جىبو غلى. 

 حن ؾحر اإلاهُمحن بالجضاثش الألاسباح اإلاىصغت بحن ألاشخاؿ الىبُػُحن و اإلا جخمؼ نخىاع مً ػىٍى

بت 15%اإلافذس بيعبت   .مدشسة مً المٍش

 :1الرواجب و ألاحور  3-ج

  بت غلحىس اإلاذقىغت مً نبل اإلاعخخذمحنجخمؼ الشواجب و ألا ى الذخل ؤلاحمالي ، لجذُو المٍش

ا  .اإلادعىبت ؼهٍش

  غ ؤو البدث ؤو بلاقت بلى وؽاوهم الشثِس ي يإحشاءاإلابالـ اإلاعذدة ألشخاؿ ًماسظىن ، وؽاه الخذَس

، و يزا اإلاٍاقأث الىاججت غً ًل وؽاه ظشفي راث وابؼ ت ؤو يإظاجزة معاغذًً بفكت مانختاإلاشانب

بت غلى الذ، دون جىبُو جخكُن 10%قٌشي  ا مً المٍش ٍش خل ، ًٌدعب هزا الهىاع وابؼ جدٍش

، غىذما ًخجاوص وؽىت الظشقُت راث الىابؼ الكٌشي ، بال في خالت اإلاٍاقأث الىاججت غً ألاؤلاحمالي

 دج . 0.222.222مبلؿها العىىي 

  روي الجيعُت ألاحىبُت اإلاؽؿلحن مً وشف اإلااظعاث جخمؼ ؤحىس اإلاىظكحن الخهىُحن و ً اإلااوٍش

بت غلى الذخ ا .ألاحىبُت الػاملت في الجضاثش 8 لجذُو المٍش  ل ؤلاحمالي اإلادعىبت ؼهٍش

 ًجاريت :املداخيل إلا  4-ج

ت راث اظخػماُ ظٌني جخمؼ اإلاذاخُل اإلاخإجُت مً ؤلاًجاس اإلاذوي بت غلى الذخل ؤلاحمالي ألمالى غهاٍس ، للمٍش

 بيعبت 8 

 %7  بت ، و جدعب هزه اليعبت مً مبلـ ؤلاًجاس ؤلاحمالي باليعبت للمذاخُل مدشسة مً المٍش

 الجماعي.اإلاخإجُت مً بًجاس العٌىاث راث الاظخػماُ  

                                                           
 .0200مً م م لعىت  3و  0224مً م م لعىت  3مػذلت بمىحب اإلاادجحن  006 اإلاادة -1
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 %10  بت ، و جدعب هزه اليعبت مً مبلـ ؤلاًجاس ؤلاحمالي ، باليعبت للمذاخُل مدشسة مً المٍش

 لكشدي.ااإلاخإجُت مً بًجاس العٌىاث راث الاظخػماُ 

 % 15 بت ، باليعبت للمذاخُل اليعبت مً مبلـ ؤلاًجاس ؤلاحمالي، و جدعب هزه مدشسة مً المٍش

ُ غلى الػهىد ، يما ًىبو هزا اإلاػذالخجاسي ؤو اإلانهياإلاخإجُت مً بًجاس اإلادالث راث الاظخػماُ 

ًاث  .اإلابرمت مؼ الؽش

 : الضريبت الجسافيت الوحيدة(2

، اإلاىبو  0225مً ناهىن اإلاالُت لعىت  0الزي جم جإظِعه بمىحب ؤخٍام اإلاادة هي الىظام الجباجي الجذًذ 

بت ، الخالػحن معبها للىظام الجباجي ، قهى ٌػىك المشاثب و الشظىم العابهت ؤال و هي  غلى اإلاٍلكحن بالمٍش

ًاث و الشظم غلى اليؽاه اإلانهي و الم بت غلى ؤسباح الؽش بت غلى الذخل الشظم غلى الهُمت اإلاماقت  و المٍش ٍش

 1ؤلاحمالي .

 :مجاٌ الخطبيم -1

  ىن ًاث و الخػاوهُاثألاشخاؿ الىبُػُىن ؤو اإلاػىٍى ؤو ، التي جماسط وؽاه ـىاعي ؤو ججاسي  ، الؽش

ت و التي ًخجاوص سنم ؤغمالهم العىىي زالزحن ملُىن دًىاس خشفي  دج . 12.222.222، ؤو مهىت ؾحر ججاٍس

 ت ؤ ؼ الاظدثماٍس ة ألاوؽىت اإلااهلت لالظخكادة مً دغم " داإلاعدثمشون الزًً ًماسظىن اإلاؽاَس

ًالت الىوىُت لذغم الهشك اإلافؿش " ؤو " الفىذوم  الفىذوم الىوني لذغم حؽؿُل الؽباب " ؤو " الى

 الىوني للخإمحن غلى البىالت .

 : الخطريح الخلدًري  -2

ذ جهذًشي ج سنم  خػحنً بت الجضاقُت الىخُذة ايخخاب جفٍش بت الخالػحن لىظام المٍش  00غلى اإلاٍلكحن بالمٍش

ذ في الكترة ٍان مماسظت اليؽاهو بسظاله بلى مكدؾ المشاثب الخابؼ له م ، و ًجب ؤن ًخم ايخخاب هزا الخفٍش

 .ُ و الثالزحن مً ًىهُى مً ًل ظىتاإلامخذة ما بحن ألاو 

 جسافيت الوحيدة :دفع الضريبت ال -3

بت الجضاقُت الىخُذة اإلاىاقهت غىذ بًذاع  بت بذقؼ بحمالي المٍش ذ الخهذًشي ، ًهىم اإلاٍلكىن بالمٍش الخفٍش

 لشنم الاغماُ الخهذًشي اإلافشح به .

                                                           
 . 0225مً م م لعىت  0مٌشس مدذر بمىحب اإلاادة  060اإلاادة  -1
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بت الخالػحن لىظام  بتًمًٌ اإلاٍلكحن بالمٍش بت الجضاقُت الىخُذة، اللجىء للذقؼ الجضجي للمٍش ، و في المٍش

ذ الخهذًشي ت ًجب غليهزه الحال بت الجض  50% ، حعذًذهم ، غىذ بًذاع الخفٍش ، الىخُذةاقُت مً مبلـ المٍش

خحنالبانُت قُ  50%ؤما   دٌعمبر . 03بلى  0ظبخمبر ، و مً 03بلى  0، مً خم حعذًذها غلى دقػخحن مدعاٍو

 غىذما ًىهط ي ؤحل الذقؼ في ًىم غىلت ناهىهُت ًاحل الذقؼ ألاُو ًىم غمل ًلُه .

 :الخطريح الخىميلي -4

ذ جٌمُلي في الكترة اإلامخذة مً ًخػحن غلى اإلاٍلك بت اإلاػىُحن ايخخاب جفٍش قبراًش مً  03ًىاًش بلى  02حن بالمٍش

بت اإلاخػلهت بها 0+  العً ة ن  .ًخجاوص اإلافشح به بػىىان العىت ن، في خالت جدهُو سنم ؤغماُ و دقؼ المٍش

دج قُخمؼ الكشم بحن سنم ألاغماُ اإلادهو و  12.222.222دهو ظهل في خالت برا ما ججاوص سنم ألاغماُ اإلا

بت الجضاقُت بت الذًً خههىا الىخُذة وقها للمػذُ اإلاىاقو له رلَ اإلافشح به بلى المٍش ، ؤما اإلاٍلكحن بالمٍش

بت الجضاقُت الىخُذةسنم ؤغماُ ًخػذي ظه  ، قُخم ـبهم في هظام الشبذ الحهُهي .ل قشك المٍش

 الضريبت على أرباح الشرواث :  (3

 : 1مجاٌ الخطبيم -1

  ًاث ُت ؼش ًاث بالخـى ًاث راث اإلاعاولُت اإلادذودة ، ؼش ًاث راث ألاظهم ، ؼش سئوط ألامىاُ ) ؼش

 راث ألاظهم ( .

 ًاث ألاشخاؿ الزًً اخخاسوا بخ ًاثؼش بت غلى ؤسباح الؽش  .ماغهم للمٍش

 ًاث اإلاذهُت التي اخخاسث بخ بت غلىالؽش ًاث ماغها للمٍش  .ؤسباح الؽش

 ث غمىمُت راث وابؼ ـىاعي و ججاسي ماظعاث و هُئا. 

  ًاث اإلاىجضة للػملُاث و اإلاىخىحاث اإلازًىسة في اإلاادة مً ناهىن المشاثب اإلاباؼشة و الشظىم  00الؽش

 اإلامازلت .

 . ًاث الخػاوهُت و اجداداتها  الؽش

 ألاصاش الخاضع للضريبت : -2

 8 2الفافي الىاجج بحنالشبذ 

  اظخثىاثُت ( .اإلادههت مً وشف اإلااظعت ) مبُػاث، غاثذاثالىخاثج ، 

                                                           
 .0203مً م م لعىت  00و  0774مً م م لعىت  00مػذُ بمىحب اإلاادجحن  014اإلاادة  -1

 . 0227مً م م لعىت  2مػذلت بمىحب اإلاادة  022اإلاادة  -2
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 ًاثهانق ألاغباء اإلاخدملت في ب ، لشاثب و واس مماسظت اليؽاه ) جٍالُل غامت، جٍالُل مالُت، اهخال

 سظىم مهىُت ( .

 الرصم على  اليشاط املنهي :   (4

 : مجاٌ الخطبيم -1

بت الزًً ًماسظىن وؽاوا جخمؼ ؤس  اإلاٍلكحنؤغماُ ًدههه في الجضاثش  بفذد سنمٌعخدو الشظم  باخه بالمٍش

بت غلى الذخل ؤلاحمالي ًاث، في ـىل ألاسباح اإلاهىللمٍش بت غلى ؤسباح الؽش .ؾحر ؤهه ، حعدثنى مً ُت ؤو للمٍش

حن ؤو  اظخؿالُاؿ الىبُػُحن الىاججت غً ، مذاخُل ألاشخالشظممجاُ جىبُو  ًاث  ألاشخاؿ اإلاػىٍى الؽش

 . 1التي جخمؼ يزلَ للشظم غلى اليؽاه اإلانهي

 : 2ألاصاش الخاضع للضريبت -2

 بذون الشظم غلى الهُمت اإلاماقتسنم ألاغما: خاضعين للرصم على الليمت املضافتباليضبت لل ُ. 

 في رلَ الشظم غلى الهُمت سنم ألاغماُ بما  :ين للرصم على الليمت املضافتباليضبت لغير الخاضع

 .اإلاماقت

 رصم الخطهير :  (5

 : مجاٌ الخطبيم -1

 ًىبو سظم الخىهحر في الخىهحر في البلذًاث التي حؽخؿل قيها مفلحت سقؼ الهماماث اإلاجزلُت .

 .3بفكت جمامىُت ًخدمل الشظم اإلاعخإحش الزي ًمًٌ ؤن ًٍلل مؼ اإلاالَ بذقؼ الشظم

 : معدالث فرض الضريبت -2

 48الشظم غلى الىدى الخالي مبلـ ًدذد

 دج غلى ًل مدل ري اظخػماُ ظٌني . 0322دج و  0222بحن  ما 

  دج غلى ًل مدل ري اظخػماُ منهي ؤو ججاسي ؤو خشفي ؤو ماؼابهه . 00.222، دج 1.222ما بحن 

  دج غلى ًل ؤسك مهُئت للخخُُم و اإلاهىىساث . 01.222، دج6.222ما بحن 

                                                           
 . 0205مً م م لعىت  04و  00و  0776مً م م لعىت  05مػذلت بمىحب اإلاىاد  807المادة  -1

 . 0205مً م م لعىت  007اإلاادة  -2

 . 0203مً م م ث لعىت  02مدذر بمىحب اإلاادة  0مٌشس  040مٌشس و  040اإلاادجحن  -3

 . 0203مً م م ث  00و  0220مً م م  00و  0220مً م م لعىت  03و  0775مً م م لعىت  06مػذلت بمىحب اإلاىاد  0مٌشس  041اإلاادة  -4
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  عي ؤو ججاسي ؤو خشفي ؤو ما ادج غلى ًل مدل ري اظخػماُ ـى 012.222، دج 02.222ما بحن

ىاف اإلازًىسة ؤغاله .ؼابهه  ، ًيخج يمُت مً الىكاًاث جكىم ألـا

 الضريبت على ألامالن  (6

 :مجاٌ الخطبيم -1

 ألاشخاص الخاضعون للضريبت : - أ

 : ألاشخاص الطبيعيون 

o ًً1ًىحذ مهشهم الجباجي بالجضاثش ، باليعبت ألملٌهم اإلاىحىدة بالجضاثش ؤو خاسج الجضاثش . الز 

o ًًمهشا حباجي بالجضاثش ، باليعبت ألماليهم اإلاىحىدة بالجضاثش . لهم لِغ  الز 

 :املالن الخاضعت للضريبت - ب

  2ألامالن العلاريت : 

o  اإلالٌُاث اإلابيُت8 اإلاهش الشثِس ي ؤو الثاهىي. 

o بلخ .، الحذاثو .اإلالٌُاث ؾحر اإلابيُت8 ألاساض ي .... 

o  ألامىاُ اإلاىهىلت العُاساث، الُخذ، ظكً الجزهت، الىاثشاث العُاخُت،   ٍت 8الحهىم الػُيُت الػهاس

 دج . 322.222، الخدل و اللىخاث الكىُت الثمُىت اإلاهذسة نُمتها بإيثر مً خُُى العبام

 ألاصاش الخاضع للضريبت :  -2

بت غلى ألامالى بت و ، قهي غلى ألاشخاؿ الىبُػُحن و جكشك غلى ؤماليهم الخالػت للمحعخدو المٍش ٍش

بت  التي جخػذي نُمتها الفاقُت بي.دج، في ؤُو ًىاًش  022.222.222الخالػت للمٍش  مً ظىت ؤلاخماع المٍش

بت الخابػت لألشخاؿ الىبُػُحن و ؤالدهم الهفش  .3و جخممً حمُؼ ألامالى الخالػت للمٍش

 : الرصوم على ركم ألاعماٌ و الضرائب غير املباشرة املطلب الثاوي

 الرصوم على ركم ألاعماٌ  أوال :

 الرصم على الليمت املضافت :  (1

 :مجاٌ الخطبيم - أ

 1العملياث الخاضعت للضريبت وحوبا: 

                                                           
 . 0771مً م م لعىت  10مٌشس مدذر بمىحب اإلاادة  052اإلاادة  -1

 . 0224مً م م لعىت  03مػذلت بمىحب اإلاادة  0- 054اإلاادة -2

من ق م ت  88و  8102من ق م لسنة  5و  8112من ق م لسنة  01و  8112من ق م لسنة  82معدلة بموجب المواد  2مكرر  820 المادة-3

 .8105لسنة 
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o ي اإلاىجضة مً وشف الخالػحن للشظمملُاث اإلاخػلهت بيؽاه ـىاعي ؤو ججاسي ؤو خشفالػ. 

o . ًاث الخإمحن  الػملُاث التي جىجضها البىىى و ؼش

o اإلادههت غىذ مماسظت وؽاه خش. الػملُاث 

o . اإلابُػاث الحاـت بالٌدُى ؤو الخمىس ، و اإلاؽشوباث ألاخشي اإلامازلت لها 

o . ت  الػملُاث اإلاخػلهت باألؼؿاُ الػهاٍس

o . اإلابُػاث خعب ؼشوه البُؼ بالجملت 

o الخجضثت .، و يزا ججاسة لٌبري و وؽاواث الخجاسة اإلاخػذدةغملُاث البُؼ التي جهىم بها اإلاعاخاث ا 

o بت الجضاقُت باظخثىاء الػملُاث ا بت الخالػىن للمٍش  الىخُذة .لتي ًهىم بها اإلاٍلكىن بالمٍش

o و التي جخىقش ، غملُت ؼشاء و بغادة البُؼ اإلادههت وقها ؼشوه البُؼ بالخجضثت ًهفذ بالخجاسة اإلاخػذدة

 8قيها الؽشوه آلاجُت

o ًان ف غلى ألانل مً الخجاسة اإلاخػذدةاًجب ؤن جخػلو اإلاىاد اإلاػشولت للبُؼ بإسبػت ؤـى ، و هزا مهما 

 غذد اإلاىاد اإلاػشولت للبُؼ .

o  هت حعمذ بالخذمت الزاجُت . مهُإًجب ؤن ًٍىن اإلادل  بىٍش

o ؾحر اإلابُػاث و ، و البدث و حمُؼ الػملُاث مً و ؤداء الخذماث و ؤؼؿاُ الخذماث ،غملُاث ؤلاًجاس

ت  .ألاؼؿاُ الػهاٍس

o لػاب و الدعلُاث بمخخلل ؤهىاغها التي ًىظمها ؤي مً ألاشخاؿ .الحكالث الكىُت و ألا 

 2العملياث الخاضعت للرصم اخخياريا: 

o . الػملُاث اإلاىحهت للخفذًش 

o . الػملُاث اإلادههت لكاثذة 

ًاث  -  .البترولُتالؽش

 .اإلاٍلكحن بالشظم الاخٍشً -

 .عاث جخمخؼ بىظام الؽشاء باإلغكاءماظ -

 :3الخاضعون للرصم - ب

 . اإلاىخجىن 

 . الباجػىن 

                                                                                                                                                                                     
 .0774مً م م لعىت  52مػذلت بمىحب اإلاادة  7، 0اإلاادة -1

 .8102من قانون الرسم على رقم األعمال،  2المادة  -2

  0774مً م م لعىت  2اإلاادة -3
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 . اإلاعخىسدون 

 . الباجػىن بالخجضثت 

 ألاصاش الخاضع للضريبت : -ج      

م ًل اإلافاٍسل و الحهىم 8 زمً البماجؼ ؤو ألاؼؿاُ ؤو الخذماث بما في رلٌالخالؼ للشظم سنم ألاغماُ ٌؽمل

 .ء الشظم غلى الهُمت اإلاماقت راجه، باظخثىاو الشظىم

 املعدالث :-د

 .1 9%8 مػذُ مخكن

 .192%8 مػذُ غادي

 الرصم  الداخلي على الاصتهالن : (2

 :3مجاٌ الخطبيم - أ

  العُجاس 

 . جبـ لليؽو و اإلامـ 

 . السجاثش 

 جبـ الخذخحن. 

