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  مفهوم و قياس...التهرب الضريبي
                                                                                      سفيان بوزيد.أ

                                                  .، جامعة مستغامن"قسم أ " ساعد أستاذ م       
                                                                              

 الملخص
ا  تعد الضريبة من املصادر املالية الرئيسة لبعض الدول و    الذي تستقي منه خزائنها حاجا

ذا املصدر حبيث أصبحت هذه الدول  إالاملتزايدة من املوارد املالية  أن التهرب قد احلق ضررًا 
تمع و مما ال شك فيه أن التهرب الضرييب و ما  ا جتاه ا ا و واجبا عاجزة عن النهوض بالتزاما
ينطوي عليه مفهومه من معىن ختلص املكلف من عبء ضرييب من خالل جلوئه إىل وسائل خمتلفة 

ا من احليل و اخلداع بات يشك ل سلوكًا خطريًا يف معظم الدول اآلمر الذي يؤثر سلبًا على كيا
ا املالية و االجتماعية، فهو أصبح من أهم القضايا اليت تشغل كثري من الدول  املايل و مؤسسا

  .على خمتلف اقتصاديتها
ها،  ظاهرة التهرب الضرييب ليست وليدة عصرنا احلايل، بل إقرتن وجودها بوجود الضريبة نفس و  

ا ال تقتصر على منطقة جغرافية حمددة، و لكنها أخذت بعدا و طابعا عامليا، فهي متس  كما أ
  .مجيع البلدان دون إستثناء، و خاصة النامية منها

دف ضمان  لذا بات لزامًا التصدي له و مكافحته بكل الوسائل الكفيلة للحد منه أو منعه 
  .لخزينة العامة للدولةاستمرار ودميومة دخول املوارد املالية ل

 .التهرب الضرييب، الغش اجلبائي، املراقبة اجلبائية :الكلمات المفتاحية
Résumé : 
La taxe est les principales sources financières pour certains pays et à partir 
de laquelle les caisses de leurs ressources financières croissantes, mais peut 
éviter des dommages à la source de sorte que ces pays sont devenus 
incapables de remplir leurs obligations et devoirs envers la société et ne fait 
aucun doute que la fraude fiscale et la sens implicite de la notion de la phase 
en charge de la charge fiscale par le recours à différents moyens d'astuces et 
de tromperie est devenue une attitude sérieuse dans la plupart des pays, ce 
qui affecte négativement l'intégrité financière de la famille et leur situation 
financière et sociale, il a devenus des enjeux les plus importants de 
préoccupation pour de nombreux pays à différents leurs économies.  
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L'importance de l'évasion fiscale par les dommages infligés par la société, 
ce qui peut être déterminé par le considérer comme un phénomène financier, 
social, économique ou par nature criminelle.  
Il est donc impératif d'adresse, et le contrôle de tous les moyens de la 
réduire ou de l'empêcher afin d'assurer la continuité et la durabilité des 
ressources financières pour entrer dans le trésor public de l'Etat.  
Mots clés : L'évasion fiscale, la fraude fiscale, contrôle fiscal. 

  :المقدمة
املعلومات تعد من  ثورة االتصاالت و سقوط احلواجز التجارية و إن االجتاه املتزايد حنو العوملة و

أبرز العوامل اليت تكسب ظاهرة التهرب الضرييب خطورة متنامية، لذا فاملشكل ال ميكن يف وجود 
الضرييب نفسه، بل يف إمكانية معرفة املدى الذي يبلغه الختاذ كل السبل املتاحة حلصره التهرب 

ائيا   .على األقل ما دام من املستحيل القضاء عليه 
 اشكالية املوضوع واملتمثلة يف السؤال اجلوهري سنحاول من خالل ثنايا هذه الورقة اإلجابة على

  لتهرب الضرييب؟ ما هي الطرق املناسبة ملكافحة ا: التايل
  :هلذا إرتأينا أن نقسم البحث على الشكل التايلو 
  تشخيص ظاهرة التهرب الضرييب؛ -
  طرق قياس التهرب الضرييب؛ -
  .اجلزائر يف الضرييب التهرب ملكافحة املقرتحة الوسائل -
  :تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي -1

دد املصاحل  و املالية فمن  االجتماعية، االقتصاديةنظرا إلستفحال ظاهرة التهرب الضرييب اليت 
ا و اإلملام مبختلف الطرق اليت من املمكن أن تكون منفذا للتهرب  الضروري فهم طبيعتها، أسبا

ن و لو صورة سواءا كانت شرعية أو غري شرعية، و كذا أهم اآلثار املرتتبة عنها، و هذا بغية تكوي
دي أن  بسيطة حول هذه الظاهرة، لنتمكن من حماولة السيطرة عليها فيما بعد، ألنه ليس من ا
نسعى وراء مكافحتها و احلد منها، إن كنا يف األصل ال منلك أدىن فكرة و معرفة حول ما نكافح 

  .ضده
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  :مفهوم التهرب الضريبي و األسباب المؤدية له - 1-1
طبيعة التهرب الضرييب متعلقة بالكيفية اليت يتم من خالهلا التخلص من دفع  إن حتديد مفهوم و

املستحقات اجلبائية، و هذا إما بالغش أو التجنب الضرييب، و نظرا لتداخل و تشابه هذين 
ما ظاهريا يؤديان إىل نفس املعىن، أما جوهريا فهما  املصطلحني، ارتأينا ضرورة الفصل بينهما، أل

  .يتجلى لنا ذلك أكثر من خالل تعريف كل واحد منهماغري ذلك، و 
اإلمتناع أو التخفيض بطريقة غري شرعية عن دفع : "بأنه Andrée Barilariفالغش الضرييب يعرفه 

الضرائب املستحقة، و مناذجه متنوعة جدا، كاألخطاء اإلدارية يف التصرحيات، ختفيض اإليرادات، 
  )1(".تضخيم النفقات

ك غش جبائي عند جلوء املكلف بالضريبة إىل إستعمال طرق و أساليب احتيالية و و منه يكون هنا
تدليسية قصد التخلص من دفع الضريبة املفروضة عليهم كليا أو جزئيا، لذلك يطلق عليه أيضا 

  .بالتهّرب غري املشروع
ية القانون هو فن تفادي الوقوع يف جمال جاذب: " بأنه J.C.Martinezأما التجنب الضرييب فيعرفه 

  (2)".اجلبائي

أي أن املكلف بالضريبة جيتهد بشىت الطرق و األساليب للتخلص من أداء بعض الضرائب 
املستحقة عليه دون خمالفة القانون و النصوص التشريعية، أي يستفيد من الثغرات املوجودة يف 

ه، لذا يطلق عليه التشريعات اجلبائية بفعل تعقد النظام اجلبائي أو عدم إحكام صياغة قوانين
 : (3)بالتهرب املشروع كون املكلف يتحرك يف إطار قانوين و من أمثلته جند

تعترب ضريبة الرتكات إحدى أشكال ضرائب الثروة، و اليت تفرض على عملية انتقال تركة املتويف  -
 و هو إىل ورثته، حيث يقوم املالك بغرض التجنب الضرييب بتقسيم ثروته على كل الورثة الشرعيني

  .على قيد احلياة يف شكل هبات حىت ال ختضع أمواله لضريبة الرتكات
بعض الشركات قصد التهرب من تصاعدية ضريبة الدخل تقوم بتجزئة الشركة األم إىل شركات  -

  .فرعية مستقلة قانونا، و برتخيص من القانون التجاري
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فني بالضريبة إىل التملص من أداء لكن السؤال املطروح هو ما هي أهم األسباب اليت تدفع املكل
م اجلبائية سواء كانت بطريقة شرعية  الغش ( ، أو بطريقة غري شرعية )التجنب الضرييب(واجبا

  ؟)الضرييب
م الضريبية و جند   هناك مجلة من األسباب و العوامل اليت تدفع جبل املكلفني لعدم اإللتزام بواجبا

  :من بينها
  :األسباب النفسية - أ

 ضعيفا لدرجة مازال الضرييب االلتزام جتاه األخالقي الشعور أن العامل دول من كثري يف فاملالحظ
نزيه  سارق هو الضرييب) الغشاش(املدلس  أن" Charles LAMBيقول  كما السائد االعتقاد أن

 )4(".جمردا شيئا تعترب اليت الدولة إال يسرق ال ألنه

 عليهم من ما يؤدون الذين األمناء يؤذي إمنا الضريبة من األفراد بعض رب فإن" ذلك إىل أضف
األمناء  هؤالء على الضرييب العبء زيادة إىل يؤدي انه عن فضال وجه، أحسن على الضرائب
  )5(".منها التهرب مت اليت الضريبية للحصيلة تعويضا

الضرييب  الوعي زاد فكلما الضرييب، التهرب حجم حتديد يف كبري اثر النفسية للعوامل " أن كما
 اخنفض إذا اجللي من كما أنه  .صحيح العكس و الضرييب، التهرب على النفسي الباعث ضعف
 الوعي

 ".للمتهربني العام الشعور يوقعها اليت املعنوية العقوبة اختفت و للضريبة الكراهية سادت الضرييب
نفوسهم  إىل حمببا بل لديهم مقبوال أصبح املكلفني لدى الضرييب الوعي زاد كلما إىل أنه نشري و

  .الدولة كيان على احملافظة شأنه من ذلك و اختيارا و طواعية الضرائب دفع
  : األسباب السياسية - ب