 ذ و الهذاخاث  .الٌبًر

 :أصاش فرض الضريبت - ب

 . حعدىذ الحفت الثابخت بلى الىصن الفافي للخبـ اإلادخىي في اإلاىخىج النهاجي 

 ٌُعدىذ اإلاػذ 

  . اليعبي بلى ظػش البُؼ بذون اخدعاب الشظىم 

 . باليعبت للمىاد اإلاؽٍلت حضثُا مً الخبـ ًىبو الشظم الذاخلي لالظتهالى غلى اإلاىخىج بإيمله 

                                                           
مً م م م ث لعىت  05، و  0776مً م م لعىت   14و   0775مً م م لعىت  30، 0774مً م م لعىت  62 -57مػذلت بمىحب اإلاىاد  01اإلاادة -1
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  باليعبت للسجاثش و اإلاىاد اإلاػذة للخذخحن الخالُت مً الخبـ ًىبو اإلاػذُ اليعبي قهي غلى ظػش البُؼ

 بذون اخدعاب الشظىم .

 ذ و الهذاخاث ًاظغ الشظم الذاخلي غلى الاظتهالى إلاعخدو غلى الثمً غىذ باليعبت لل ٌبًر

 خشوحها مً اإلافىؼ ، و غىذ الاظخحراد ًىبو هزا الشظم غلى الهُمت اإلادذدة لزي الجماسى .

 الرصم على املىخوحاث البتروليت  (3

 :1مجاٌ الخطبيم - أ

 . ً  البجًز

 . ل  ؾاص ؤٍو

 ) ؾاص البتروُ العاثل ) الىنىد. 

 أصاش فرض الضريبت : - ب

 نُمت اإلاىخىحاث الخالػت للشظم اإلاىحهت لالظتهالى .

 : الضرائب غير املباشرة ثاهيا

ي فمجمىع الاخٍام الهاهىهُت اإلاخػلهت بالذخل اإلادفل لهاثذة الذولت ؤو الجماغاث اإلادلُت و اإلاخممً 

 .2غحر اإلاباؼشة للمشاثب الىىعياإلافىلح 

 رصم املرور : (1

 : 3مجاٌ الخطبيم - أ

 . اإلاىخىحاث اإلاػىُت 8 الٌدُى و الخمىس 

 يُىن 8 الخالػىن .ُألاشخاؿ الػ 

  اإلاىدع اإلادخٌش–8 ججاس الجملت باليعبت للٌدُى و الخمىس. 

 ألاصاش الخاضع للرصم :  - ب

 . الٌدُى 8 يمُت الٌدُى اإلاػبر غنها بالهٌُخىلتر اإلاىحهت لالظتهالى 

  ( اإلاىحهت لالظتهالى .الخمىس 8 الٌمُت اإلاػبر غنها بالحجم ) هٌُخىلتر 

 :ير رصم الضمان و الخعي (2
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 :1مجاٌ الخطبيم - أ

 8 مفىؾاث الزهب ، الكمت و البالجحن . اإلاىخىحاث اإلاػىُت 

 ألاصاش الخاضع للرصم : - ب

  ( اإلاباع . هٌُخىحشامخو الممان 8 الٌمُت اإلاباغت اإلاػبر غنها بالىصن ) 

 ب ؤو الكمت مً اإلابلـ الزه انخىاءمبالـ الشظم غلى الهُمت اإلاماقت اإلاذقىغت غىذ ؼشاء ؤو  جدعم

 .سظم الممان

 : حلوق الدسجيل و حلوق الطابع املطلب الثالث

 :: حلوق الدسجيلأوال

 :2مجاٌ الخطبيم -1

- .) الث لٍامل اإلالٌُت ) بُؼ غهاس ؤو مىهُى  الخدٍى

 ) الاهخكاع و ملٌُت الشنبت (. الخىاُص غً ؤحضاء خو اإلالٌُت -

ت . -  ههل الاهخكاع لألمىاُ الػهاٍس

ث(. - و الىقاة ) اإلاىاٍس  ههل اإلالٌُت غً وٍش

 خفت في ؼشيت. -

ت. -  نعمت ؤمىاُ مىهىلت ؤو غهاٍس

 ثاهيا : حلوق الطابع :

 جطييف حلوق الطابع:

 :3طابع الحجم -1

 دج. 22وسم غادي8 

 دج. 42وسم سجل8 

 دج. 02هفل وسنت غادًت8 
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 :1طابع املخالطاث -2

دج( غً  0العىذاث بمخخلل ؤهىاغها مىنػت ؤو ؾحر مىنػت جم بغذادها بفكت غشقُت8 دًىاس )  -

دج  3دج دون ؤن ًهل اإلابلـ اإلاعخدو غً  022دج ؤو حضء مً الهعي مً  022ًل نعي مً 

 دج. 0322ؤو ًكىم 

 دج. 02وابؼ مخالفت مىخذ8  -

 الىزاثو التي هي بمثابت بًفاُ مدن. -

 ؤلاًفاالث التي جثبذ بًذاغا ههذًا جم لذي ماظعت ؤو شخق وبُعي. -

 :2اصخخراج الوثائم -3

 دج. 4222حىاص العكش8  -

 دج. 00.222ـكدت8  26حىاص العكش اإلاخممً  -

ؼ، في ؤحل خمعت  - ؤًام يدذ ؤنص ى  3حىاص العكش البُى متري ؤلالٌترووي خعب ؤلاحشاء العَش

خ بًذاع الىلب8  دج للذقتر  42.222ـكدت و  06ت للذقتر اإلاٍىن مً دج باليعب 03222مً جاٍس

 ـكدت. 26اإلاٍىن مً 
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 : مدخل للركابت الجبائيت املبحث الثالث 

بت ًل بُتتهذف الشنابت الجباثُت غلى الػمل غلى حػل اإلاٍلكحن بالمٍش زىاء ، ؤتزمىن باخترام الهىاهحن المٍش

داث اإلاٌخدبت فالح اإلاخخففت لإلداسة مجمىغت مً الػملُاث نبل اإلا، و رلَ بخىبُو اغذادهم للخفٍش

، بلاقت بلى رلَ حؽٌُل الشنابت ا نذ ًيخج غً اغخذاءاث و ججاوصاثفي بواس مىظم لخجىب ًل م، الجباثُت

داث و مهاسهتها مؼ اإلاداظبت و الىزاثو اإلاثبخت للحهُهت النخفادًت و اإلاالُت .  الجباثُت قدق اوسجام الخفٍش

 الجبائي حعريف الىظام 

ل و اخخلكذ في غذة مالكاثحػذدث   ، قهىاى مً غشقها باإلاكهىم الىاظؼ و يزا باإلاكهىم المُو .الخػاٍس

الىظام الجباجي هى " مجمىغت الػىاـش الاًذًىلىحُت و الانخفادًت و الكىُت التي جادي جشايُبها بلى يُان 

بي و هزا الاخحر ٌؽمل الىاحهت الحعُت للىظام قهى ًخخلل في دُو مخهذمت انخفادًا   1غً دُو مخخلكت" لٍش

ل وعخخلق ؤن الىظام الجباجي هى   و الهاهىهُت التي ًمًٌ مً الانخىاع  الهىاغذ الكىُت ومً خالُ الخػاٍس

بي في مشاخله ا ؼ بلى الشبي .المٍش  إلاخخالُت مً الدؽَش

 :حعريف الركابت 

ًان ًل ش يء ٌعحر وقها للخىت اإلاشظىمت  اإلاهشسة  غذو الخػلُماث الفادسة و الهىاالشنابت هي " الخدهو مما برا 

مها و مىؼ جٌشاساها "  .ؤما مىلىغها قهى جبُان هىاحي المػل ؤو الخىإ مً ؤحل جهٍى

الشنابت هي " الػملُت التي حععى مً خاللها الاداسة بلى الخدهو مً ؤن الحذر هى الزي ًكترك ؤن ًدذر و برا 

 2لم ًدذر رلَ قال بذ مً بحشاء الخػذًالث الالصمت "

و الكدق و اإلاشاحػت مً حاهب ظلىت ؤغلى لها الحو و يخػٍشل ؼامل للشنابت هجذ ؤن الشنابت هي الاؼشاف 

في الخػٍشل غلى يُكُت ظحر الػمل داخل الىخذة و يؽل ههاه المػل و الاهدشاقاث و الاخخالقاث و 

 جصحُدها .
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 ألاٌو : مفهوم الركابت الجبائيتاملطلب 

ـالخُاتها للماظعاث ، و لًٌ خذد لىابىها و خُى الجباثُت بمكهىمها الىظشي نابت لم ٌػشف اإلاؽشع الش 

مً ناهىن الاحشاءاث الجباثُت هق اإلاؽشع غلى مهمت الاداسة الجباثُت الخاـت  06، قكي اإلاادة الٌكُلت بزلَ

بت ؤو  داث و اإلاعدىذاث اإلاعخػملت لكشك ًل لٍش خو ؤو سظم  بالشنابت بهىله " جشانب الاداسة الجباثُت الخفٍش

، التي لِغ لها ـكت الخاحش التي جذقؼ الشنابت غلى اإلااظعاث و الهُئاث ؤو اجاوة يما ًمٌنها ؤن جماسط خو

ًاهذ وبُػتها " جخم جبيُه بفىسة مىحضة  يُكُت الهُام بهزه اإلاهمت بما حاء في ؤحىسا ؤو ؤحػابا ؤو مشجباث مهما 

ن غلى اإلااظعاث و الهُئاث اإلاػىُت ؤن جهذم لإلداسة الجباثُت بىاء الكهشة الثاهُت مً هكغ اإلاادة غلى ؤهه " ًخػح

شنابت غلى معخىي اإلايؽأث غلى ولبها الذقاجش و الىزاثو اإلاداظبُت التي جخىقش غليها ، ؤًما جخم مماسظت خو ال

 .1، مً خالُ ظاغاث قخدها للجمهىس و ظاغاث مماسظت وؽاوها "اإلاػىُت

ؤلاخكاء ؤو ؤخىاء  خىاء و الىهاثقىخت لإلداسة الجباثُت لخصحُذ ألا لىت اإلامىحػخبر الشنابت الجباثُت " الع

 .2اإلاشجٌبت مً وشف اإلاٍلكحن "

ل ل بلى حػٍشل مهم للشنابت الجباثُت التي ًمًٌ الهُى غنها بإنها  و مً خالُ هزه الخػاٍس ًمًٌ الخـى

ذ  مجمىغت مً ؤلاحشاءاث و الػملُاث التي جخخزها ؤلاداسة الجباثُت مً ؤحل الخدهُو و مشاحػت ًل جفٍش

بي . بت ًل هزا للحذ مً ظاهشحي الؿؾ و التهشب المٍش  حباجي مخػلو باإلاٍلل بالمٍش

 الثاوي : أهداف الركابت الجبائيتاملطلب 

 حػمل ؤلاداسة الجباثُت غلى جدهُو غذة ؤهذاف باظخػمالها للشنابت و مً ؤهمها 8

 الهذف اإلاالي. 

 الهاهىوي ) الهماجي ( الهذف. 

 الهذف الانخفادي. 

 الهذف اإلاخمثل في الػذالت الاحخماغُت. 
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 :1الهدف املالي -1

مً الىاخُت اإلاالُت الهذف مً الشنابت الجباثُت الحفُى غلى ؤيبر خفُلت ممٌىت مً المشاثب و هزا لممان 

ل الذولت .  اإلاىاسد الاصمت لخؿىُت مفاٍس

 :الهدف اللاهووي ) اللضائي ( -2

و ًخمثل في الخإيذ مً مذي مىابهت و معاًشة مخخلل الخفشقاث اإلاالُت للمٍلكحن مؼ الهىاهحن و ألاهظمت ، لزا 

ا غلى ظالمت هزه ألاخحرة جشيض الشنابت الجباثُت غلى مبذا اإلاعاولُت و اإلاداظبت إلاػانبت اإلاٍلكحن  و خـش

بت غً اًت اهدشاقاث ؤو   معخدهاتهم الجباثُت . مخالكاث ًماسظها للتهشب مً دقؼبالمٍش

 :2الهدف الاكخطادي -3

، و ت غلى الامىاُ الػامت مً الخالغب، ؤي خماًتها مً ًل لُاع بإي ؼٍلالشنابت الجباثُت بلى اإلاداقظتهذف 

ىت الػمىمُتهزا لممان دخى  ادُ بًشاداث ؤيبر للخٍض  ة الامىاُ اإلاخاخت لإلهكام الػا، و بالخالي ٍص

حؽٍل الشنابت الجباثُت لشوسة خخمُت إلنامت غذالت املخمثل في العدالت الاحخماعيت  الهدف -4

بت و داقػُتهااإلاىحىدة بحن اإلات ال إلاعاواثاحخماغُت مً خالُ مػالجت و جصحُذ   .هشبحن مً دقؼ المٍش
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 املطلب الثالث : الاطار اللاهووي للركابت الجبائيت

ىت الػمىمُت لهزا  حػخبر الشنابت الجباثُت عي هاهىن الجبالخذد اؤداة هامت لممان مفلحت الخٍض جي بواس حؽَش

، و ؤظىذ للشنابت الجباثُت ـالخُاث و ظلىاث واظػت حعمذ لها بالهُام بمهمتها بؽشوه للشنابت الجباثُت

 ناهىهُت مدذدة .

 صلطاث إلادارة الجبائيت :  -1

 8 لػذًذ مً العلىاث ًمًٌ ؤن هىحضها في ما ًليلهذ خُى الهاهىن الجباجي لإلداسة الجباثُت ا

 حم الركابت :    1 -1

داث ؤو اإلاعدىذاث  ت الجباثُت بٍل ؤؼٍاُ الشنابت الجباثُت ظىاء الشنابت غلى الخفٍش نُام اإلافالح الاداٍس

بت ؤو سظماإلاعخػم ، و الهُئاث التي لِغ لها ـكت الخجاس، مشانبت اإلااظعاث و لت مً ؤحل جإظِغ ًل لٍش

ًاهذؤحىس و ؤجذقؼ  قهي بالمشاثب و الشظىم  ، و خو الشنابت لِغ مدذوداحػاب ؤو مشجباث مً ؤي وبُػت 

 .1و الدسجُل، ولًٌ ًمخذ ؤًما بلى الحهىم الؿحر اإلاباؼشة اإلاباؼشة

 : 2حم الاطالع 2 -1

ت  ، ًلل اإلاؽشع الجباجي العلىاث الجباثُتبواس البدث غً اإلاػلىمت الجباثُتفي  بجمؼ ًل اإلاػلىماث المشوٍس

 لػملُاث الخدهُو و الشنابت لذي الاداساث و الهُئاث و اإلااظعاث الػمىمُت و اإلااظعاث الخاـت .

و هزا الحو ًمًٌ ؤن حعخػمل مً ُ سقن الاوالعو التي جكشك غليها في خا ، و اإلاػلىماث اإلاجمػت غً وٍش

بي و مش  بت غؤحل جدذًذ الىغاء المٍش  بلى 23و مجاُ خو الاوالع مدذد باإلاىاد  لى غاجو اإلاٍللانبت ًل المٍش

، هزا الحو ال ًمًٌ ؤن ًماسط بلى غىذ ألاشخاؿ الذي هق غليهم الهاهىن مً ناهىن الاحشاءاث الجباثُت 36

ًل ، و هزا الهاهىن ًدخىي غلى الاحشاءاث حعمذ لإلداسة الجباثُت بمػشقت  لٍل منهم، و غلى وزاثو خاـت 

لهُئاث و هم 8 الاداساث الػمىمُت، ، و جدفل مً نبل ؤـىاف مً ألاشخاؿ ؤو التي لها آزش حباجياإلاػلىماث ا

 ، العلىت الهماثُت .اإلااظعاث الخاـت، ماظعاث اإلاالُت و الؿحر

 :حم املعاًىت 3 -1

 ، سخق الهاهىن  جدذ بػن الؽشوه بلى ؤغىان الاداسة الجباثُتجذلِعُهغىذما جٍىن هىاى مماسظاث 
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ال زباث مماسظت بمػاًىاث في ًل ألامٌىت بهذف البدث و حمؼ و حجض ًل الىزاثو ؤو اإلاعدىذاث الالصمت  بالهُام

بي  ، خو اإلاػاًىت ال ًخم بلى بترخق مً سثِغ اإلادٌمت اإلاخخفت بنلُمُا ؤو ناك مكىك مً نبله.الؿؾ المٍش

 حم إحراء البحث :   4 -1

، و ًهفذ به بحشاء الخدهُو مً وشف خو بحشاء البدث ءاث الجباثُت غلىمً ناهىن الاحشا 11هفذ اإلاادة 

م غلى الهُمت ؤغىان ؤلاداسة الجباثُت بالخذخل بؽٍل مكاجئ في اإلااظعاث التي جهىم بػملُاث خالػت للشظ

بٍل الىزاثو  و اإلاٍلل مىالب بتزوٍذ ؤغىان ؤلاداسة الجباثُت ،و لذي ًل شخق ًهىم بهزه الػملُاث، اإلاماقت

ت لخدذً بتو اإلاعدىذاث المشوٍس ، و هزا الحو ًمًٌ ؤن ًماسط ابخذاء مً ذ سنم ألاغماُ و ؤظغ قشك المٍش

ش  ماُ اإلانهيفي اإلادالث راث الاظخػمعاء  02ـباخا بلى  6العاغت  خم آزش ًل غملُت جذخل جدٍش مدمش ، ٍو

اث التي جمذ و ٌسجل قكُه حشد الىزاثو التي ظلمها اإلاٍلل ، و جكفل اإلاخالكاث اإلاالخظت جذون قُه الخدٍش

بت .  بالمٍش

 حم اللادم :  5 -1

ة الجباثُت، مً ناهىن الاحشاءاث الجباثُت التي خذدث آلحل الزي ًخهذم قُه غمل ؤلاداس  17هفذ اإلاادة  106 

 ، و هزا باليعبت إلاا ًلي 8جذلِعُه، بال في خالت وحىد مىاوساث و اإلادذد بإسبؼ ظىىاث

  المشاثب و الشظىم و جدفُلها .جإظِغ 

 . الهُام بإغماُ الشنابت 

  و الخىظُماث راث الىابؼ الجباجي نمؼ اإلاخالكاث اإلاخػلهت بالهىاهحن 

 غلى ؤهه خو اإلاماسط مً نبل ؤلاداسة الجباثُت مً ؤحل جصحُذ خاالث  خو الخهادم ًمًٌ ؤن ٌػشف

داث الجباثُ ؾكاالثاليعُان ؤو الىهاثق ؤو الا  ت اإلاٌخدبت ، اههماء ؤحل الخهادم الٌػذ ؤمام في الخفٍش

، لٌنها جمخذ بلى الػملُاث التي لها آزش غلى إلاماسظت الحو بعبب جهادم الكتراث ؤغىان ؤلاداسة الجباثُت

 هخاثج قترة الخهت ؾحر مؿىاة بدو الخهادم .