إن إنعدام اإلستقرار السياسي و اإلقتصادي داخل الدولة، عادة ما يكون سببا لشيوع 
السلطات العامة على القيام بوظيفتها التهرب الضرييب، ألنه يولد اإلحساس لدى األفراد بعدم قدرة 

ا على مطالبتهم بأداء إلتزامتهم الضريبية   )6(.و بالتايل عدم قدر

تمع حالة من السخط العام على  حيث تبني الدراسات أن التهرب الضرييب يرتفع كلما ساد ا
جود عدالة الضرائب و زادت الشكوى من عدم إنفاق حصيلة الضرائب يف املنافع العامة أو عدم و 
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يف توزيع الدخل القومي أو يف توزيع اخلدمات اإلجتماعية اليت تقوم بتأديتها احلكومة و القطاع 
تمع  العام، خاصة إذا شاع بينهم أن حصيلة الضرائب إمنا تذهب لإلنفاق على قلة من صفوة ا

أغراض مظهرية الذين يعتربون من أكثر املتهربني من دفع الضرائب، و كذلك تذهب لإلنفاق على 
  .ال لزوم هلا

  :األسباب اإلقتصادية - ج
 التهرب حنو املكلف ميل جند حبيث ، نطاقه و التهرب على للمكلف املالية احلالة تؤثر

 )7(.املايل مركزه ساء و عليه الضريبة عبء زاد يزيد كلما

 و الغش التهرب حماوالت وراء تكون ما غالبا املكلف ا مير اليت املالية و االقتصادية فالصعوبات" 
 أن متس جيب فالضريبة عليه و ضعيفا، دخله كان كلما امليول هذه تزيد و ميارسها، اليت الضرييب
 )8(".مقبولة تكون حىت الضرورية غري لالستعماالت املخصصة املداخيل

 إىلالصغرية  املشاريع يف السيما سيضطر سيئة مالية و اقتصادية بظروف مير الذي املكلف ألن
الركود  فرتات يف خاصة و الضريبة، عبء ثقل أمام مشروعه على للحفاظ دفعه جيب ما إخفاء

 .االقتصادية املشاريع ا متر اليت األزمات و  االقتصادي
و  التهرب إىل ميوله درجة على تأثريها و الشخصية حالته عن أما للمكلف املالية احلالة عن هذا

 العائلية احلالة و بالعمر )Yarbrough)9و  Songدراسة  حسب تتحدد فهي الضرييب الغش
   . للمكلف

 :التالية النتيجة إىل الدراسة هذه توصلت قد و
من  متدين مستوى أظهروا سنة 65 من أكثر و سنة 40 من أقل أعمارهم تكون الذين األفراد
حياة  يف مرحلة أهم تكون تكاد سنة األربعني قبل العمرية املرحلة لكون هذا و الضرييب االلتزام
ا املالية الناحية من األفراد مما  مرتفعة مالية أعباء إىل حتتاج فهي مث من و األسرة صنع مرحلة أل
 .األعباء هذه ملواجهة الضرييب التهرب يف للوقوع م يؤدي

 نظرا املال إىل حاجتهم تزداد فرمبا سنة 65 من األكثر العمرية املرحلة يف هم ملن بالنسبة أما
 أولئك أما االجتماعي، التأمني نظم قصور أو فشل ظل يف خاصة الشيخوخة، بأمراض ملرورهم
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 هذا و الضرييب االلتزام من مقبول مستوى فأظهروا سنة 65 و 40 بني ما أعمارهم الذين تنحصر
  .مريح مايل وضع لوجودهم يف

اليت ترتبط بطبيعة التنظيم توجد عدة عوامل تؤثر على التهرب و نطاقه و :األسباب التشريعية - د
  :الفين الضرييب و مدى استقرار التشريع الضرييب، و اليت جنملها يف العناصر التالية

و الذي يشكل مربرا أساسيا لتهرب األفراد من الضريبة، حبيث يف حالة : ثقل عبء الضريبة -
ا يدفعهم على التهرب زيادة العبء الضرييب عن توقعات املكلفني، و استعدادهم النفسي لتحمله مم

  .الضرييب
إن الضريبة اليت تتطلب إجراءات عديدة و معقدة سواءا أثناء ربطها أو : تعقد النظام الضرييب -

   )10().فالتهرب هو نتيجة سريعة لضريبة سيئة( حتصيلها، تدفع املكلفني إىل التهرب 
دولة على املتهرب من إن حجم العقاب الذي تفرضه ال: ضعف العقاب املفروض على املتهرب -

الضريبة يؤثر على التهرب الضرييب، حبيث أن املكلف يقارن درجة اخلطر، فإذا كانت قيمة ذلك 
ربه من الضريبة، ففي هذه احلالة يبتعد  العقاب أكرب من املبلغ الذي يعود على املكلف إثر 

املبلغ الذي يعود على املكلف عن ذلك التهرب و يقلل منه، لكن إذا كانت قيمة العقاب أقل من 
  )11(.املكلف أو غري موجود متاما، ففي هذه احلالة يكثر التهرب الضرييب

تؤدي التغيريات الدائمة يف التشريع الضرييب إىل غموض النظام : عدم إستقرار التشريع الضرييب -
بالتايل زيادة ، كما تؤدي إىل عدم ثقة املكلف بالنظام الضرييب، و )12(الضرييب بسبب تعدد القوانني

  .ميلهم للتهرب الضرييب
عندما يشعر املكلف بضعف الرقابة الضريبية أو عدم وجودها، فإنه يزيد : ضعف الرقابة الضريبية -

  .ميله للتهرب
  :األسباب اإلدارية -ه

تعترب اإلدارة الضريبية أداة تنفيذ النظام الضرييب، لذلك كلما كانت هذه اإلدارة ضعيفة الكفاءة و 
النزاهة، كلما سهل التهرب الضرييب، و يرجع عدم كفاءة اإلدارة الضريبية إىل ضعف اإلمكانيات و 

ملهنية للموظفني يف الوسائل املادية، باإلضافة إىل نقص األيدي العاملة الفنية، و نقص يف اخلربة ا
اإلدارة، و ذلك نتيجة ضعف األجور، و قلة املعاهد املتخصصة يف تكوين اإلطارات الضريبية، 



  بوزيد سفيان.أ                                                                                                       جملة املالية واألسواق

124 
 

دد وجود اإلدارة الضريبية و اليت ترتبط باجلانب اخللقي  باإلضافة إىل ذلك توجد ظاهرة خطرية 
ا تعترب أخط ر من ضعف الكفاءة، و ملوظفي إدارة الضرائب، و اليت تتمثل يف الرشوة حبيث أ

إن هذه الظاهرة ليست فقط نتيجة لنقص الرقابة من طرف ( تندرج ضمن الفساد الضرييب، 
السلطات املعنية و غياب العقوبة الصارمة ضد املوظفني املرتشني، و لكنها نتيجة للتنظيم السياسي 

و مصلحة املراقبة و  و يعترب تفشي ظاهرة الرشوة يف املصاحل الضريبية عامة )13()و اإلجتماعي
  .التحقيق خاصة، هي نتيجة إنعدام احملفزات املادية و املعنوية للموظفني و ضعف مستواهم اخللقي

  :أشكال و أثار التهرب الضريبي 2- 1 
التطور  بعد خصوصا حصرها يصعب كثرية و متعددة أشكال الضرييب التهرب ظاهرة تتخذ

نظام   حبيسة اجلبائية املصاحل بقيت حني يف التجارية، املبادالت و املعامالت ميدان  يف احلاصل
  .التطورا هلذ مساير غري تشريعي

 من النوع هذا إىل أشرنا أن و سبق لقد:للضريبة المنشئة الواقعة تحقيق عن االمتناع -1
من  الشكل هذا  M.Gaudementو اعترب  الضرييب، بالتجنب يعرف الذي و الضرييب التهرب
 :جزئياو أ كليا االمتناع هذا يكون قد و ،)14(الضرييب التهرب أشكال أبسط

عليها  تفرض اليت السلع إنتاج أو استهالك عن املكلف امتنع إذا كلية بصفة االمتناع يكون فقد -
 كذا النوعي و الرسم دفع لتفادي السيارة شراء عن ميتنع كأن دفعها، تفادي بقصد مرتفعة ضرائب
 .السيارة قسيمة

ال  لكي العمل من واحدة وحدة زيادة عن املكلف ميتنع عندما مثال يكون اجلزئي االمتناع أما -
دخل  مستوى على احملافظة مع أقل ضريبة إىل اخلضوع بالتايل و الدخل من معينا سقفا يتعدى
  .مناسب

 :الضريبي النظام نقائص و ثغرات استغالل -2
يتميز  أن جيب إذ أنه املكلفني كل متناول يف ليس الضرييب التهرب أشكال من الشكل هذا إن

 يف تعتمد فهي الضرييب، النظام تعرتي اليت النقائص و الثغرات و الفرص استغالل و بالذكاء
 و اخلربة بأهل يستعني قد املكلفني بعض فان هذا مع و اجلبائي الذكاء و املهارة األساس على

  .الثغرات هذه االختصاص إلكتشاف
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يستند هذا التهرب كون أن الضريبة أداة هامة :الجبائي المشرع ينظمه ضريبي تهرب -3
لذلك ينظم املشرع هذا  - مالية، اقتصادية و اجتماعية -تستخدمها الدولة لتحقيق عدة أهداف

التهرب املشروع لتحقيق أهداف معينة، مثل إخضاع األرباح املعاد استثمارها بالنسبة للشركات إىل 
  .)15(قصد تشجيع اإلستثمار %30عوض % 15معدل خاص 