 :1حلوق امليلف الخاضع للركابت -2

جهابلها  ، بخفىؿ غملُاث الشنابت الجباثُتىاظػت اإلامىىخت لإلداسة الجباثُتبن الفالخُاث و  العلىاث ال

 خهىم و لماهاث ؤغىاها اإلاؽشع الجباجي بلى اإلاٍلكحن الخالػحن لهزه الشنابت و التي هي يخالي 8

                                                           
 0227مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجباثُت ،  1_10اإلاادة  -0

 



 ٌ في ميافحت الغش و التهرب  دورهاهظمت الجبائيت الجدًدة و إلاطار الدشريعي و الخىظيمي لل   الفطل ألاو

 الضريبي

 

32 

 

 الاعالم املضبم و آحل الخحضير :  1 -2

بذون بسظاُ بؼػاس باإلاشانبت في مهابل بؼػاس  بن ؤغىان ؤلاداسة الجباثُت ال ٌعخىُػىن بحشاء ؤي مشانبت حباثُت

له  ألاخحر ، و هزا لل الخالؼ للشنابت مً ؤحل بغالمهباالظخالم مً اإلاٍلل مشقها بمُثام خهىم وواحباث اإلاٍ

، و ؤدوىًىما في خاُ اإلاشانبت اإلاػمهت يدذ  03ؤًام لخدمحر مداظبخه قُداُ مشانبت مداظبت و ؤحل  02ؤحل 

، و هزا ال ًمىؼ اإلادههحن مً الهُام جمذًذ آلاحل ) بىاء غلى الىلب ( لمٍلل ؤن ًىلبغلى ًل خاُ ًمًٌ ل

، و وحىد الىزاثو اإلاداظبُت ػاًىت الػىاـش اإلاادًت لالظخؿالُباث في غحن اإلاٍان جخق مبؽٍل مكاجئ بمشان

 للمٍلل .

 : 1الاصخعاهت بمضدشار  2-2

ٌعخػحن بمعدؽاس مً اخخُاسه ) مدامي ، مداظب ، معدؽاس حباجي  لٍل مٍلل خالؼ للشنابت الجباثُتًمًٌ 

، و ؾُاب اإلاٍلل ال ًمىؼ مً بحشاء الُ قترة بحشاء الشنابت الجباثُتو ًمًٌ له ؤًما ؤن ٌػحن مىه مً ًمثله خ (

 ، و التي جكهذ مً نُمتها في خاُ غذم بحشائها .شانبت الكجاثُت للمػاًىت اإلاادًتغملُاث اإلا

 عادة الركابت : عدم إ 2-3

، و يزلَ غ المشاثب و الشظىم و هكغ الكترةال ًمًٌ لإلداسة الجباثُت ؤن ججشي سنابت ؤخشي قُما ًخق هك

، باإللاقت بال ؤن الشنابت الجباثُت الخذلعُتغىذما جٍىن قترة الشنابت نذ جهادمذ ما غذا في خالت اإلاماسظاث 

ؤو  ًىما 12ؤو في غذم الشد قكي آحل لخػذًالث و الانتراخاث جٍىن نهاثُا غىذما ٌػىي اإلاٍلل مىاقهخه غلى ا

، و ًشظل بؼػاس آخش باإلاشانبت ًخق المشاثب و الشظىم التي لم جزيش في ؤًما في خالت ؾُاب الخػذًالث

 الاؼػاس الاُو و بفىسة اظخثىاثُت غىذما ًٌؽل اإلادهو مخالكاث جمغ هزه المشاثب و الشظىم .

 محدودًت فترة الركابت في عين امليان :  2-4

، ً ؤن جمخذ بػذ آحاُ مدذدة ناهىها، قةن مشانبت اإلاداظبت ال ًمٌواثلت بىالن الاحشاءاث الجباثُت جدذ

 بدعب اليؽاواث اإلاماسظت و سنم الاغماُ اإلافشح به و اإلاىضح يما ًلي 8
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 :امليان: ًوضح آحاٌ فترة الركابت في عين 02حدٌو ركم 

 املدة  يها ) دج (ركم الاعماٌ في ول صىت ماليت محلم ف مبلغ طبيعت اليشاط 

 

 

 مؤدي الخدماث 

 

 دج > 1000000

 دج 5000000> دج > ركم ألاعماٌ  1000000

 دج5000000<

 

 

 أشهر  4

 أشهر  6

 ال جخجاوز صىت 

 

 

ول املؤصضاث 

 الاخرى 

 

 دج 2000000> 

 دج  10000000 دج > ركم ألاعماٌ> 2000000

 دج  10000000< 

 

 أشهر  4

 أشهر  6

 ال جخجاوز صىت 

 2009مً كاهون الاحراءاث الجبائيت لضىت  20املطدر : باالعخماد على املادة 

مػلىماث  ، ًمًٌ ؤن ًخجاوص هزه آلاحاُ غىذما ٌػىي اإلاٍلل خالُ غملُاث الشنابت الجباثُتو في ًل خاُ

، يما ًجب ؤن وؽحر ؤن قترة ناهىهُا، ؤو بم ًشد غلى ولباث الخىلُذ في آلاحاُ اإلادذدة هانفت ؤو ؾحر دنُهت

خ ؤُو  م ؤغماُ الشنابت في ، و جخجذخل في بؼػاس  باإلاشانبت الاولىالشنابت في غحن اإلاٍان جبذؤ ابخذاء مً جاٍس

ش ولباث مً اإلاٍلكحن بةحمدالث اإلاٍلل  ، و جهبل مً وشقها .لجباثُتشائها في مٍاجب اإلافالح ا، ما غذا جدٍش

 ) حم الرد ( : يالاعتراض الاحراء  2-5

بن الاحشاء الاغتراض ي هى الىهاػ الؽكىي ؤو الٌخابي بحن اإلادهو و اإلاٍلل مً ؤحل العماح لهزا الاخحر 

ت خُى حر ؤؼؿاُ غملُت الشنابت الجباثُتباالظخػالم خُى ظ ، و حعمذ له بمػشقت ًل الخىلُداث المشوٍس

، و هزا الاحشاء م بدبلُـ هخاثج الشنابت الجباثُت، و هى لِغ قهي الالتزاالخػذًالث اإلاجشاة مً هاخُت اخشي 

بتٌعمذ بةنامت حى مً الثهت اإلاخبادلت بحن ؤلاداسة ا مهابل مخخلل ، و لمان لجباثُت و اإلاٍلل الخالؼ للمٍش

 اإلاعخهبل .، يما ٌعمذ بخهلُل غذد الجزاغاث الجباثُت في الىلػُاث بُنها
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 :1الضر املنهي 2-6

، خُث هفذ تي جىق غلى الالضام بالعش اإلانهيمً ناهىن الاحشاءاث الجباثُت ال 47بلى  43حػذ ؤخٍام اإلاىاد 

، و ًخػشك بالػهىباث اإلاهشسة مً ناهىن الػهىباث 120ام اإلاادة مىه ًلضم العش اإلانهي بمهخط ى ؤخٍ 43اإلاادة 

ًاثوظ قىكغ اإلاادة ًل شخق ًذغى ؤزىاء بت غلى ؤسباح الؽش ، و اثكه ؤو ـالخُاجه لخذخل الاحمالي، و المٍش

ؼ الجباجي اإلاػمُى به .ؽاه اإلانهي و غلى الهُمت اإلاماقتالشظم غلى الي  ، و خو الىابؼ اإلازًىس في الدؽَش

 : 2اللجوء النزاعي أو اللجوء الودي 2-7

 اإلاٍلكحن روي العلىى الجباجي الس يء هم داثما مىالبىن مً نبل ؤلاداسة الجباثُت ظلىيُاثبن جفشقاث و 

بت ت، و الػهىباث بدعذًذ المٍش باجي مىذ لهزا الىىع مً اث قةن الهاهىن الجُ، و بعبب هزه العلىيالخإخحًر

بت الجباثُت شنا، و جدذ واثلت بىالن الاحشاءاث بػن الحهىم و المماهاث في خاُ الخمىع اإلاٍلل للاإلاٍلكحن

كدؾ اإلادهو نذ ًدخج غليها ، خُث ًىحذ ؤخُاها بػن لشاثب اإلااظعت مً نبل اإلامً نبل مفالح الىغاء

دُى اإلاؽشع الجباجي اإلاٍلل للمٍلل اللجىء بلى العلىاث ألاغلى و اظخئىاف الاحشاءاث الاغترالُت و وشم ، ٍو

 الاظخئىاف هي 8

 الزي يهذف غلى جصحُذ ألاخىاء اإلاشجٌبت في الىغاء . اللجىء اللجزاعي 

 و ٌعخدُل غليهم حعذًذ دًنهم ن الزًً ًجذون في خالت غعش مالياللجىء الىدي ٌعمذ للمٍلكح ،

 الجباجي باالظخكادة مً جخكُن ؤو حػذًل الحهىم اإلاكشولت .

 : 3التزاماث امليلف الخاضع للركابت -3

ًاملت مدعلعلت و صحُدت، و معَ  الحهُهي ملضم بمعَ مداظبتبن اإلاٍلل الخالؼ للىظام  مىخظمت، و 

 8الىزاثو الخالُت

  مً الهاهىن الخجاسي . 7سجل الُىمُت الػامت وقو اإلاادة 

  مً الهاهىن الخجاسي . 02سجل الجشد وقو اإلاادة 
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نبل  غليها مًًجب ؤن ًخم الدسجُل قيها بذون يؽي وال ؼىب وال خؽى في الحىاش ي و ًجب ؤن ًفادم 

اث، اإلابُػاث ، غلى اإلاٍلل ؤن ًدخكظ بٍل الىزاثناض ي الهعم الخجاسي للمدٌمت ت اإلاخػلهت باإلاؽتًر ٍش و الخبًر

 ظىىاث . 02، يؽىف البىَ و الػملُاث اإلاخخلكت إلاذة ، الفىذوم 

 الالتزاماث الجبائيت للميلف :  3-2

 الخطريح بالوحود : 3-2-1

بت الجذد  ذ بالىحىد في آحل مىالبىن بااليخخابن اإلاٍلكحن بالمٍش خ بذاًت ًىما ا 12ب جفٍش بخذاء مً جاٍس

بتاليؽاه لذي مكدؽُت المشاثب  بت غلى الذخل بمهش قشك المٍش ، باليعبت لألوؽىت اإلاخػلهت بالمٍش

ًاثالاحم بت غلى ؤسباح الؽش بت الجضاقُت الىخُذة .الي و المٍش  ، ؤو المٍش

 : بالضريبت و الرصوم هري أو الفطليالخطريح الش 3-2-2

ا ؤو قفلُا)    ًٌخدبىاالضم الهاهىن اإلاٍلكحن بإن  دا ؼهٍش (، بمجمل المشاثب و G50A( ؤو ـىل )   G50جفٍش

و انخىاع مً اإلافذس لذي نبالت المشاثب التي ًد اإلاالُت  02بػىنها نبل ًىم الشظىم اإلاذقىغت ههذا ؤو غً وٍش

 ي جدذده ؤلاداسة .، ؤو الكفل اإلاػني في الىمىرج الزللؽهش

 : الخطريح الضىوي  3-2-3

ًاث ؤن ًٌخدباإلاٍلكحن الخالػحن لالضم الهاهىن الجباجي  بت غلى ؤسباح الؽش دا مٍش ىا نبل الكاجذ ماي جفٍش

بت غلى الذخ ل الاحمالي ـىل ألاسباح بهُمت الاسباح اإلادههت خالُ العىت الكاسوت ؤما الخالػحن للمٍش

دا بمبلـ الاسباح الخاالفىاغُت ل مً ًل ظىت جفٍش ت قهذ الضامهم بةًذاغها نبل ؤُو مً ؤقٍش لػت ، و الخجاٍس

بت التي خههتها اإلااظعت ، ؤو اإلاٍلل اإلاخػلهت بالذوسة العابهت لذي مكدؽُت المشاثب إلاهش قشك للمٍش

بت ؤو في التي جهؼ مجالها الانلُمي الشثِس ي للماظعت و الىمىرج ًهذم مً  ، و هكغ لؿذاسة الجباثُتاالمٍش

تالص يء للمٍلكحن اإلاماسظحن للمهً ا ت و الفىاغُت خشقُت قالخُت، ؤو مهً ؾحر الخجاٍس ، يزلَ هم لخجاٍس

داث خاـت  بت في بواس مذاخلهمملضمىن بايخخاب جفٍش ، ؤما باليعبت للمٍلكحن الزًً ًدبػىن مشيض المٍش

بت مانذ  ذ و حعذًذ مبلـ قشك المٍش باإلائت مً المشاثب غلى الذخل الاحمالي  02بمػذُ مىالبىن بالخفٍش

ذ باألسباح .  لذي نابن مشيض المشاثب غىذ بًذاع الخفٍش

 :ٌ أو الخوكف عً اليشاط أو الوفاةالخطريح بالخىاز  3-2-4
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، قةن اإلاػلىماث ليؽاه اإلاٍلل الخالؼ لىظام خهُهيفي خالت الخىاُص ؤو الخىنل الٌلي ؤو الجضجي غً ا

ت  بت جىدع مً نبل روي اإلاخىفي خالُ المشوٍس خ الىقاة . 4لخإظِغ المٍش  ؤؼهش التي جدبؼ جاٍس

اءاث التي خىلذ مً ؤهم ؤلاحش  حػذ الشنابت الجباثُتخعب الػىاـش التي جىشنىا بليها في هزا اإلابدث قةن 

داث الهذمت ،لإلداسة الجباثُت ؤلاداسة حععى مً خاللها ، يما حػخبر ؤداة ناهىهُت في ًذ الخإيذ مً صحت الخفٍش

بُتبلى مشانبت اإلاٍ ، و الػمل غلى ايدؽاف ًل ألاخىاء و اإلاخالكاث اإلاسجلت لكحن في جإدًت واحباتهم المٍش

مها .  بهذف جصحُدها و جهٍى

، غمل اإلاؽشع غلى جىظُم ظحرها و غملها بةظىاد مهمت إلاشحىة مً غملُت الشنابت احباثُتو لخدهُو ألاهذاف ا

 لى ؤحهضة مخخفت . الهُام بها ب

 املبحث الرابع : أهواع الركابت الجبائيت في الىظام الجبائي الجسائري 

 الخحليم الجبائي : 

داث التي ًهذمها  في الىظام الجباجي الجضاثشي جخىلى مفالح الخدهُو الجباجي مهمت مشانبت صحت الخفٍش

بت بليها و هزا لؿشك الٌؽل غً  الؿؾ و التهشب  بياإلاٍلكىن بالمٍش  . المٍش

د اث اإلاىدغت لذي و ٌػشف غلى ؤهه " مجمىغت مً الػملُاث التي تهخم بالخإيذ مً صحت و ناهىهُت الخفٍش

، و شاءاث اإلاػترف بها مً وشف اإلاؽشع، و بالخالي الخدهُو الجباجي ما هى بال مجمىغت مً ؤلاحؤلاداسة الجباثُت

دا بت "التي تهذف بلى الخإيذ مً مفذانُت و ناهىهُت الخفٍش  .1ث اإلاٍلكحن بالمٍش

 املطلب ألاٌو : الخحليم املعمم في مجمل الوضعيت الجبائيت

 مفهوم الخحليم املعمم في مجمل الوضعيت الجبائيت (1

 8 2غلى ؤهه اثُتالخدهُو اإلاػمو في مجمل الىلػُت الجبٌػشف 

الؽاملت  الجباثُتًمًٌ ألغىان ؤلاداسة الجباثُت ؤن ٌؽشغىا في الخدهُو اإلاػمو في الىلػُت "  -0

بت غلى الذخل ؤلاحماليلألشخاؿ الىبُػُحن بال ، ىاء جىقش لذيهم مىوً حباجي ؤم ال، ظيعبت للمٍش

بت ، ًخإيذ ألاغىان اإلادههىن مً ، و في هزا الخدهُوغىذما جٍىن لذيهم التزاماث مخػلهت بهزه المٍش

                                                           
ت و غلىم  -0 ًادًمي، ًلُت الػلىم الانخفادًت و الخجاٍس بي، ماظتر ا  ؾمبان خذًجت ، الخدهُو الجباجي و دوسه في مٍاقدت الؿؾ و التهشب المٍش

 .02، ؿ8 0203الدعُحر، حامػت وادي ظىف، 

 . 8102، قانون االجراءات الجبائية، 80المادة  -8
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 الحالت اإلاالُت و الػىاـش اإلاٍىهت، و الزمت ؤو بحن اإلاذاخُل اإلافشح بها مً حهت الاوسجام الحاـل

مً ناهىن  76و  4، و هزا خعب اإلاادجحن ، مً حهت اخشي لىمي مػِؽت ؤغماء اإلاهش الجباجي

 .المشاثب اإلاباؼشة و الشظىم اإلامازلت

"ال ًمًٌ الهُام بخدهُو مػمو في الىلػُت الجباثُت الؽاملت غىذما جظهش ولػُت اإلالٌُت همي  -0

 حباثُا ".اإلاػِؽت لصخق ؾحر مدص ي 

 ملعمم في مجمل الوضعيت الجبائيتالخحليم اصير عمليت  مراحل  (2

 : 1: الخحضير لعمليت الخحليم املعمم ملجمل الوضعيت الجبائيت  - أ

ت ل ، و هزه اإلاشخلت ال تهُئت ألاسلُت الٍاقُت الهىالنهابن ؤي غملُت سنابُت ًجب ؤن حعبهها مشخلت جدمحًر

 جخخلل يثحرا في الخدهُو اإلاػمو إلاجمل الجباثُت غنها في الخدهُو اإلاداظبي .