  :الدولي المستوى على الضريبي التهرب -4
الشركات  قيام بعد إال اإلقتصاديني، من العديد لدى الدويل املستوى على الضرييب التهرب يظهر مل

 اليت و الشركات تلك نشاط طبيعة إىل ذلك يرجع و اجلنسيات، متعددة الشركات أو النشاط دولية
  .املختلفة الدول اقتصاديات بني احلدود و الفوارق ذوبان  أساس تقوم على

 عبئ ضرييب و التكاليف بأقل و ربح أقصى حتقيق هو الشركات هلذه األساسي اهلدف أن مبا و
  .منه كلية التخلص أو جزئية بصفة العبء هذا من للتقليل الضرييب التهرب إىل تلجا فهي ممكن،

الطرق و األساليب للتهرب من دفع الضريبة املستحقة  و لكن إذا كان املكلفون جيتهدون بشىت
  عليهم، أال يدركون اآلثار الوخيمة اليت ستحدثها هذه الظاهرة على مجيع النواحي؟

فعلى الصعيد املايل يقود التهرب الضرييب إىل إنقاص حصيلة اإليرادات العامة، و بالتايل إىل إتباع 
ا تقليص حجم النفقات العامة، و اليت تعد الوسيلة الوحيدة إلشباع حاجة  سياسة مالية من شأ

تمع و حتقيق التنمية اإلقتصادية   )16(.ا

و مبا أن الضريبة تعترب متغريا اقتصاديا هاما، فإن التهرب منها يؤدي إىل انعكاسات سلبية على  
  :اإلقتصاد الوطين و ذلك من عدة جوانب من بينها

إذ أن اخنفاض هذه األخرية حتد من قدرة الدولة على إنشاء تأثريه على معدالت اإلدخار العام، 
ا، خاصة  املشاريع اإلستثمارية اليت تقتضيها أساسيات التنمية، و جيعلها مضطرة للتقليل من نفقا
املتعلقة باإلعانات و اإلعفاءات املمنوحة يف إطار ترقية استثمار األعوان اإلقتصاديني، و نتيجة 

  .ادي، و بالتايل ارتفاع معدل التضخم و البطالةذلك هو الركود اإلقتص
كما يعمل التهرب الضرييب على كبح أهم حمفز إقتصادي و هو روح املنافسة، حيث تكون 
ا التمويلية  ا بأمانة، و هذا إلمكانيا املؤسسة املتهربة يف درجة إمتياز عن تلك اليت تؤدي واجبا

  )17(.اهلائلة
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هامة تسعى من خالهلا الدولة إىل حتقيق و إرساء عدالة إجتماعية،  و على غرار كون الضريبة أداة
فإن التهرب من دفعها أصبح يشكل مصدرا من مصادر الظلم اإلجتماعي، ألنه عند إدراك الدولة 
حلجم اإليرادات الضائعة بسبب التهرب الضرييب، تعمد يف الكثري من األحيان إىل الرفع من قيمة 

  )18(.دة األعباء الضريبية على املكلف الصايف الذي ال يتهربالضرائب، و بالتايل زيا

و عندما ال تكفي سياسة التقشف و إجراءات رفع العبئ الضرييب لتغطية العجز املايل تضطر 
السلطة العامة إىل اإلعتماد على مصادر متويلية إضافية كالقروض اخلارجية أو اإلصدارات النقدية، 

جديدة تتعلق بالتسديد، و تؤدي الثانية إىل ارتفاع األسعار، فتتعطل فتقود األوىل إىل خلق أزمة 
  .  عملية التنمية االقتصادية، و تنخفض الدخول احلقيقية لغالبية األفراد

  : طرق قياس التهرب الضريبي -2
نقل  مل إذ الصعوبة غاية يف أمر دقيق إحصائي بشكل الضرييب التهرب و قياس رصد عملية تبدو

 تلك تكمن االقتصادية النظريات و الدراسات صعيد على و العملية، الناحية من مستحيال
 من اخلفاء يف يتم تصرفا باعتباره الضرييب للتهرب اخلاصة كالطبيعة متعددة، يف أسباب الصعوبة

 حصر ابتداًءا من الضريبية، التسوية مراحل مجيع يف احلدوث ممكن فإنه أخرى ومن جهة جهة،
 ضعف ذلك إىل يضاف و الضريبة، بتحصيل انتهاًءا و أنشطتهم و للمكلفني اإلدارة الضريبية

 يف الدخل توزيع و اإلنتاجية و االقتصادية باألنشطة تعلق فيما سواء املتاحة، اإلحصاءات املالية
 )19(.املختلفة القطاعات

 :الضريبي التشريع على باالعتماد القياس منهجية 2-1
 بدفع املكلف  التزام مدى تبني اليت الضريبية و اإلقرارات التصاريح خمتلف على الطريقة هذه تعتمد