، ولًٌ هزا الاخخُاس ًخمؼ بلى مهاًِغ ظىاء مً اس مجمىغت ملكاث اإلاشاد مشانبتهابرا ًخم مً خاللها اخخُ

ُت و ؼٍل هزه و يزا ، اث اإلاخىاحذة غلى معخىي ًل والًتخُث الٌمُت و هزا خعب ؤلامٍاهُ لخفـى

 .الشنابت

ت الػامت للمشاثب يهذف بلى جدهُو وعبت  ، و ، مً اإلالكاث اإلاػشولت 5%لزا قةن البرهامج الخىكُزي للمذًٍش

بُت بلاقت بلى ؤن ألاشخاؿ  ادة خعب الٌكاءاث و ؤلامٍاهُاث اإلاخاخت للمفالح المٍش هزا الػذد نابل للٍض

و  VASFEالخالػحن   شاث مىلىغُت و هادقت منها 8 مػاًحر م ماؼًجب اخخُاسهم غً وٍش

  ألاشخاؿ الزًً سجلذ اإلاكدؽُت في ملكاتهم غذم الخىاقو و قشوناث هامت بحن اإلاذاخُل اإلاٌخدبت في

ت و الىكهاث اإلاعخػملت . داث العىٍى  الخفٍش

  مؼ الثل جالزي بدىصتها جدفل غلى ماؼشاث و دإلاا جهىم اإلاكدؽُت بػملُت الخدهُو اإلاػمو للملكاث

داث اإلاهذمت في مىلؼ ؼَ .  الخفٍش

 ًاءخالُ غملُت الخدهُو اإلاداظبي هىاى اظخؿالُ بػن غىاـش ا ، إلاحزاهُت )الحعاب الجاسي للؽش

ًاء و الذخُى جظهش منها قىاسم مػخبرة بحن الذخُى اإلافشخت مً وشف الألاسباح اإلاىصغت (.  ؽش

 .الحهُهُت اإلادههت

 في معاس خُاتهم الُىمُت جظهش غليهم ماؼشاث جايذ وحىد  ، و ألاشخاؿ الزًً لِغ لهم ملل حباجي

 مذاخُل مخكُت هامت .

                                                           
بي، ماظتر ايذًمي، ًلُت الػلىم الانخفادًت و ندمىػ مدمذ خلُل، دوس ا-0 لخدهُو اإلاػمو إلاجمل الىلػُت الجباثُت ، للحذ مً التهشب المٍش

ت و غلىم الدعُحر، حامػت بعٌش ة،   . 12، 11، ؿ8 0204الخجاٍس
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، و مؼ بجباع بلى ألاغىان اإلاشانبحن اإلاخخفحن و باخخُاس مجمىغت اإلالكاث اإلاشاد الخدهُو قيها حعىذ مهمت رلَ

 8و اإلاداظبي ًهىم هاالء ألاغىان بهكغ مشاخل و خىىاث الخدهُ

لكدق ، التي ًهُم بها ، و هزا غلى معخىي اإلاكدؽُتاإلاػني بالخدهُوالجباجي للمٍلل  سحب اإلالل -0

خاؿ ، بلاقت بلى بمٍاهُت قدفهم مخخلل اإلالكاث الجباثُت لألشمخخلل اإلاػلىماث التي ًممها

 .1الزًً ٌػِؽىن مؼ هزا اإلاٍلل 

 و ًٍىن قدق اإلالل الجباجي لؿشك 8 

ت و الػىىان الحهُهي للصخق اإلاشا -  نب .ؤخز قٌشة غً الهٍى

ت للذخل . - داث العىٍى  الخإيذ مً وحىد مجمل الخفٍش

ت (اظخخشاج ماؼشاث جدذ -  .د خالت الزمت اإلاالُت ) الػهاساث، اإلادالث الخجاٍس

هت صحُدت . -  الخإيذ مً ؤن يؽىقاث الشبي نذ اظخؿلذ بىٍش

بت نذ اخخىي مجمل اإلاذاخُل و رلَ بك - ًان الخمىع للمٍش دق يؽىقاث مشانبت بن 

بت  وسخ ؤلاهزاساث اإلاىلىبت مً اإلاٍلل .، و المٍش

، و الػىاـش اإلاػِؽُت خىانماث بحن اإلاذاخُل اإلافشح بهاو هزه الذساظت حعمذ للمدههحن اظخخشاج مجمل ال

 للمٍلل الخالؼ للخدهُو .

بت -0 للمٍلل اإلاػني  ، برا ًهىم اإلاشانب الجباجي بةسظاُ ؤو حعلُم بؼػاس بالخدهُوببالؽ اإلاٍلل بالمٍش

، و هزا ًىما للخدمحر 03ٌػلمه قُه غً خمىغه لهزه ألاخحرة، مؼ مىده مذة ، بػملُت الشنابت

، بمٍاهُت الاظخػاهت ي بػن الػىاـش مثل ظىىاث الخدهُوؤلاؼػاس ًجب ؤن ًدذد بؽٍل لشوس 

 بمعدؽاس مً اخخُاسه .

بت الخالػحن للشنابت، ًجب ؤن ًشقو بمُثام اإلاغىذ بسظاُ ؤو حعلُم هزا ؤلاؼػاس و  ، مؼ جهذًم ٍلكحن بالمٍش

 اإلاٍلل مؼ مالخظت غذم احباسه غلى ملئها . ًمألها bis 70بىانت مػلىماث مً ـىل 

ت الخاـت باإلاٍلل حمؼ اإلاػلىماث مً مفالح خاسحُت -1 ، بػذما ًىهي اإلادهو قدق الىزاثو ؤلاداٍس

بت و جلَ ػن اإلاػلىماث اإلاهذمت مً مفالح ، و يزا بالتي اظخهاها مً ملل هزا الاخحر بالمٍش

تغً اإلاػلىماث الجباثُت الخالبدث  ، ًلجإ بلى بػن ألابدار الخاسحُت و ابػت للهُاًل اإلادلُت و اإلاشيٍض

في الىزاثو اإلاخمثلت في الهىي اإلابزولت مً نبل اإلاشانب ألحل البدث غً اإلاػلىماث ؾحر مىحىدة 
                                                           

بي، مشحؼ ظبو-0  . 13ريشه، ؿ8  ندمىػ مدمذ خلُل، دوس الخدهُو اإلاػمو إلاجمل الىلػُت الجباثُت  في الحذ مً التهشب المٍش
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ت ت ؤلاداٍس ، خُث ا له اإلاؽشع الجباجي يدو الاوالعالتي مىده، و رلَ باظخخذامه لحهىنه ؤلاداٍس

بتًخفل بٍل اإلااظعاث الخاسحُت ال ، ألحل الحفُى غلى مػلىماث و تي لها غالنت مؼ اإلاٍلل بالمٍش

 جىلُداث ٌػخمذ غليها في جدهُهه .

، ًهىم غليها، بػذ بحشاء قدق اإلالل الجباجي و يزا اإلاػلىماث اإلاخدفل غذاد اإلاحزاهُت الؽٌليب -2

 دهو بىلؼ محزاهُت ؤولُت جدخىي غلى مجمل اإلاػىُاث اإلاخدفلت .اإلا

 : 1م املعمم ملجمل الوضعيت الجبائيتصير الخحلي - ب

ت و بغذاد اإلاحزان الؽٌليبػذ اإلاشخلت ا ، جإحي غملُت الخدهُو اإلاػمو و اهتهاء اإلاذة اإلادذدة للخدمحر ،لخدمحًر

بُتالتي جخم في مفالح ؤلاداسة  ، و ججشي في بِخه ؤو في مٌخب معدؽاسه، بال في خالت ولب اإلاٍلل ؤن المٍش

 الؿشك مً رلَ هى غذم مماًهت ؤقشاد اإلاجُز .

ذًت تزوٍذه بٌؽىقاث الحعاباث البىٌُتخُث ًهىم اإلاشانب باظخذغاء اإلاٍلل اإلاػني بالخدهُو ل ، و يزا ، البًر

 حمُؼ الحعاباث الاخشي التي مً اإلامًٌ مماسظتها .

، قةن اإلاشانب ًخىك في خىاس مؼ هزا الاخحر لُبحن له ؤن هزا علُم هزه الحعاباث مً نبل اإلاٍللذ حو بػ

 ، و في ًل الحاالث قةهه ملضم ب 8مً لشوسة جىلُذ ولػُخه الجباثُت الخدهُو هابؼ

 ولًٌ ًترى الحىاس ٌعحر هىُت اإلاخػلهت بكدق ملكه الجباجيؤن ال ًىانؾ بعشغت اإلاؽاًل الخ ،

ت في الٌالم .اوؽؿاالث اإلاٍلللىنذ خُى لبػن ا ًامل الحٍش  ، برا ًترى له 

 حى مً الثهت مػه و جكادي بزاسجه تهُئت. 

 ت مً الجاهب الجباجياظخهباُ ًل اإلاػل  ، و اإلاهذمت مً وشف اإلاٍلل .ىماث المشوٍس

 لت مػهالخدلي بالفبر مؼ اإلاٍلل دون جذقػه بلى جهذًم جىلُداث خالُ مهاب. 

 مٍلل بإهه غلى دساًت ، و التي جىحي للشغت غً اإلاػلىماث اإلاخىقشة لذًهعغذم الٌؽل ب

 .مػمهت بملكه

، و مهاسهتها مؼ جلَ خلل اإلاػلىماث و يؽىقاث الحعاباث، ًهىم بكدفها، جدلُلهاو بدفُى اإلاشانب غلى مخ

داث بهذف اظخخشاج اإلاخالكاث و ألاخىاء اإلاشجٌبت .   الخفٍش

 

                                                           

بي، مشحؼ ظبو ريشه، ؿ8  -0  .  15، 14ندمىػ مدمذ خلُل، دوس الخدهُو اإلاػمو إلاجمل الىلػُت الجباثُت في الحذ مً التهشب المٍش
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 : الخحليم املطوب املطلب الثاوي

، اجخزث 0202 – 0201للكترة  في بواس الخىحيهاث الاظتراجُجُت للشنابت الجباثُت التي ظىشتها ؤلاداسة الجباثُت

ادة مً قػالُتها و الخدعحن مً نابلُتها .  مهمت الشنابت الجباثُت بػذا هىغُا نفذ الٍض

ىال بلى غملُت الخدفُلاهىالنا مً  ، جبهى الؿاًت هي الحفُى غلى الىىغُت خالُ حمُؼ مشاخل البدث و ـو

الشنابت الجباثُت و هزا مً ؤحل لمان حؿىُت ؤيثر اوسجاما لليعُج الجباجي و يزا الهُام بخدهُهاث هىغُت 

بت روي الىُت الحعىت .  باإللاقت بلى جدعحن الػالناث مؼ اإلاٍلكحن بالمٍش

شصث بحشاءاث حذًذة للشنابت تهذف لِغ قهي للخػمُم و بهما ؤًما ، بالاظخجابت لهزه الؿاًاث ألاظاظُتبؿُت 

 للمثالُت .

لزا ؤلُل بلى الخذابحر الٌالظٌُُت للشنابت اإلاىبهت و اإلاىلىغت جدذ جفشف ؤغىان ؤلاداسة الجباثُت نفذ 

بتمش   ، ؼٍل حذًذ مً الشنابت ٌعمى " الخدهُو اإلافىب ".انبت الجباثُت للمٍلكحن بالمٍش

 :ليم املطوبمفهوم الخح (1

غا مً بحشاء ، ؤنل ؼمىلُت و ؤيثر ظشغت و ؤنل احعاإلافىب للمداظبت بحشاء سنابت مىحهٌػخبر الخدهُو ا

 .الخدهُو في اإلاداظبت

ً المشاثب الخاـت بٍل ؤو حضء مً  الثبىجُتًخممً هزا ؤلاحشاء مشانبت الىزاثو  و اإلاداظبُت لبػن غىاٍو

 قترة ؾحر مخهادمت بمجمىغت غملُاث ؤو مػىُاث مداظبُت جخػلو بكترة جهل غً ظىت حباثُت .

 18ٌػشف الخدهُو اإلافىب غلى ؤهه

بت لىىع ؤو غذة ؤه -1 ىاع ًمًٌ ألغىان ؤلاداسة الجباثُت بحشاء جدهُو مفىب في اإلاداظبت اإلاٍلكحن بالمٍش

ًاملت ؤو لجضء منها ؾحر مخهادمت ؤو إلاجمىغت غملُاث ؤو مػىُاث مداظبُت إلاذة  مً المشاثب لكترة 

 جهل غً ظىت حباثُت .

غىذما حؽٌَ ؤلاداسة الجباثُت في ـذم اإلاعدىذاث ؤو الاجكانُاث التي جم ببشامها مً  و ًخم يزلَ الخدهُو

بت و التي جخكي اإلاممىن الحه و بىىد تهذف بلى ججىب ؤو جخكُن وشف اإلاٍلكحن بالمٍش ُهي للػهذ غً وٍش

بت اإلادهو مػهم ؤزىاء هزا الخدهُو ، غباء الجباثُت ؤزىاء هزا الخدهُوألا  ، ًمًٌ ؤن ًىلب مً اإلاٍلكحن بالمٍش

                                                           
 0204مٌشس، ناهىن ؤلاحشاءاث الجباثُت ،  02اإلاادة  -0
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دُت غلى ؾشاس الكىاجحر و الػهىد ووـُى الىلبُاث ؤو الدعلُم اإلاشجبي ُجهذًم الىزاثو اإلاداظبُت الخىل

ال ًمًٌ ؤن ًيخج غً هزا الخدهُو، بإي خاُ مً  ،ظىم و ألاجاوي اإلاخػلهت بالخدهُوالمشاثب و الش بالحهىم و 

بت .ألاخىاُ  ، قدق مػمو و ههذي إلاجمل مداظبت اإلاٍلل بالمٍش

 3و  2، باظخثىاء الىهاه اإلازًىسة في الكهشجحن اإلافىب في اإلاداظبت لىكغ الهىاغذًخمؼ الخدهُو  -0

 .اام اإلازًىس ظابهاإلاىبهت في الخدهُو الػ

بت بزلَ معبهادون بال ًمًٌ الؽشوع في بحشاء الخدهُو اإلافىب في اإلاداظبت  -1 ، غالم اإلاٍلل بالمٍش

ُى مشقها بمُثام خهىم و التزاماث  و بسظاُ ؤو حعلُم بؼػاس بالخدهُو مهابل بؼػاس بالـى غً وٍش

بت اإلادهو في مداظبخهاإلا ، لخدمحر، مذجه غؽشة ؤًامى ؤن ٌعخكُذ مً ؤحل ادوى ل، غلٍلل بالمٍش

خ اظخالم هزا الاؼػاس .  ابخذاء مً جاٍس

، باإللاقت بلى الػىاـش اإلاؽتروت ؤزىاء الخدهُو في اإلاداظبت اإلازًىسة ظابها ًجب ؤن ٌؽمل الاؼػاس بالخدهُو

 غلى وبُػت الػملُاث اإلادهو قيها .، جىلُذ خاـُت الخدهُو اإلافىب ًجب الخػشف 

عخؿشم مذة الخدهُو في غحن اإلاٍان، في الذقاجش و الىزاثو، ، ؤن حبىالن ؤلاحشاءال ًمًٌ جدذ واثلت  -2

ً، ًجب مػاًىت و مدمش ٌعخذعي ًت غملُاث الخدهُو في غحن اإلاٍان، نهاؤيثر مً ؼهٍش ، غً وٍش

بت اإلادهو مػه لخإؼحرهاإلا ي خالت سقن هزا ف، و جىلؼ إلؼاسة غىذ الانخماء في اإلادمش ٍلل بالمٍش

بت اإلادهو مػه ىنُؼالاخحر الخ ، و جمذد مذة الخدهُو في غحن اإلاٍان وقو ألاحل اإلامىىح للمٍلل بالمٍش

ش  مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجباثُت 0مٌشس  02بمىحب اإلاادة  لإلحابت غلى الىلباث و الخىلُداث ؤو الخبًر

ل ؾحر مباؼش لألسباح بمكهىم اإلاادة  اإلاباؼشة و  مً ناهىن المشاثب 020في خالت وحىد غملُاث جدٍى

 الشظىم اإلامازلت .

، غىذما جىحه ؤلاداساث الجباثُت ولباث للمػلىماث في بواس ًمًٌ جمذًذ هزا آلاحل بعخت ؤؼهش و 

ت بلى بداساث حباثُت ؤخشي اإلاعاغذة   ، و رلَ في بواس الخػاون ؤلاداسي و جبادُ اإلاػلىماث .ؤلاداٍس

 :1هطاق الخحليم املطوب (2

ُ ًخمدىس الخدهُو اإلافىب   8ؤظاظا خى

  مشانبت ناهىهُت للحعىماث اإلاخػلهت بالشظم غلى الهُمت اإلاماقت و ؤـل الدعبُهاث و الحفق

 اإلامىىخت و اليعب اإلاىبهت و الاظترداداث اإلالخمعت .
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 .) ًاث و اإلااوهاث ذ بالىدُجت  ) ؤغباء ، ؤلاهخال  مشانبت غىاـش اإلاداظبت بىاء غلى الخفٍش

 لمشاثب .مشانبت الاظترداداث و لهشوك ا 

 . مشانبت العجض اإلاخٌشس و الامخُاصاث الجباثُت اإلامىىخت و الاسباح اإلاػاد اظدثماسها 

 هدف الخحليم املطوب :  (3

  ًٌمً الهذف الشثِس ي للخدهُو اإلافىب في العماح للمفالح الجباثُت بالشقؼ مً غذد غملُاث

 الشنابت مؼ الخخكُن مً غذد اإلاػاًىاث بػحن اإلاٍان .

  ؾكاالث و ألاخىاء و الىهاثق التي ًخم الٌؽل غنها .ارا ٌععى بلى جصحُذ الا 

  بت خُث ال ًجبر هزا الاخحر غلى جهذًم ًل ٌػخبر هزا الاحشاء ؤنل بلضاما باليعبت للمٍلل بالمٍش

ش ؤسنام ألاغماُ و الىخاثج اإلافشح بها .  الىزاثو اإلاداظبُت لخبًر

 بت بال ب ً المشاثب للكترة اإلاعتهذقت للشنابت .جهخفش مىالبت اإلاٍلل بالمٍش  الىزاثو التي جخق غىاٍو

 الخمييز بين الخحليم املطوب و ألشياٌ الاخرى للركابت :   (4

  المشاثب ً ًخمحز الخدهُو اإلافىب غً باقي ؤؼٍاُ الشنابت الاخشي بمٍان جىكُز الخدهُو و غىاٍو

 اإلاشاد دساظتها .اإلاػىُت و الكترة التي ًخم الخدهُو قيها و يزا الىزاثو 

  ًمًٌ ؤن ًٍىن هزا الخدهُو اإلافىب امخذادا للشنابت غلى الىزاثو في خالت ؾُاب لشد اإلاٍلل

ًاملت التي  شاث و الخىلُداث ؤو هدُجت إلحاباث ؾحر  بت غلى ولباث اإلاػلىماث و الخبًر بهُذ بالمٍش

 .معخؿلت مً نبل مفلحت الىغاء

 . الخدهُو اإلافىب جٍىن قُه اإلاشانبت ؤيثر ظشغت و ًخالثم قُه الخذخل مؼ جدلُل الىلباث الخاـت 
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 : الخحليم املحاصبي املطلب الثالث

اإلاداظبُت ٌػذ الخدهُو اإلاداظبي اخذ وظاثل الشنابت الجباثُت، و ًٍىن بكدق مخخلل الذقاجش و الىزاثو 

داث اإلاهذمت، بؿُت الخإللمٍلل الخالؼ للخدهُو  ، و نذ غشقه بإهه 8 يذ مً مفذانُت الخفٍش

، و ما ؤو قدق شخق مػحنمجمىغت الػملُاث التي لها ؾشك الكدق في غحن اإلاٍان إلاداظبت اإلااظعت 

داث اإلاٌخدبت ، و يهذف بلى مشانبت مذيادًت مهاسهت الىخاثج مؼ بػن اإلاػىُاث اإلا ، و غىذ ظالمت و دنت الخفٍش

ت لىلؼ الخػذًالث الاصمت . انخماء الحاُ ًمًٌ  اللجىء بلى ؤلاحشاءاث المشوٍس

 :مفهوم الخحليم املحاصبي (1

الخدهُو اإلاداظبي هى " هى مجمىغت الػملُاث التي تهذف بلى الخدهُو بػحن اإلاٍان في مداظبت اإلااظعت ، و 

نُت مىابهت ماؼشاث بػن اإلاػىُاث اإلادفلت مً داخلها و خاسحها ، مً ؤحل مشانبت صحت و مفذا

داث اإلاسجلت   .1"الخفٍش

 8 و ٌػشف يزلَ غلى ؤهه

اث  -0 بت و بحشاء ًل الخدٍش ًمًٌ ألغىان ؤلاداسة الجباثُت بحشاء جدهُو في مداظبت اإلاٍلكحن بالمٍش

بت و مشانبتها . ت لخإظِغ وغاء المٍش  المشوٍس

، ما غذا في خالت ولب مػايغ مً و الىزاثو اإلاداظبُت بػحن اإلاٍانًجب ؤن ًخم الخدهُو في الذقاجش 

بت ًىحهه يخابُا و جهبله اإلافلحت ؤو في خالت نىة ناهشة ًخم بنشاسها ناهىهُا مً وشف  وشف اإلاٍلل بالمٍش

 .2اإلافلحت

ال ًمًٌ بحشاء الخدهُهاث في اإلاداظبت بال مً وشف ؤغىان ؤلاداسة الجباثُت الزًً لهم سجبت مكدؾ  -0

 .3غلى ألانل

 :4حاصبيأعوان الخحليم امل (0

لهذ خىلذ ؤلاداسة الجباثُت مهمت الخدهُو بلى ألاشخاؿ مػىُحن لهم محزة خاـت و هم ؤغىان  (1

 الخدهُو خُث جخمثل في 8 

                                                           
 .033، 032، ؿ 02068، 4، الػذد 5مجلت الاحتهاد للذساظاث الهاهىهُت و الانخفادًت، اإلاجلذ   -0

 .0227، ناهىن اإلاالُت، 14مػذلت بمىحب اإلاادة  07اإلاادة  -0

 .0202، ناهىن اإلاالُت، 03مٌشس بمىحب ناهىن  07اإلاادة  -1

بي ، مشحؼ ظبو ريشه، ؿ8 ؾمبان خذًجت، الخدهُو  -4  .03الجباجي و دوسه في مٍاقدت الؿؾ و المٍش
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 حشىيل فرق الخحليم:  - ؤ

ًخخاس مً بحن ؤخعً اإلاكدؽحن جخٍىن قشم مً غهذًً ًل واح منهم ًخمؼ لعلىت مٌخب الخدهُهاث الزي 

بالهُام بمهمخحن ؤو اسبػت مهام في الخدهُو الىاخذ جدذ بؼشاف و ، جٍلل قشم الخدهُو الجباجي خبرة

 معاولُت سثِغ الكشنت اإلاخخاسة مً بحن ألاغىان ألايثر خبرة و يكاءة في اإلاُذان .

 : دور رئيط فرق الخحليم - ب

حنًخم اخخُاسهم مً بحن اإلاكدؽح قيها  ، و ٌعدثنى مً رلَ الىالًاث التي ًخىاحذن الشثِعحن و اإلاكدؽحن اإلاشيٍض

ُو له سجبت ، بال ؤن الهاهىن ًىق غلى ؤن ًٍىن سثِغ قشنت الخدهلعالكت الزيشاإلاترشححن مً روي الشجبت ا

 ُ  ، الخبرة ال جهل غلى ظخت ظىىاث يمدهو حباجي و ًخمثل دوسه الشثِس ي في ما ًلي 8اإلاكدؾ يما ظبو الهى

، و يزلَ جذخالث في هُوالحمىس الكػلي لٍل ؤغىان الخدجىظُم قشم الخدهُو و العهش غلى   -

 غحن اإلاٍان و مىانؽت هخاثج اإلاشانبت .

ش الخدهُهاث و  - يزلَ ًهىم بةهجاص اخفاثُاث ًهىم بةمماء الخدهُهاث و بؼػاساث و جهاٍس

ت ىت بٍل ألاغماُ اإلاىجضة مً وشف ؤلاداسة ، وولػها دوسٍا جدذ بؼشاف هُابت مذاإلاشجب ًٍش

 الشنابت الجباثُت .

 دور املحلم :  - ث

، هى اإلاٍلل بإغماُ الخدهُو و مشانبت الىخاثج و خعابها مؼ بسظاُ لخذخلمهام ا اإلادهو الزي حعىذ بلُه

ماث ي ، اهجاص بشامج الخدهُو باليعبت للماظعاث و اصحاب اإلاهً زلَ مً مهامه الخذخل بػحن اإلاٍانالخهٍى

 الحشة ..... الخ .

 دور هائب املدًر : - ث

ادة مً مهام اإلاخُى لهم و لما ، ٌػذ هاثب اإلاذًش اإلاعاوُ غلى ُو الجباجين العحر الحعً لػملُت الخدهٍص

 ؤلاغذاد في ؤخعً الؽشوه اإلامٌىت لبرامج الخدهُو اإلامىىخت للمفلحت .

و الخإؼحرة ال ، جباثُت غلى بؼػاس و نشاس الخدهُوو في هزا اإلاجاُ ًشانب ؤغماُ قشم الخدهُو الجباجي غً وٍش

، و مذي جىبُو ان احشاء الخدهُو وقها للهاهىن كخه ممثال لإلداسة غلى لميما ًدشؿ هاثب اإلاذًش و بف

بت في هزا ؤلاواس .  المماهاث اإلامىىخت للمٍلكحن بالمٍش



 ٌ في ميافحت الغش و التهرب  دورهاهظمت الجبائيت الجدًدة و إلاطار الدشريعي و الخىظيمي لل   الفطل ألاو

 الضريبي

 

45 

 

 18ان الخدهُو روي اإلااهالث آلاجُت و لهذ خفق اإلاؽشع ؤغى 

ت الىفاءة :  - حػخبر يكاءة ألاغىان جابػحن إلافلحت البدث و اإلاشاحػاث و ألاغىان الخابػحن إلاذًٍش

ت المشاثب الىالثُت، في خحن ؤن جذخل ألاغىان الجباثُت ووُئتالكشغُت للشنابت  ، جابػحن إلاذًٍش

هت خاـت . بؿن الىظش غً مهاوػتهم ًدبؼ  وٍش

مً مشانبت مجمل المشاثب مً وشف جخمثل مهمت الػىن اإلادهو بخإيذ اللدرة اللاهوهيت :  -

بت اإلاده ، قةن هذقهم الشثِس ي ًخمثل في و مػه و في ما ًخق ؤغىان الخدهُواإلاٍلل بالمٍش

ىت الػمىمُت للذولت يما ٌػني بالخدهُو  البدث غً ألاخىاء و الخجاوصاث اإلامشة بالخٍض

 باإلاداظبت اإلاشاحػت الػامت لٍل خعاباث العىىاث اإلادهو قيها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .02غضبان خديجة، التحقيق الجبائي و دوره في مكافحة الغش الضريبي، مرجع سبق ذكره، ص: -0
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 : الغش و التهرب الضريبي  املبحث الخامط

بي التي جكؽذ و حػذدث ـ بتبن ظاهشة التهشب المٍش ، ظىاء مً خُث ىسها في ؤوظاه اإلاٍلكحن بالمٍش

، قإـبدذ ظاهشة غاإلاُت مشجبىت ذ في آلاوهت الاخحرة ؤبػاد خىحرةالىظاثل ؤو ألاظالُب اإلاػخمذة لدؽه

، سظمها و جىكُزها إلاخخلل ظُاظتها ؤبشص الػهباث التي جىاحهها الذولت في بالمشاثب و لهزا ؤـبدذ حػخبر مً

 مما ٌعخذعي لشوسة مجابهتها بؽتى العبل و الىظاثل اإلاخاخت .

 املطلب الاٌو : ماهيت الغش و التهرب الضريبي 

 أوال : حعريف الغش الضريبي :

بتكت غباسة غً قػل بسادي ًهىم به اإلامُى الزي ًهشس مخال هى  ، وفي هزه الهاهىن لخملق مً دقؼ المٍش

بي هى حضبحشامي مهفىد و مػخمذالحالت هالخظ وحىد ظلىى  ء ووحه مً غذم ، و غلُه قةن الؿؾ المٍش

بي  .1الاهخظام المٍش

بت بخهذًم غشك خاوئ للىنؼ ؤو جكعحر مملل " Margaivzو ٌػشقه   بإهه " الخخلق مً المٍش

بت الكشوس ي قخداُو خفش الػىاـش اإلاٍىهت لخفشقاث الؿؾ مً الهاهىن الػا 0520ؤما اإلاادة  م للمٍش

بي  8 2المٍش

 .بي في آلاحاُ اإلادذدة ذ المٍش  الاهماُ غمذا اليخخاب الخفٍش

 . بت  الاخكاء بسادًا لجضء مً سنم ألاغماُ ؤو الشبذ اإلادهو الخالؼ للمٍش

 . بي  ولؼ غشانُل بإظالُب ؤخشي ؤمام الخدفُل المٍش

 مً دون قىاجحر البُؼ و الؽشاء. 

 . جهذًم قىاجحر جخػلو بػملُاث وهمُت 

 ثاهيا : حعريف التهرب الضريبي 

بي ًىىىي غلى اهتهاى لهاهىن المشاثب مً ؤحل الهشوب مً المشاثب ًلُا ؤو حضثُال ا ؤو للحفُى تهشب المٍش

 .غلى اظترداد للمشاثب

                                                           
بي بىصٍذ خذًجت ، دوس الشنابت الجباثُت -0 ادة الخدفُل المٍش  .821 ، مشحؼ  ظبو ريشه ، ؿفي ٍص

بي، مشحؼ ظبو ريشه -0  .821 ، ؿخمُاوي قاومت، بؼٍالُت الؿؾ و التهشب المٍش
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بإهه " قً جكادي الىنىع في حاربُت الهاهىن الجباجي و الاظخكادة مً الثؿشاث التي   Martinezو غشقه 

 ".ٌؽخملها

ًاث الالضامُت بلى جهلُق مبالـ الا"و هى  بُت الىاحبت الذقؼمجمىع العلى . قةرا ًلً رلَ نخىاغاث المٍش

ًان بىظاثل ؾحر مؽشو اث مؽشوغت قُذخل في بواس الامثلتباظخخذام ؤدو  قُذخل لمً داثشة الؿؾ غت ، و برا 

بي بي تهشبا ؾحر مؽشوع المٍش  .1"، و غلُه ًمًٌ اغخباس الؿؾ المٍش

 املطلب الثاوي : اصباب الغش و التهرب الضريبي 

بي ًشحؼ بلى وحىد بِئت جىقشث قيها الؽش  بن وه اإلاالثمت ال حعاع ظبب اظخكػاُ ظاهشة الؿؾ و التهشب المٍش

 ة ؤظباب هزيش منها 8هدُجت لػذ الاخحرة ، لزلَ ٌػخبر وحىد هزههزه الظاهشة

 2الاصباب الاكخطادًت: 

 :لضريبي و حعلد العمليت الضريبيتالالتزام ا جياليف 1-1

بي و وحىد غذة ؤهظمت و جذابحر جشخُفُتح ا للتهشب ، رلَ ؤن  ػهذ الىظام المٍش ؤو خاـت ًمًٌ ؤن ًىلذ قـش

بي ًمًٌ ؤن ًىلذ ؼػىس بػذم الػذالت ، و بالػؽىاثُت لزي اإلامىلحن ، و هى ما ًىػٌغ  حػهذ الىظام المٍش

بي .  ظلبُا غلى ظلىيهم المٍش

 مضخوى الاكخطاع : 1-2

حن معخىي الانخىاغاث اإلاكشولت ًا غلى مذاخُل الاشخاؿ الىبُػُحن ؤو اإلاػىٍى ن مشجكػا بلى جدكحز برا 

بي ، قٍلما  بي ، و جٍىن هزه الظاهشة مدعىظت ؤيثر غىذ اسجكاع اإلاػذُ الحذي المٍش الؿؾ  و التهشب المٍش

ذ بجضء مً دخلهم .  ًان اإلاػذُ الحذ مشجكػا ًلما ظعى اإلامُى بلى غذم الخفٍش

 هيمىت املؤصضاث الطغيرة على اليشاط الاكخطادي :  1-3

جمُل في بحشاء مػامالتها بلى اظخخذام الىهىد العاثلت ، و حعهل هزه اإلاػامالث الاوؽىت  جٍىن هزه الاخحرة

الخكُت ، يما ًادي جضاًذ غذد اإلااظعاث الفؿحرة التي جهىم غلى اظخخذام الىهىد العاثلت في بجمام 

بي . ادة ألاهمُت اليعبُت لالنخفاد الخكي ومىه الؿؾ المٍش  اإلاػامالث بلى ٍص

 يت الاكخطادًت : طبيعت الظرف 1-4
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ظشقُت الانخفادًت جمش بمشاخل جىظؼ و مشاخل جشاحؼ ، قكي قتراث الخىظؼ ًضداد اليؽاه الانخفادًت و بن ال

بت ، بخالف قتراث التراحؼ الانخفادي التي جىخكن  جشجكؼ الذخُى ، و بالخالي جهل خعاظُت الاغىان للمٍش

المشاثب غلى اإلاعتهلٌحن ، و هى ما ٌصجؼ اإلاُل هدى  قيها الذخُى و مً زم غذم نذسة اإلااظعاث غلى جدمُل

بي .  غذم الالتزام المٍش

 1الاصباب الاحخماعيت: 

 :الىظرة الضريبيت 2-1

بت جدباًً مً ًىنها معاهمت في الاغباء الػامت و الخذماث اإلاهذمت للمجخمؼ ، و بحن  رلَ ؤن هظشة الىاط للمٍش

بي و  ًىنها غهىبت و اخماع جماسظها العلىت غلى ألاقشاد ، و لهزا ٌػخهذ الٌثحر ؤن ؤهم ؤظباب الؿؾ المٍش

بت الزي ًىق غلى بحباستها . ل المٍش بي هى حػٍش  التهشب المٍش

 الىظرة الاحخماعيت للمتهرب مً الضريبت :  2-2

بهذس ما ًىظش بلى الؿؾ غلى ؤهه ظلىى غادي ؤو ماؼش غلى الحفاقت بهذس ما ًخم اللجىء بلُه ، بخالف ما ق

ًان ًىظش بلُه غلى ؤهه قػل ؾحر خماسي و ًهلل مً اإلاٍاهت الاحخماغُت للكشد .  برا 

 وميت امللدمت :شعور املمٌو بضعف مضخوى الخدماث العم 2-3

بت التي ًذقػها ، ًهىده بلى البدث غً الاظالُب اإلاؽشوغت و ق ؽػىس اإلامُى بإهه ال ًجذ خذماث مهابل المٍش

 ؾحر اإلاؽشوغت لػذم دقػها .