 و ذلك فعليا، حتصيله مت و ما الضرائب، من حيصل أن جيب كان ما تقدير على بناء الضريبة، أي
 :مناهج أساسية أربعة وفق

 الثابتة؛ الضريبة نسبة منهج - 
 اخلاصة؛ الضريبية اإلعفاءات منهج - 
 احملتملة؛ القانونية الضريبة منهج - 
 .اجلبائية الرقابة منهج - 
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 :الثابتة الضريبة نسبة منهج -أوال
 الضريبة حساب طريق عن و ذلك اخلام، الوطين و الدخل الضريبة معياري إىل املنهج هذا يستند

 بالنسبة األدىن حده يف الضرييب التهرب حجم فيها يكون اليت السنة هذه األساس، التقديرية لسنة
و   )20(اإلجبارية لالقتطاعات العام باملعدل يعرف و الذي الدراسة، قيد اخلام للسنةالوطين  للدخل
 :يلي كما حيسب الذي

 )الخام الوطني الدخل/ المحققة اإلجبارية االقتطاعات مجموع(=اإلجبارية لالقتطاعات العام المعدل
100×  

 االقتطاعات معدل يكون أين األساس، سنة اختيار يتم النتائج على احلصول عند بالتايل و 
 :يلي كما املقدرة اإلجبارية االقتطاعات حساب يتم ثابتا، و منه اإلجبارية

 الثابتة النسبة xالخام الوطني الدخل = المقدرة اإلجبارية االقتطاعات مجموع
 :يلي كما الضرييب التهرب حجم حساب يتم و أخريا،    

 اإلجبارية االقتطاعات مجموع - المقدرة اإلجبارية االقتطاعات مجموع   = الضريبي التهرب حجم
  المحققة

 حجم و ليس اإلضايف الضرييب التهرب حجم يقيس أنه املنهج، هذا يف يالحظ الذي االنتقاد لكن
 حلجم جيد تقدير إىل الوصول عدم و بالتايل احلجم، و ليس التطور يقيس أي التهرب اإلمجايل،

 األساس سنة يف الوطين الدخل إىل الضريبية السنة ثبات فرضية أن فضال على الضرييب، التهرب
 )21(الضريبة يف النسيب للتغري متاما مساويا يكون اخلام الدخل الوطين إلمجال احلاصل التغري أن مبعىن
 .الدوام على دائمة ليست عليها باعتبارها يعتمد ال واحد، تساوي الضريبية املرونة أي

 :الخاصة الضريبية اإلعفاءات منهج -ثانيا
 به التصريح  مت ما بني الفرق حساب طريق عن املنهج هذا حسب الضرييب التهرب حجم يقدر

 الضريبية، اإلعفاءات من االستفادة قبل به مصرح هو و ما اجلارية الضريبية مدة اإلعفاءات خالل
 خالل من التهرب حجم قياس ميكن مث و من املقارنة عملية تتم تلك التصرحيات أساس و على
 غري املداخيل من جزء يف الضرييب التهرب حجم عن الفرق يعرب أن أي ،)22(املستخرج الفرق

ا،   :يلي كما كتابته ميكن و الذي املصرح 
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 الضريبية اإلعفاءات من االستفادة قبل المصرحة المداخيل =الضريبي  التهرب حجم
  الضريبية اإلعفاءات من االستفادة خالل المصرحة المداخيل -                      

 التصرحيات تتضمنها اليت املعلومات استغالل أساس على يقوم على أنه املنهج ميزة من بالرغم 
 بغرض للمكلف متنح اليت و العقوبات الغرامات بعض من إعفاءات منح من خالل الضريبية
 ميكن النقائص من مجلة أيضا عليه يعاب لكن احلقيقي، و أرقام أعماله بدخله بالتصريح تشجيعه
 :يلي فيما حصرها

 أو دخلهم عن اإلعالن عدم املكلفني بعض يفضل املنهج، هذا من املقدمة اخلصوصية رغم - 
 أنفسهم تسجيل مبجرد بأنه الدائم لشعورهم اإلعفاءات ظل يف حىت أعماهلم احلقيقي رقم

 ثقيال؛ عبئا يعتربونه ما و هو منتظمة ضريبة بدفع يكونون ملزمني الضريبية اإلدارة لدى
 يف ملداخليهم التصريح تأجيل إىل املكلفني بعض يدفع الضريبية، اإلعفاءات منهج تكرر إن - 

 املصرحني املكلفني بعدد ضعيفة نتائج عنه ينتج مما الحق، ألجل جديد إعفاء تشريع انتظار
 )23(.مبداخيلهم

 :المحتملة القانونية الضريبة منهج -ثالثا
 و يقصد للضريبة، اخلاضع األساس هي )اجلبائي اجلهد( اجلبائية األداء قدرة تعترب املنهج هذا يف