 صياصت العلوباث و الغراماث : 2-4

بي بلى اخترام  ًادي الالتزام وحىد غهىباث ههذًت و ختى حىاثُت ججاه ظلىى الؿؾ و غذم الالتزام المٍش

بي جادي  بُت مً الاداساث اإلاٍلكت بالخدفُل المٍش بُت و الاحخماغُت ، برا ؤن مشانبت الػملُاث المٍش المٍش

 .الػهىباث دوسا جإدًبُا و سدغُا ٌعمذ باظترحاع اإلابالـ الىاحب جدفُلها 

 العوامل الضلوهيت : 2-5

بُت ، و هي 8 هىاى مجمىغت مً الػىامل العلىيُت بةمٍانها الخإزحر غلى ظلىى  اإلامىلحن ججاه التزامهم المٍش
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 . بي و مذي الخىف مً مخاوش الػهىباث  مذي بدسايهم ظُاظت مداسبت الؿؾ المٍش

 . ت للممىلحن  اإلاػاًحر الاحخماغُت و الثهاقُت و الاغخباساث العٍُىلىحُت و اإلاػىٍى

 ، بُت بي و العُاظاث  الخكاغل غلى العلىاث الػمىمُت ، و جهذًش اإلامىلحن لإلداسة المٍش الىظام المٍش

 الػمىمُت .

 :1الاصباب الاداريت-3

 بُت و حؿلُب وظُكت الجباًت غلى الىظاثل ؾ ُاب الجاهب الانخفادي في ؤداء الذواثش اإلاالُت و المٍش

 الاخشي .

 . بي و المػل الخىظُمي للمشاثب  ؾُاب ؤو لػل ؤحهضة الاظخػالم المٍش

  ٍبُت مما ًجػلهم غشلت لالبتزاص و الشؼىة ، مما ًجػلهم المش لػل خىاقض الػاملحن في ؤلاداسة

بي .  ًدعاهلىن في مخابػت مماسظاث الؿؾ المٍش

 . بُت ػاث المٍش  غذم ؼكاقُت ؤلاحشاءاث الىاججت ؤخُاها غً حػهذ و حػاسك الدؽَش
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 : أصاليب ميافحت الغش الضريبي املطلب الثالث

بي ال بذ مً الػمل غلى غذة مداوس و هي 8إلا  1داسبت الؿؾ و التهشب المٍش

 املحور الاٌو : مىع وكوع الغش الضريبي :

 رلَ بالهماء غلى ألاظباب و الػىامل اإلاادًت للظاهشة و لػل ؤبشصها 8 و 

 . بي و جدعحن الؽكاقُت  جبعُي الىظام المٍش

  ت و جدفُنهم لذ الكعاد بخدعحن بُت بشقؼ معخىي جإهُل اإلاىاسد البؽٍش سقؼ يكاءة ؤلاداسة المٍش

 مٍاقإتهم .

  بي بُت و جىظُؼ هىانها لدؽمل مخخلل قئاث اإلاجخمؼ المٍش ض اإلاشانبت المٍش  .حػٍض

  بي بلى اث المؿي المٍش ادة خُادًخه مً حهت و جهلُل معخٍى بي بٍض حػمُو غذالت الىظام المٍش

 ذود معخىي الهذسة غلى جدملها انخفادًا بعٍُىلىحُا .خ

 الخلليل مً حجم الظاهرة :املحور الثاوي :

 و رلَ ب 8

  بُت بُت باإلامىلحن ، و الععي بلى حؿُحر اإلامىلحن ججاه ؤلاداسة المٍش جدعحن غالنت ؤلاداسة المٍش

الخػاون ال بذ ؤن ًٍىن العُذ ، قمال غً الاظخماع اإلاعخمش بلى باغخباسهم صباثً لذًه ، و ؤن 

 اوؽؿالتهم و ؼٍاويهم و آلاخز بػحن الاغخباس مهتراخاتهم .

 بي بلى الذسحت التي ٌؽػش قيها اإلامُى ب سجكاع جٍلكت غذم الامخثاُ اسقؼ الػهىباث غلى الؿؾ المٍش

بي .  المٍش

  بي ى مخالكت حىاثُت جادي بلى خشمان مشجٌبها مً لِغ مجشد حىدت و بهما هاغخباس الؿؾ المٍش

 الحهىم اإلاذهُت و العُاظُت .

 . اغذاد مذوهت ووىُت باإلاتهشبحن 

  هت ُى بليها بىٍش جبادُ اإلاػلىماث بحن الهُئاث و الشداساث راث الػالنت بالمشاثب و جمٌحن الـى

ػت و بإظالُب آلُت .  ظَش

 . بنامت و جكػُل خالًا الاظخػالم اإلاالي 
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  ض ه ، باغخباسه  حػٍض بي و جبادُ اإلاػلىماث بخفـى الخػاون الذولي في مجاُ مٍاقدت الؿؾ المٍش

بُت دولُت لممً غذم لجىء  معاوُ نعم اإلاالُت الػامت لفىذوم الىهذ الذولي بلى بنامت ظلىت لٍش

بُت لاسة .  1ألانىاس بلى مماسظاث لٍش

بي غذة حػاٍسل يما ؤن هزه الظاهشة حػىد لػذة  و مً خالُ ما غشلىاه اجطح ؤن للؿؾ و  التهشب المٍش

بُت و هزا  ؤظباب مخخلكت جادي باإلاٍلكحن بلى الاقالث و الخملق الٌلي ؤو الجضجي مً ؤدائهم لىاحباتهم المٍش

 باللجىء بلى وشم و ؤظالُب مخىىغت و مخجذدة ، برا ؤـبذ مً الػعحر حذا الخدٌم قيها .

ًاهذ الىظُلت اإلاػخمذة قةن الىدُجت واخذة و جخمثل في آلازاس العلبُت التي جخلكها هزه الظاهشة  ؾحر  ؤهه مهما 

اث  .غذة منها الانخفادًت و العُاظُت غلى معخٍى
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ٌ فخالضت ال  : طل ألاو

هي وظُلت ناهىهُت حعخخذمها ؤلاداسة الجباثُت  وعخخلق مً خالُ دساظدىا للكفل ألاُو ؤن الشنابت الجباثُت

بت و الػمل غلى يؽل ألاخىاء  داث اإلاهذمت مً وشف اإلاٍلكحن بالمٍش للخإيذ مً صحت و مفذانُت الخفٍش

مها .  اإلاسجلت قيها لخصحُدها و جهٍى

بت و ؤلاداسة الجباثُت ، غمذ اإلاؽشع الجباجي بلى ولؼ بهذف خلو حى مً الخكاهم والتراض ي بحن اإلاٍلكحن بالمٍش

حملت مً الىظاثل الهاهىهُت لخىظُم هزه الػالنت و جخمثل في خهىم و ـالخُاث ًدبػها اإلادههىن الجباثُىن 

بت مهابل  ؤزىاء مماسظت مهامهم الشنابُت، باإللاقت بلى مجمىغت مً الىاحباث التي ًلتزم بها اإلاٍلل بالمٍش

ؤي حػعل جماسظه ؤلاداسة، يما غمل اإلاؽشع غلى جىقحر بواس جىظُمي  جمخػه بدهىم و لماهاث لحماًخه مً

 للشنابت الجباثُت و رلَ مً خالُ بوؽاء مجمىغت مً الهُاًل الجباثُت .

بي لِغ باألمش الهحن، هظشا لألؼٍاُ التي ًخخزها و الخهىُاث اإلاخبػت مً وشف  بن مٍاقدت التهشب المٍش

بي، اإلاٍلكحن في اظخػماُ الىشم الاخخُال ل بلُه في هزا الكفل خُى التهشب المٍش ُت، و مً خالُ ما جم الخـى

ًجب مػشقت الذواقؼ التي جدمل اإلاٍلل للجىء مثل هزه الظاهشة، و التي نذ جٍىن الىلػُت الانخفادًت 

بت بمىظاس م بي اإلاشجكؼ و غهالهُت جىظش بلى المٍش ؽىه اإلاضسٍت، و غذم مشوهت و اظخهشاس الهىاهحن و المؿي المٍش

 قخذ الباب غلى مفشغُه ؤمام اإلاٍلل للخخلق منها .   

 



 الفصل الثاني:

 

الرقابة الجبائية من خالل 

دراسة حالة التحقيق املصوب 

دراسة ملف جبائي على مستوى 

 مديرية الضرائب
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 جمهيد : 

بي  حي، غىذما  Système déclaratifٌػخبر الىظام المٍش بت  امليلفجفٍش ذ َى الزي ًلىم بالمٍش بالخفٍش

تغلى معخىي مشاهض المشائب و مشاهض المشائب  باملذاخُل جىدس ي  ؤنو املفدؽُاث، و املفشوك  الجىاٍس

داث وابؼ الحلُلت حي حهاص للشكابت للىؽف الخفٍش ، و لهزا وان مً الىبُعي ؤن ًيىن ملابل الىظام الخفٍش

ؼ الجبائي و املمخىػين غً دفؼ الشظىم و المشائب .  غً الخالػين املخالفين للدؽَش

ت مليافدت الغؾ و لو بالىظش إلى اَخمام العلىاث الػمىمُت بجهاص الشكابت الجبائُت هإخذ الىظائل الفػا

بي ذ مً املػلىماث و املفاَُم خٌى َزا املىلىع كمىا بذساظت جىبُلُت غلى معخىي التهشب المٍش ، و للمٍض

ت الفشغُت للشكابت الجبائُت .  املذًٍش

 و مً َزا املىىلم ظِخم الخىشق إلى املباخث الخالُت :

ت المشائب لىالًت معخغاهم .اإلابحث ألاول :   الخػٍشف بمذًٍش

 دساظت خالت وفلا الخدلُم املفىب .اإلابحث الثاوي : 
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 مدًريت الضرائب و مصالحها : جلدًم اإلابحث ألاول 

ت  اث الجهٍى ت و جلػب دوس الىظُي بين وصاسة املالُت و املذًٍش ت الػامت للمشائب إلاداسة املشهٍض و حػخبر املذًٍش

اث الىالئُت بي هما جلىم بخجمُؼ املػلىماث املداظبُت و ، مهمتها جىفُز املذًٍش بشهامج الحيىمت في املجاٌ المٍش

ىصَػها غلى الجبائُت، و جلىم بىلؼ إلاخفائُاث و دساظتها باإللافت إلى لبي ول املذاخُل املخدفل غليها و ج

ىت الػمىمُت   .ول اللىاغاث والبلذًت، الىالًت و الخٍض

 ائب لىالًت مسخغاهم اإلاطلب ألاول: الخعريف بمدًريت الضر 

 : اإلادًريت الجهىيت للضرائب 

ت مهمتها حمؼ املػلىماث الجبائُت و جىصَػها و اللُام باإلخفائُاث و  99ًىحذ في الجضائش )  اث حهٍى (  مذًٍش

اث ال بيمخابػت املذًٍش ؼ الجبائي ، هما جلىم بئغىاء ىالئُت فُما ًخق الخدفُل المٍش ؼشوخاث خٌى الدؽَش

يُت للمىظفين .و اللُام ببرم  جت فتراث جيٍى

  : اإلادًريت الىالئيت للضرائب 

غباسة غً مؤظعت مالُت غمىمُت تهخم بالخدفُل و حباًت مخخلف المشائب و الشظىم و هي بزلً جلػب هي 

ت الػامت، جلىم بخلذًوس الىظُي بين امليلفين و الذولتد اث  م إلاخفائُاث إلى املذًٍش للمشائب و املذًٍش

ت،  نهم، حؽشف غلى مشاهض المشائب و مهالجهٍى ت و ا جلىم بدعُير املعخخذمين و جيٍى مشاهض المشائب الجىاٍس

ت والئُت  54جىحذ غلى معخىي الىوني ى اللبالاث الخابػت لها إكلُمُا، املفدؽُاج  .1مذًٍش

 مهام اإلادًريت الىالئيت للضرائب اإلاطلب الثاوي : 

 :2هي ميلفت باللُام باملهام الخالُت

 .مشائب و املشاهض الجىاسي للمشائبمماسظت العلىت العلمُت ملشاهض ال لمان -

ؼ  -  ، و مخابػت و مشاكبت وؽاه املفالح .الجبائيالعهش غلى اخترام الخىظُم و الدؽَش

 مت إلغذاد الخلذًشاث الجبائُت .الص الجىظُم حمُؼ الػىاـش  -

الجذاٌو و كىائم املىخجاث و ؼهاداث إلالغاء ؤو الخخفُن و مػاًىتها و املفادكت غليها و جلُُم إـذاس  -

 الىخائج و إغذاد الحفُلت الذوسٍت .

                                                           
ت المشائب1 -  اغخمادا غلى وزائم مذًٍش

2
-www.mfdgi.gov.dz, consulté le 22/05/2019 à 08 :31 :14. 

http://www.mfdgi.gov.dz/
http://www.mfdgi.gov.dz/
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م غمل امل - ، و إغذاد جلخُق غً رلً و اكتراح ؤي فالح الخالػت الخخفاـها دوسٍاجدلُل و جلٍى

 اكتراح ؤي إحشاء مً ؼإهه ؤن ًدعً غملها .

 ذاٌو و ظىذاث إلاًشاداث و جدفُل المشائب و ألاجاوي .إـذاس الج -

ت رلً .مشاكبت  -  الخىفل و الخففُت اللخين ًلىم بهما ول مىخب اللبالت و مخابػت حعٍى

 .اللماء في مجاٌ مىاصغاث الخدفُل مخابػت جىىس الذغاوي املشفىغت ؤمام -

 لمان الشكابت اللبلُت و جففُت خعاباث حعُير اللابمين . -

 جىظُم حمؼ املػلىماث الجبائُت و اظخغاللها . -

بت  - م هخائجهاو إغذاد بشامج الخذخل لذي امليلفين بالمٍش  .مخابػت جىفُزَا و جلٍى

ادة إن اكخى   ألامش رلًولؼ الشكابت امللشسة فُما ًخق اللُم و ألاظػاس و إغىاء إلا  -  .رن بالٍض

 .صغاث و معً امللفاث املشجبىت بهاىادساظت الػشائن و جىظُم ؤؼغاٌ لجان الىػً و مخابػت امل -

بتمخابػت جىىس اللماًا املشفىغت ؤ -  .مام اللماء في مجاٌ وغاء المٍش

ت و املادًت و الخلىُت و املالُت - ت مً الىظائل البؽٍش و إغذاد جلذًشاث امليزاهُت  جلذًش اخخُاحاث املذًٍش

 .لزلً

 لح .لمان حعُير املعخخذمين و الاغخماداث املخففت لهزٍ املفا -

لت ؤخشي لخػُُنهمجىظُف و حػُين املعخخذمين الزًً ل -  .م جلشس وٍش

ً و جدعين معخىي التي جب - ت الػامت للمشائبجىظُم وجىبُم ؤغماٌ الخيٍى  .ادس بها املذًٍش

ت الىالئُت و حعُيٍر و لمان جىصَػه و حػمُمه . - ُذ وزائلي للمذًٍش ً ـس  جيٍى

ت و املىلىل -  .ت غليهات و غلى ـُاهت َزٍ ألامالن و املدافظمعً ملفاث حشد ألامالن الػلاٍس

بت و إغالمهمجىظُم اظخل -  .باٌ امليلفين بالمٍش

ب .وؽش املػلىماث و لا  -  ساء لفائذة امليلفين بالمٍش

ت الىالئُت للمشائب،  ، و كام العُذ وصٍش الخجاسة و 7997كذ جم بىاء داس املالُت ظىت  ؤما بخفىؿ املذًٍش

، خُث جخىاحذ باملشهض املالي في وظي املذًىت 7998هىفمبر  99ٌ  املىافم ٌ  7479سحب  79املالُت بخذؼُنها في 

 بحي صغلٌى  و جدخىي داس املالُت غلى زالزت فشوع :

: ؤمالن الذولت -  .الفشع ألاٌو

 .المشائب :الفشع الثاوي -

ت -  .الفشع الثالث: املدافظت الػلاٍس
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ت الػامت للمشائب جىلعم إلى ت للمشائب غلى املعخىي الىوني .غ1 و بذوسَا املذًٍش اث حهٍى  ذة مذًٍش

ت الىالئُت غلى ما ًلي :   حؽشف املذًٍش

شانمشهض المش  - م َو  .ائب الىخُذ املخىاحذ بىٍش

 مشهض المشائب الجىاسي بخشوبت جُجذًذ . -

 مشهض المشائب الجىاسي بػين جادلغ . -

 مشهض المشائب الجىاسي بعُذي غلي . -

 مفدؽُت للمشائب و كبالت بداس ي ماماػ . -

ص ي . -  مفدؽُت المشائب و كبالت بػين الىٍى

 مفدؽُت المشائب و كبالت بماظشي . -

 مفدؽُت المشائب و كبالت ببىاكيراث . -

 مفدؽُت المشائب و كبالت بػؽػاؼت . -

 : خيىن داس املالُت مً ؤسبػت وىابمو ج

 م ألاول :الطاب

ت الفشغُت للمىاص   غاث الجبائُت و بذوسَا جخممً زالزت مياجب و هي : و ًمم املذًٍش

 .مىخب املىاصغاث الجبائُت -7

ت -2  .مىخب املىاصغاث إلاداٍس

 .مىخب الخبلُغ و الخىفُز -3

 : الطابم الثاوي

خين و َما  :و ًخممً مذًٍش

 :لفشغُت للخدفُل جخممً زالر مياجبو هي ا اإلادًريت ألاولى:

 .مىخب الخدفُل -7

 .مىخب الخففُاث -2

 .البلذًاث مىخب -3
                                                           

1
 اعتمادا    
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ت الفشغُت للػملُاث الجبائُت و جخممً زالر مياجب : اإلادًريت الثاهيت :   و هي املذًٍش

7-  ٌ  .مىخب الجذاو

 .مىخب إلاخفائُاث -2

 .ُم و اليؽاه و الػالكاث الػمىمُتمىخب الخىظ -3

 : الطابم الثالث

ت الفشغُت للمشاكبت الجبائُت خُث ج  :مياجبدخىي َزٍ ألاخيرة غلى زالر و ًخممً املذًٍش

 مىخب البدث و الاغالم لالي . -7

اث الجبائُت . -2  مىخب البىاكاث و الخدٍش

 مىخب الخدلُلاث الجبائُت . -3

 الطابم الرابع :

ت الفشغُت للىظائل التي جخيىن مً ؤسبػت مياجب :  و ًدخىي غلى مىخب املذًش الىالئي للمشائب إلى حاهب املذًٍش

7- ً  .مىخب املىظفين و الخيٍى

 .امليزاهُت مىخب -2

 .مىخب الىظائل -3

 .مىخب ألاسؼُف -4
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 لضرائب مسخغاهمالىالئيت ل لمدًريت ل( : الهيكل الخىظيمي 1الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGI  ت الػامت للمشائب املذًٍش  

ت للمشائب ؼلف ت الجهٍى  املذًٍش

DIW   ت الىالئُت للمشائب املذًٍش  

ت الفشغُت  املذًٍش

 للػملُاث الجبائُت

ت الفشغُت  املذًٍش

 للخدفُل 

ت الفشغُت  املذًٍش

 للمىاصغاث 

ت الفشغُت  املذًٍش

 للمشاكبت الجبائُت

ت الفشغُت  املذًٍش

 للىظائل 

مىخب 

 الجذاٌو 

مىخب مشاكبت 

 الخدفُل 

مىخب 

 الاخخجاحاث 

مىخب 

البدث غً 

املػلىمت 

 الجبائُت

مىخب 

املعخخذمين 

 ً  و الخيٍى

مىخب 

 الاخفائُاث 
مىخب مخابػت 

غملُاث 

اللُذ و 

 ؤؼغاله 

مىخب لجان 

 الىػً 

مىخب 

البىاكُاث و 

 امللاسهاث 

مىخب 

غملُاث 

 امليزاهُت 

مىخب 

الخىظُم و 

 الػالكاث 

مىخب 

 الخففُت 

مىخب 

للمىاصغاث 

 اللمائُت 

مىخب 

املشاحػاث 

 الجبائُت

مىخب 

الىظائل و 

حعُير 

 املىبىغاث  

مىخب 

الخيؽُي و 

 املعاغذة 

مىخب الخبلُغ 

و الامش 

 بالفشف

مىخب مشاكبت 

 الخلُُماث 
 مىخب الاغالم 
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اث ف الؽيل هالخظ ؤنمً خالٌ  ت الىالئُت للمشائب جخفشع إلى مذًٍش ت فشغُت جخيىن ، و شغُتاملذًٍش ول مذًٍش

 : 1اجب و ًمىً جىلُذ مهامها هما ًليً ميم

 :و جيلف ب يت للعملياث الجبائيت :اإلادًريت الفرع (1

ذاس .لح و إغذاد إلاخفائُاث و ججمُػهاجيؽُي املفا -  ، هما جيلف بإؼغاٌ إلـا

 مخابػتها و مشاكبتها.الخىفل بىلباث اغخماد خفق الؽشاء باإلغفاء مً الشظم غلى اللُمت املمافت و 

 مخابػت ؤهظمت إلاغفاء و الامخُاصاث الجبائُت الخاـت . -

 : مكخب الجداول  - أ

 بالجذاٌو الػامت و الخفذًم غليها . الخىفل -

 .ظىذاث الخدفُلالخىفل بمففىفاث الجذاٌو الػامت و  -

 :مكخب ؤلاحصائياث - ب

ت الىالئُت . اظخالم إخفائُاث -  الهُاول الاخشي في املذًٍش

 غلى املىخجاث إلاخفائُت الذوسٍت الخاـت بالىغاء و الخدفُل .الترهيز  -

ت للمشائب . - ت الجهٍى  الترهيز غلى الىلػُاث إلاخفائُت الذوسٍت و لمان إخالتها إلى املذًٍش

 :  مكخب الخىظيم و العالكاث العامت - ث

املمافت مؼ حعلُم اظخالم و دساظت ولباث الاغخماد في هظام الؽشاء باإلغفاء مً الشظم غلى اللُمت  -

 َزٍ الاغخماداث .

ت .مخابػت ألاهظمت الجبائُت الخاـت  -  و الامخُاٍص

 وؽش املػلىمت الجبائُت و اظخلباٌ الجمهىس و إغالمه و جىحيهه . -

 : خيشيط و اإلاساعدةمكخب ال - ث

اث الىالئُت للمشائب و جيؽُ الخىفل - ت و املذًٍش اث الجهٍى ت و املذًٍش ي باالجفاٌ مؼ الهُاول الجهٍى

 املفالح املدلُت و معاغذتها كفذ جدعين مىاهج الػمل و اوسجامها .

ش الخدلُم في الدعُير و مػالجتها . -  مخابػت جلاٍس

 و جيلف ب :اإلادًريت الفرعيت للخحصيل : (2

المشائب و إلاًشاداث و مشاكبتها و مخابػتها و هزا بىلػُت جدفُل  ظىذاثالخىفل بالجذاٌو و  -

 .الشظىم و ول هاجج آخش

                                                           
ت الىالئُت للمشائب. -1  اغخمادا غلى وزائم املذًٍش
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مخابػت الػملُاث و اللُىد املداظبُت و املشاكبت الذوسٍت ملفالح الخدفُل و جيؽُي كابماث  -

بتالمشائب في مجاٌ جىفُز ؤغمالها للخىهير و جففُت الحعاباث و هزا   .الخدفُل الجبري للمٍش

 الخلُُم الذوسي لىلػُت الخدفُل و جدلُل الىلائق ال ظُما فُما ًخق الخففُت مؼ اكتراح جذابير  -

 مً ؼإنها ؤن جدعً الىاجج الجبائي . 

مشائب لخففُت الحعاباث و مشاكبت اللابماث و معاغذتها كفذ جىهير الحعاباث كابماث ال -

ا  .جىهيَر

ت غلى حعُير :   حػمل َزٍ املذًٍش

 :مكخب مراكبت الخحصيل - أ

 دفؼ وؽاواث الخدفُل . -

ىت ب - ت املىزلت، و إسحاع فائن املذفىغاثاملدافظت غلى مفالح الخٍض  .مىاظبت الففلاث الػلاٍس

ت لىلؼ امليزاهُت و جبلُغها للجماغاث املدلُت و هزا الهُئاث املػىُت . -  إغذاد غىاـش الجباًت المشوٍس

 : مكخب مخابعت عملياث الليد و أشغاله  - ب

مً الجذاٌو و العىذاث  مخابػت ؤغماٌ الخإؼير و الخىكُؼ غلى املذفىغاث و غلى الؽهاداث إلالغاء -

 إلاًشاداث املخىفل بها .

 .اباث املالُت و اللُم غير اليؽىتاملشاكبت الذوسٍت لىلػُت الفىذوق و خشهت الحع -

ُاث  -  .التي ًلذمها املدللىن في الدعُير، بخفىؿ مهام املشاكبت و جىفُزَاالخىفل باألوامش و الخـى

 املهام بين املداظبين .لمان إغذاد و جإؼير غملُاث اللُىد غىذ حعلُم  -

 : مكخب الخصفيت - ث

مشاكبت الخىفل بالجذاٌو الػامت و بعىذاث الخدفُل ؤو إلاًشاداث املخػللت بمعخدلاث ألاخيام و  -

 اللشاساث اللمائُت في مجاٌ الغشاماث و الػلىباث املالُت ؤو املىاسد غير الجبائُت .

 .كابمى المشائب و املفادكت غليها اظخالم املىخجاث إلاخفائُت التي ٌػذَا -

ىت و املعدىذاث -  .امللحلت الترهيز غلى خعاباث حعُير الخٍض

ى - ت و الخىفل بجذاٌو اللبٌى في إلاسحاء للمبالغ املخػزس جدفُلها و حذٌو الخففُت مىخجاث الخٍض

 .سجل الترخُل و مشاكبت ول رلً

 و جيلف بممان :اإلادًريت الفرعيت للمىازعاث :  (3

خين للىمػالجت  - ، و جبلُغ ػً النزاعي ؤو املشخلت الاغفائُتالاخخجاحاث امللذمت بشظم املشخلخين إلاداٍس

 اللشاساث املخخزة و ألاوامش بفشف إلالغاءاث و الخخفُماث املمىىخت .
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 مػالجت ولباث اظترحاع الذفؼ املعبم للشظم غلى اللُمت املمافت . -

خخفت غً الاظخئىاف و الذفاع ؤمام الهُئاث اللمائُت املحؽىُل ملفاث إًذاع الخظلماث ؤو الىػىن  -

 .مفالح إلاداسة الجبائُت

اث غلى حعُير :   حػمل َزٍ املذًٍش

 مكخب الاحخجاحاث : - ؤ

ت ؤو إلى املىالبت اظخالم دساظت الىػىن الهادفت ظىاء إلى إسحاع الحلىق ؤو إلى إلغاء اللشاساث املالخل -

 .بإؼُاء محجىصة

 .ترحاع اكخىاغاث الشظم غلى اللُمتلباث املخػللت باظاظخالم و دساظت الى -

 : مكخب لجان الطعً - ب

بت و جلذًمها للجان املفالحت و ال - ىػً دساظت الاخخجاحاث ؤو الىلباث التي ًلمها امليلفىن بالمٍش

 .النزاعي ؤو الاغفائي املخخفت

ذ بػذم إمياهُت الخدفُل ؤو إخالء  جللي الىلباث - التي ًخلذم بها كابمى المشائب الشامُت إلى الخفٍش

بُت ؤو سظىم ؤو خلىق غير كابلت للخدفُل و غشلها  غلى لجىت املعؤولُت ؤو إسحاء دفؼ ؤكعاه لٍش

 .الىػً الاغفائي املخخفت

 : مكخب اإلاىازعاث اللضائيت - ث

ً ملفاث إًذاع الؽياوي لذي ا -  لهُئاث اللمائُت الجضائُت املخخفت .إغذاد و جيٍى

 الذفاع ؤمام الهُئاث اللمائُت املخخفت غلى مفالح إلاداساث الجبائُت . -

 : ر بالصرفمكخب الخبليغ و ألام - ر

بت و املفالح املػىُت باللشاساث -  .املخخزة بشظم مخخلف ؤـىاف الىػً جبلُغ امليلفين بالمٍش

 .مؼ إغذاد الؽهاداث الخاـت بزلً تألامش بفشف إلالغاءاث و الخخفُماجاملمىىخ -

 و جيلف ب :  اإلادًريت الفرعيت للركابت الجبائيت : (4

ابشامج البدث و مشاحػت و مش إغذاد  -  .اكبت الخلُُماث و مخابػت إهجاَص

ت غلى حعُير :   حػمل َزٍ املذًٍش

 مكخب البحث عً اإلاعلىمت الجبائيت :  - أ

بت و مشاكبتها و هزا جدفُلهاوغاء ا حؽىُل فهشط للمفادس املدلُت للمػلىماث التي حػني -  .لمٍش
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ادة بالخيعُم مؼ املفالح و  - جىفُز بشامج الخذخالث و البدث و هزا جىفُز خم الاوالع و خم الٍض

 املؤظعاث املػىُت .

 : مكخب البطاكاث و اإلالارهاث - ب

ً و حعُير مخخلف البىاكُاث املمعىهت . -  جيٍى

ف الجبائُت - بت . الخىفل بىلباث الخػٍش  للميلفين بالمٍش

ملػىُاث امللاسهت و إغذاد ولػُاث إخفائُت و خىاـل دوسٍت مشاكبت اظخغالٌ املفالح املػىُت  -

 لخلُُم وؽاواث املىخب .

 مكخب اإلاراحعاث الجبائيت :  - ث

 .جىفُز بشامج املشاكبت و املشاحػتمخابػت -

بت في مخخلف بشامج املشاكبتحسجُل امليلفين ب -  .المٍش

ش الذوسٍت الخلُُمُت .إغذاد  -  الىلػُاث إلاخفائُت و الخلاٍس

 : مكخب مراكبت الخلييماث - ث

 .هلل امللىُت بامللابل ؤو مجاهااظخالم و اظخغالٌ غلىد  -

 .ن للمػاًير املشاحػت ) الخىىُم (املؽاسهت في ؤؼغاٌ الخدُي -

 .اث التي ًلذمها العلىاث الػمىمُتمخابػت ؤؼغاٌ الخبرة في إواس الىلب -

 ًيلف ب :  يت الفرعيت للىسائل :اإلادًر  (5

ت الىالئُت للمشائب . -  حعُير املعخخذمين و امليزاهُت و الىظائل املىلىلت و غير املىلىلت للمذًٍش

العهش غلى جىفُز البرامج املػلىماجُت و جيعُلها و هزا العهش غلى إبلاء امليؽأث الخدخُت و الخىبُلاث  -

 املػلىماجُت في خالت الدؽغُل .

ت غلى حعُير : حػمل َزٍ  املذًٍش

 : مكخب اإلاسخخدمين و الخكىيً - ؤ

ين املفػٌى  - ؼ و الخىظُم العاٍس ًفي مجاٌ العهش غلى اخترام الدؽَش ت و الخيٍى  .حعُير املىاسد البؽٍش

إهجاص ؤغماٌ لبي الخػذاد و جشؼُذ مىاـب الػمل ، التي ٌؽشع فيها باالجفاٌ مؼ الهُاول املػىُت في  -

ت . ت الجهٍى  املذًٍش

 : مكخب عملياث اإلايزاهيت - ب

 ، بدىفُز الػملُاث امليزاهُت .اللُام في خذود ـالخُاجه -

ش ؤمش بفشف ملفاث ا -  .ظترداد الشظم غلى اللُمت املمافت، في خذود الاخخفاؿ املخٌى لهجدٍش



 دراست اإلاصىب الخحليم خالل مً الجبائيت الركابت                                                                           الثاوي فصلال

الضرائب مدًريت مسخىي  على حبائي ملف دراست حالت   

 

64 
 

ش ؤمش بفشف - لفادسة بخفىؿ فىائن املذفىغاث الىاججت غً اظخػماٌ ؼهاداث إلالغاء ا جدٍش

ت الىالئُت النزاعالمشائب مدا   .للمشائب و مشاهض المشائب، املىحىدة في خذود اخخفاؿ املذًٍش

ت إلاغذاد -  .العىىي للحعاب إلاداسي للمذًٍش

 مكخب الىسائل و حسيير اإلاطبىعاث و ألارشيف :  - ث

ت حعُير الىظائل املىلىلت و غير املىلىلت و هزا مخضن املىبىغاث و ؤسؼُف ول املفالح ال - خابػت للمذًٍش

، جىفُز الخذابير املؽشوع فيها مً ؤحل لمان ؤمً املعخخذمين و الهُاول و الػخاد و الىالئُت للمشائب

ش دوسٍت غً رلًالخجهيز   .اث مؼ إغذاد جلاٍس

 :مكخب ؤلاعالم آلالي - ر

 .لح غلى الفػُذًً املدلي و الجهىي املفاالخيعُم في مجاٌ إلاغالم لالي بين  -

 .لخدخُت الخىىىلىحُت و مىاسدَاث ااملدافظت في خالت ؼغل للميؽأ -
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 اإلابحث الثاوي : دراست حالت ) شركت ذاث اإلاسؤوليت اإلاحدودة ( 

 2978الخدلُم املفىب لعىت 

 الخعريف بالشركت :

، 2992مىز  ( E.T.P )م.ؿ جيؽي في مجاٌ ألاؼغاٌ الػمىمُت (SARL )الؽشهت راث املعؤولُت املدذودة 

ا بػين جادلغ  معخغاهم خعب سجلها الخجاسي . ملَش

 اإلاطلب ألاول: الىضعيت الجبائيت للمؤسست 

لفئت الشظم غلى اللُمت  2978ظىت ( Verification  ponctuelle )جم بشمجت َزٍ الؽشهت للخدلُم املفىب 

، خُث ؤن امليلف ًخمؼ 2977 – 2976 – 2975، خُث ٌؽمل الخدلُم املفىب ظىىاث  (TVA )املمافت 

، و رلً هظشا لىبُػت  ( TVA )الحلُلي و الػملُاث التي ًلىم بها جخمؼ للشظم غلى اللُمت املمافت للىظام 

 .2املادة   ( CTCA ) اليؽاه املماسط وبلا للاهىن الشظم غلى سكم ألاغماٌ

ذ العىىي فُما ًخق جدذًذ ألاسباح  ت  ( IBS )ًلىم امليلف بالخفٍش داث الؽهٍش  هما ًلىم بئًذاع الخفٍش

( G50) 1. 

 ) اهظر للىثائم ( الخاضع للرسم)(TVA: الخصريح الشهري السىىي للرسم (33الجدول ركم )

 العىىاث

 البُان 

 

2975 

 

 

2976 

 

 

2977 

داث   G50جفٍش

 للشظم املعخخشج 

 

 دج 4.332.689

 

 دج 2.827.579

 

 دج 6.779.929

 

 

 

                                                           
1

 اعتمادا على وثائق المديرية الوالئية للضرائب.  -
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 : ( VERIFICATION Ponctuelle )إحراءاث الخحليم اإلاصىباإلاطلب الثاوي: 

خ 97، الىزُلت سكم ))( EXIS de VERIFICAIONجم إسظاٌ الاؼػاس بالخدلُم   -95(، للميلف جدذ سكم ... ، بخاٍس

خ بذاًت الخدلُم و ( CHARTE du CENTRIBUABLE )مشفلا بمُثاق امليلف 2978 –93 ، خُث ًبين فُه جاٍس

 . 2977 -2976 -2975التي ٌؽملها الخدلُم العىىاث الشظم غلى اللُمت املمافت مىلىع الخدلُم و 

 إرا جم جزهش و جىكؼ َزٍ الىزُلت مً وشف املدللين مؼ رهش ؤظمائهم و سجبهم وحىبا، و ًيىن الخدلُم باوال 

 .حمُؼ جلً البُاهاث

 سير عملياث الخحليم :

ظىت رلً بىا ًمىً ؤن ًجشي الخدلُم املفىب في ملش املؤظعت ؤو في إلاداسة خعب سغبت امليلف و ًفصح

 .1سظالت إلى املػىُين بالخدلُم

 :سير الخحليم مً حيث الشكل

 فدق دفتر الُىمُت، ًجب ؤن ًيىن مىكؼ و مفادق غلُه مً وشف سئِغ املدىمت املخخفت إكلُمُا. -

 فدق دفتر الجشد، ًجب ؤن ًيىن مىكؼ و مفادق غلُه مً وشف سئِغ املدىمت املخخفت إكلُمُا.  -

اث، دفتر الخذماث، دفتر الػملُاث فدق الذفاجش املعاغذ - ة، دفتر البىً، دفتر الفىذوق، دفتر املؽتًر

 املخخلفت.

ت . - ت و الؽهٍش داث العىٍى  الخإهذ مً وحىد حمُؼ الخفٍش

اث و الخذماث املثللت بالشظم غلى اللُمت املمافت، و جيىن  - الخإهذ مً وحىد هؽف كائمت املؽتًر

ذ  ( .93) . الىزُلتالؽهشي  G50 مشفلت مؼ الخفٍش

 :ىن سير الخحليم مً حيث اإلاضم

ًجب الخدلُم مً ؤن حمُؼ غملُاث خعم الشظم غلى اللُمت املمافت واهذ وبلا لللاهىن املػمٌى  -

  (CTCA )به 

ت املخػللت با - داث الؽهٍش لشظم غلى اللُمت املمافت فدق حمُؼ الىزائم الثبىجُت املسجلت في جفٍش

، مً كاهىن الشظم غلى سكم ألاغماٌ  29ُخاث وبلا للمادة الؽشاء و الخذماث، الخثب خاـت فىاجير 

                                                           
ت الىالئُت للمشائب. -1  اغخمادا غلى وزائم املذًٍش
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املثلل للػىاـش امليىهت للعػش و غملُت ظترادظم مزوىس في الفىاجير و وزائم الا بدُث ًجب ؤن ًيىن الش 

 . (CTCA ) 29ت للشظم و كابلت للحعم املادة خالػ

لت الدعذًذ - بدُث ًخم الخفم بػىىان الؽهش الزي جم  ، MOYEN de parement )الخدلم مً وٍش

 799.999خالله دفؼ الشظم ال ًمىً ؤن ًخم إال غىذما ال ًخجاوص مبلغ الشظم غلى اللُمت املمافت 

بت مدشسة هلذا .  دج غلى ول غملُت خالػت للمٍش

اث و الخذماث و الخإهذ مً وحىد حمُؼ املػلىماث الخاـت باملىسدًً )  - فدق هؽف كائمت املؽتًر

خ و بُان سك م الخػٍشف الجبائي، غىىان الؽشهت و مىلىغها، سكم اللُذ في السجل الخجاسي، جاٍس

اث املذفىغت ؤو الخذماث املعخفاد منها و مبلغ الشظم غلى اللُمت املمافت  الفاجىسة، مبلغ املؽتًر

 .(CTCA) 29املعذد املادة

ملىخىحاث ؤو ألاؼُاء ؤو الخذماث في الخإهذ مً ؤن الحعم ًيىن ممىىا إال إرا اظخػملذ املىاد ؤ، ا -

لها ؤو بذون رلً .  غملُت خالػت للشظم فػال بػذ جدٍى

مُت ؤو  -  .فىاجير الظُما امليلفين الغؽاؼينالخإهذ مً غذم وحىد فىاجير َو

 .سجلت في الىؽف كذ سجلذ مشة واخذةالخإهذ مً ؤن الفاجىسة امل -

املؤظعت، و  لالظخغالٌال حؽيل ؤداة سئِعُت الخإهذ مً ؤن العُاساث العُاخُت و غشباث ألاشخاؿ  -

 اظخثىِذ مً خم الخفم .املىخىحاث و الخذماث امللذمت ههذاًا و جبرغاث كذ 

الخإهذ مً غذم املبالغت في اظتهالن املىاد و الخذماث و الزي ًؤدي إلى جضخم مبالغ الحعم، و  -

ىت الػمىمُت .  بالخالي إلحاق المشس بالخٍض

مً ؤن الفىاجير الؽشاء املشفىلت التي اظخفادث مً الحعم غلى الشظم غلى اللُمت املمافت  الخإهذ -

ىت الػمىمُتًجب دمج مبلغ َزا الشظم ملفلحت   الخٍض

 .(93الىزُلت سكم ) : هخائج الخحليم اإلاصىباإلاطلب الثالث: 

م جم جبلُغ معير الؽشهت بيخائج الخدلُم املفىب بىاظىت سظالت مىص   بها، الخب ؤهخىبش  79ًىم لُغ بالخلٍى

ل إليها املدللىن خعب الجذٌو الخالي 2978  . 1جدذ سكم ... بُيذ َزٍ الىزُلت الىخائج التي جـى

 

 

                                                           
ت الىالئُت للمشائب. -1  اغخمادا غلى وزائم املذًٍش
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 إلارفىضت بعد الخحليم :جير ا( الفى 34الجدول ركم ) 

خ الفاجىسة  سكم الفاجىسة   ظبب سفن الخفم TVAمبلغ الشظم  اظم املىاسد جاٍس

ؼشاء ظُاسة ظُاخُت  - دج 276.999 ... 23-5-2975 79222

Symbole . 

ال ٌعخفُذ مً الخفم 

وبلا  47خعب املادة : 

للاهىن الشظم غلى سكم 

 ألاغماٌ .

الفاجىسة ال جخممً البُاهاث  - دج 579.299 ... 78-7-2975 88

ف  ) الػىىان و سكم الخػٍش

 29الجبائي (، خعب املادة 

مً كاهىن الشظم غلى سكم 

 ألاغماٌ .

اث ال ج - دج 7292.999 ... 72-72-2975 392 خىابم مؼ مؽتًر

 .اخخُاحاث مماسظت اليؽاه

ؤحهضة و مىاد غزائُت لتربُت  -

 الذواحً .

ؼشاء ظُاسة ظُاخُت، ال  - دج  887.999 ... 29-2-2976 697296

ٌعخفُذ مً الخفم خعب 

اللاهىن الشظم مً  47املادة 

 .غلى سكم ألاغماٌ

ً الفاجىسة م - دج  365.595 ... 76-4-2976 33 شجين في جذٍو

اث و الخذماث  .هؽف املؽتًر

فاجىسة مشفىلت مً وشف  - دج  7.779.999 ... 97-6-2977 56

اث ؤغُذث إلى امل يلف، مؽتًر

 .املىاسد

-97-39فاجىسة مؤسخت في  - دج  472.639 ... 8-97-2977 77

فاجىسة معها الخلادم  2979

 .الشباعي
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مؤظعت  25-9-2977 2227369

 ظىهلغاص

الىهشباء اظتهالن  فاجىسة دج 959

 .للمعىً الصخص ي

 . 2312اإلاصدر : مدًريت الضرائب والًت مسخغاهم 

 ( : وضعيت الرسم على الليمت اإلاضافت بعد الخحليم :35الجدول ركم )

 العىت 

 البُان 

 

2975 

 

2976 

 

2977 

الشظم املعخخشج بػذ 

 الخدلُم 

 

 دج  4.586.449 دج 7.577.995 دج  2.284.489

الشظم املفشح به كبل 

 الخدلُم 

 

 دج  6.779.929 دج  2.877.579 دج  4.332.689

الشظم اللابل للذمج ؤو 

الشظم اللابل اغادجه 

ىت الػمىمُت   للخٍض

 

 دج 7.583.589 دج  7.246.595 دج  2.948.299

 2312اإلاصدر : مدًريت الضرائب والًت مسخغاهم 
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 حبت الدفع للخسيىت العمىميت )دج(او ( : الحلىق 36الجدول ركم )

 العىت 

 البُان 

 

2975 

 

2976 

 

2977 

 دج  7.583.589 دج 7.246.595 دج  2.948.299 الحلىق 

 25%الغشامت 

مً كاهىن  776املادة 

 الشظم غلى سكم ألاغماٌ 

 دج 395.895 دج  377.626 دج  572.959

    

 دج  7.979.475 دج 7.558.737 دج  2.569.259 املجمىع 

 اإلاصدر : مدًريت الضرائب والًت مسخغاهم
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 خالصت :

ت ال خالٌ فشغُت للمشائب لىالًت معخغاهم، و مً مً خالٌ دساظدىا للحالت الخىبُلُت غلى معخىي املذًٍش

، فئن َزٍ الػملُت حػخبر مً بين الىظائل الخلىُت الفػالت التي جمخلىها إلاداسة مشاخل غملُت الخدلُم املفىب

ؼ الجبائُت، لىؽف الثغشاث و الاخخالالث املداظبُت و الجبائُت للميلفين و هزلً هؽف املخالفين  للدؽَش

 الجبائي و املتهشبين مً دفؼ المشائب و الشظىم . 

 



 

 خاتمة عامة



 خاتمة عامة 
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 :خاثمة عامة

ىت العمىميت بهدف طد الىفلاث  ل الخٍص بعد الخطسق لكل اإلافاهيم اإلاسجبطت باإلاىطىع مً أهميت في جمٍى

ه مً  بي الجصائسي و ما ًحخٍى بت و ما ٌظمى بالىظام الظٍس العامت، زم ؤلاطاز العام الري جيشط فيه جلك الظٍس

ت اليظبيت للمكلفحن عدة مكىهاث و آلياث حظاعده على أداء مهامه، إال أن طبيعت هرا الخص ح ًمىح الخٍس ٍس

حاتهم اإلاكخدبت بشكل ًىافم وشاطاتهم و مداخلهم الخليليت، و حينها جلىم  بت بخلدًم جصٍس ؤلادازة بالظٍس

حاث و الخأكد مً صدكها بهدف كشف الخجاوشاث التي ًمكً أن ٌظخعملها  الجبائيت بمساكبت جلك الخصٍس

بت ما ٌعسف بال بياإلاكلف لإلفالث مً الظٍس  .تهسب الظٍس

اث  اإلااليت الاحخماعيت و إن خطىزة هره ألاخحرة جكمً في آلازاز الظلبيت التي جخلفها على حميع اإلاظخٍى

 .الاكخصادًت

و اهطالكا مً هرا فئن مكافحتها طسوزة حخميت باليظبت للظلطاث اإلاخخصت، لكً ال بد مً أن جكىن لها 

اإلاىاطبت، ألن اإلاشكل السئيس ي باليظبت لىاطعي الظياطت صىزة مظخىفيت عً حجم الظاهسة الجخاذ الخلىل 

بي هفظها بلدز معسفت  بيت ال ًمكً في ظاهسحي الغش و التهسب الظٍس الري جبلغه مً خالل  دياإلاالظٍس

بي .   الاعخماد على بعع مىاهج اللياض، كمنهجي الاكخصاد الظسي و عدم الالتزام الظٍس

العالحيت، طىاء كاهذ جحظيظيت بخصخيح ألاطباب اإلاؤدًت إلى هره  لكً هرا ال ًمىع مً اجخاذ الاحساءاث

ل مهام ذلك إلى أحهصة مخخصت، كجهاش السكابت الجبائيت.الظاهسة، أو   زدعيت بخحٍى

 :اختبار الفرضيات

 كدمىا في اإلالدمت العامت مً هرا البحث زالر فسطياث هحكم على صختها مً عدمها مً خالل ما ًلي :

جمازض ؤلادازة الجبائيت حم السكابت الجبائيت مً خالل الخلىق و الظلطاث التي مىحها لها :  الفرضية ألاولى

ت، كد جحللذ مً أحل جحليم العدالت و  اإلاشسع الجبائي، باإلطافت إلى مجمىعت مً الىطائل اإلاادًت و البشٍس

بت و العىن اإلاحلم   .بهدف خلم حى مً الخفاهم و التراض ي بحن اإلاكلف بالظٍس

ع اإلاشسع الجصائسي الجبائي إطازا كاهىهيا أوحب به كل اإلاحللحن الجبائيحن إجباع إحساءاث معيىت، و حدد وط

مخخلف الالتزاماث التي ًجب على ؤلادازة الجبائيت و اإلاكلف الخليد بها و الظماهاث اإلامىىحت له بهدف طمان 

 حلىكه لخماًخه مً أي حعظف ًمكً ممازطخه عليه مً كبل ؤلادازة .
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حعد أشكال السكابت الجبائيت و على زأطها الخحليم اإلاصىب أداة حظخخدمها ؤلادازة الجبائيت الفرضية الثالثة :

بي، في مكافحت بعع الظىاهس  بي خاصت ظاهسحي الغش و التهسب الظٍس التي جحد مً فعاليت الخحصيل الظٍس

بائيت ًسجكص في كيفيت اكدشاف ؤلادازة اجضخذ صخت هره الفسطيت، حيث جم إزباث أن دوز وطائل السكابت الج

بي التي ٌظخخدمها اإلاكلف، و كيفيت إعادة جحصيلها لصالح ؤلادازة  الجبائيت لطسق الغش و التهسب الظٍس

الجبائيت، إن الخحليم اإلاصىب ًخمثل في اهتهاج مجمىعت مً الطسق التي حظاعد على الخأكد مً صخت 

سدها مً معياز الجزاهت وفلا ألطع علميت حظاعد في الكشف على محاطبت اإلاكلف، وإًجاد ألاخطاء التي جج

بي هديجت الخالعباث اإلاحاطبيت .  التهسب الظٍس

 :نتائج البحث

 :ث جم الخىصل إلى الىخائج الخاليتاهطالكا مما جم جلدًمه في مخخلف فصىل البح

  بت في جلدًم ت الكاملت للمكلفحن بالظٍس حي حيث ًمىح الخٍس بي الجصائسي هظام جصٍس الىظام الظٍس

ح بمداخلهم، لرا  حاث الشمت ألنها كد جكىن غحر صخيحت و الخصٍس حعد السكابت على هره الخصٍس

 خاطئت .

 رض فعاليت هرا حعخبر السكابت على الىزائم أكثر مسدودًت هظسا لظهىلت جطبيلها، غحر أن أهم ما ٌعت

الىىع مً السكابت هى عدم كفاءة أعىان ؤلادازة الجبائيت اإلاكلفحن بهرا الىىع مً السكابت مً حهت و 

حاث الىاحب فحصها مً حهت أخسي، إطافت إلى غياب اإلاخابعت الدكيلت للظلطاث  حعدد الخصٍس

 الىصيت .

  بي أحد أهم الخحدًاث التي جلف أمام الخطبيم الفعال للظياطت اإلااليت و ٌشكل التهسب الظٍس

 الاكخصادًت ، هظسا آلزازه الظلبيت اإلاخعددة .

  بت و إن السكابت الجبائيت مجمىعت مً ؤلاحساءاث جظبط جدخل ؤلادازة، و جحمي اإلاكلفحن بالظٍس

 ًؤدي عدم الالتزام بها إلى بطالن السكابت الجبائيت جحذ بطالن ؤلاحساءاث .

 بي، إال أنها جبلى  حعخبر السكابت الجبائيت مً أهجع الىطائل إلاحازبت ظاهسحي الغش و التهسب الظٍس

ت خاصت الكفاءاث العليا في اإلايدان اإلاحاطبي و اللاهىوي   كاصس هرا لىلص الىطائل اإلاادًت و البشٍس

  ،ص ألامً الجبائي للمؤطظت اإلاؤطظت و الخحلم مً مدي اهخظام تهدف السكابت الجبائيت إلى حعٍص

 الجبائي.اججاه اللىاهحن 

 التوصيات:

 .بت  الاطالع على الىزائم خاصت اإلالف الجبائي و اإلاحاطبي اإلاكلف بالظٍس



 خاتمة عامة 
 

75 
 

  ،بت بصفت خاصت بالىاحب الجبائي طسوزة جحظيع و جىعيت اإلاىاطىحن بصفت عامت و اإلاكلفحن بالظٍس

بي و ذلك بدى ظيم و كرا الظماهاث اإلاخىلت لهم في ؤلاطاز اللاهىوي لخفادي ظاهسة التهسب الظٍس

 ملخلياث إعالميت و فخح أبىاب ؤلادازة الجبائيت أمامهم.

  ييت م جىظيم أًام دزاطيت و دوزاث جكٍى جحظحن مظخىي ألاعىان اإلاكلفحن بالخدكيم، و ذلك عً طٍس

 خاصت في ميدان اإلاحاطبت، و هرا لخجىب الخجاوشاث التي جسجكب أزىاء عمليت الخدكيم الجبائي.

 لخدكيم في اإلاحاطبت بدىظيم طسق البحث عً اإلاعلىماث الجبائيت التي جكثيف السكابت الجبائيت و ا

 حعخبر عامال أطاطيا.

  ًجبظيط إحساءاث السكابت و الخحليلاث الجبائيت مع إعطائها صالحياث أكثر لخأدًت اإلاهام على أحظ

 وحه.

 ًمت منها، جحظحن ؤلامكاهياث و الىطائل اإلاادًت مً خالل إوشاء ملساث عمل حدًدة، و صياهت اللد

ت.  وججهحزها بمخخلف الخجهحزاث ؤلاداٍز

 .جحليل اإلاعلىماث و اإلاعطياث الخاصت بكل مكلف في أوكاث كياطيت 
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ت و علىم الدسُير، جامعت عبد الحمُد بً بادٌس،  الاقخصادًت، كلُت العلىم الاقخصادًت و الخجاٍر

 .2018مسخغاهم، الجشائز، 
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