 للقانون خاضع معنوي أو طبيعي شخص متناول يف املتواجدة الثروات جمموع اجلبائية األداء  بقدرة
  )24(.للدولة العام

 جبائية أداء و قدرة )نظرية(قانونية  جبائية أداء قدرة :قسمني إىل اجلبائية األداء قدرة وتقسم 
 :حقيقية

 ):النظرية(القانونية  الجبائية األداء قدرة -1
 من عليهم ما املكلفني كل دفع إذا عليها احلصول املفرتض من كان اليت الضرائب جمموع يف تتمثل

ا  متوسط يف مضروبة الضرائب أنواع ملختلف التأسيس قواعد جمموع ضرائب، و تساوي معدال
 .معينة لسنة

∑:         رياضيا عنها التعبري و ميكن BImi × TMImi   =PFt      
 :PFtالنظرية اجلبائية األداء قدرة )Potentiel fiscale théorique(  
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BIm: معينة لضريبة التأمني قاعدة ) Base d’imposition d’un impot( 
TMIm:  موع نسب الشرائح   )Taux Moyen d’imposition( املعدل املتوسط 

 : )الفعلية(الحقيقية الجبائية األداء قدرة -2
 .الضريبية  اإلدارة طرف من املكلفني من فعال حتصيلها مت اليت الضرائب إيرادات جمموع هي 

 :يلي كما املدفوعة غري الضرائب حساب يتم و منه
 الحقيقية الجبائية األداء قدرة - النظرية الجبائية األداء قدرة=  المدفوعة غير الضريبة

 :يلي فيما إدراجها ميكن عيوب املنهج هلذا يبق لكن    
 العوامل عن التكلم دون للمكلف الضرييب االلتزام عدم عامل أساس على الطريقة هذه تبىن -

 الضرييب؛ اجلهاز و كفاءة الضرييب النظام فعالية مدى :مثل الضرييب، التهرب على األخرى املؤثرة
 يف املدرجة غري املداخيل االعتبار بعني األخذ دون الوطين، للدخل الرمسي التقدير صحة افرتاض -

يف  املتوفرة للثقة الرمسية اإلحصائيات مصدر مربرين املوازي، االقتصاد عن الناجتة األخري هذا
  .الدولة يف موجودة شرحية لكل بالنسبة استقصاءات األسر

 :الضريبية الرقابة منهج -ارابعً 
 املستخرجة املبالغ بني الفرق حساب طريق عن املنهج هذا حسب الضرييب التهرب حجم يقدر  

ا واملبالغ اجلبائية املراجعة عملية خالل إجراء من  يتم أي السنة، خالل املكلفني طرف من املصرح 
ذا به، املصرح غري للضريبة اخلاضع الدخل حجم واقع الضرييب من التهرب قياس  القول ميكن و 
 :بأن

  بها المصرح المبالغ قيمة - المراجعة خالل المستخرجة المبالغ قيمة=  الضريبي التهرب
 :املنهج هذا يف املستعملة األمناط بني و من

 اخلاصة؛ اجلبائية التحقيقات طريقة - 
 احملاسبة؛ يف التحقيق - 
 .الشاملة اجلبائية الوضعية يف املعمق التحقيق - 
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 :الخاصة الجبائية التحقيقات طريقة -1
 األداء الواجبة الضريبة تقدير يتم حيث األمريكية، الضرائب إدارة يف الطريقة هذه ظهرت

 دافعي جمموع من عشوائية لعينة الضريبية للتصرحيات و دقيقة خاصة إجراء مراجعات طريق عن
 التصريح، بعملية املكلف قيام شريطة مكلف  5000  مخس أالف عادة متثل و اليت الضرائب،

 مقدار حتديد يتم أساسها على و اليت و آخر بني مكلف الدخل و أنواع نشاطات تنوع عن فضال
  )25(.الضرييب  بالقانون التزموا إذا املكلفون يدفعها اليت الضريبة

 الضريبة حجم على باالعتماد حيسب الطريقة هذه حسب الضرييب التهرب حجم فان و عليه    
 أي الضرييب، بالقانون املكلف التزام مدى عن فضال اخلاصة، املراجعة نتائج من انطالقا املدفوعة

 عن بدقة املصرحني غري املكلفني عدد بني النسبة متثل و اليت للمكلفني، الوعي الضرييب درجة مدى
  :حيث مداخيلهم عن بدقة املكلفني املصرحني وعدد مداخيلهم

 

  = الضريبي الوعي درجة
املكلفني غري املصرحني بدقة عن مداخيلهم
  املكلفني  املصرحني بدقة عن مداخيلهم

 التحقيقات بطريقة املقدرة الضريبة قيمة بضرب الضرييب التهرب مقدار حلساب األخري، يف لنصل
 :يلي كما الضرييب الوعي درجة يف اجلبائية اخلاصة

 الضريبي الوعي درجة xالمقدرة  الضريبة قيمة =  الضريبي التهرب حجم
 املصرحني املكلفني من مأخوذة اخلاصة املراجعة برنامج عينة أن الطريقة هذه على يعاب ما    
 هذا بدخوهلم، املصرحني غري املكلفني استبعاد و بالتايل الضريبية، اإلدارة لدى عن مداخيلهم بدقة

 )26(.الطريقة هذه مصداقية من تضعف صحيحة غري نتائج إىل يؤدي االستبعاد

 اختيار يتم أساسه على معيار وجود دون عشوائية، بصفة تتم العينات اختيار طريقة أن كما
 ...الدخل مصدر أو النشاط نوعية حيث من سواء املكلفني

ذه:المحاسبة في التحقيق طريقة -2  الفحص غرض هلا اليت العمليات جمموع" الطريقة  يقصد 
 املعطيات بعض مع النتائج مقارنةو  معني، فحص شخص أو ما مؤسسة حملاسبة املكان عني يف

دف  إىل اللجوء ميكن احلال اقتضاء املكتتبة، و عند التصرحيات و دقة سالمة مدى مراقبة املادية 
 )27( "الالزمة التعديالت لوضع الضرورية اإلجراءات
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 التصرحيات مطابقة عدم اكتشاف عند يكمن الضرييب التهرب حجم فان السياق، هذا و يف
 املعاد املبلغ بني الفرق يف و املتمثل للمكلفني، احملاسبية الدفاتر يف مسجل هو ما مع اجلبائية
          :كما يلي به املصرح و املبلغ تأسيسه

 .به المصرح المبلغ - تأسيسه المعاد المبلغ = الضريبي التهرب حجم
 :الشاملة الجبائية الوضعية مجمل في المعمق التحقيق طريقة -3
 مع  تتوافق ملداخيله املكلف تصريح أن من للتأكد بالضريبة املكلف مبراقبة التحقيق هذا يقوم  

 غري مهين نشاط ميارسون الذين األشخاص مراقبة على تقوم حيث .أمالكه ثروته و منو وضعية
 املداخيل مع و مقارنتها املكلف و أموال أمالك و منو تطور تسمح مبتابعة و )احلرة املهن( جتاري
و  له احلقيقي و الدخل به املصرح بني املكلف فارق دخل باستخراج تسمح حيث ا، املصرح
  .للمكلف )الثراء(اخلارجية  املظاهر و املادية و احلالة انسجامه مدى
مع  املكلف حوزة يف اليت املوارد متثل و اليت املتوفرة املوجودات مقارنة يتم اإلطار هذا و يف

 :يلي ما وفق املكلف هدا حتملها اليت النفقات جمموع متثل و اليت املوجودات املستعملة
 التحقيق فترة خالل للمكلف المتوفرة موجوداته = للمكلف الضريبي التهرب حجم

 الفترة نفس خالل المستعملة موجوداته -                               
 املبالغ أن يعلم أحد ال أنه يف يتمثل األخريتني الطريقتني هذين إىل يقدم الذي االنتقاد    

 .نسبية تبقى إليها املتوصل فالنتائج و بالتايل املكلف، سوى هي احلقيقية املستخرجة
 :الموازي االقتصاد منهج على باالعتماد القياس منهجية 2-2
 الوطنية احملاسبة حسابات تقديرات و على املوازي، االقتصاد حجم حتديد على املنهج هذا يعتمد  

 .املكلفني تصرحيات عن فضال و الصناعة، التجارة كوزاريت األخرى، باملصاحل العالقةذات 
و  مدخالته تدخل و ال احلكومية للرقابة خيضع ال الذي االقتصاد أنه املوازي باالقتصاد و يقصد
 غري األنشطة يشمل ال و هو الصادرة، بالتشريعات يعرتف و ال الوطنية، يف احلسابات خمرجاته

و  السلع إنتاج من احملصلة و ا املصرح غري الدخل أشكال أيضا يشمل بل فقط، املشروعة
  )28(.املشروعة اخلدمات
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 التهرب و ظاهرة املوازي االقتصاد بني الوثيقة العالقة لنا تتجلى التعريف، هذا خالل من    
 حدوث إىل بالضرورة يؤدي أحدمها حدوث أن حيث واحدة، لعملة باعتبارمها وجهان الضرييب
 حصيلة ضياع و بالتايل للضريبة، إخضاعها يتم ال املوازي نشاطات االقتصاد جممل ألنَّ  اآلخر،

 التهرب حجم حساب إىل يؤدي املوازي االقتصاد قياس حجم فإن لذا الدولة، خلزينة مهمة مالية
 :التالية العالقة وفق الضرييب،
  المفروض المتوسط الضريبي المعدل ×الموازي  االقتصاد حجم = الضريبي التهرب حجم

  :منها نذكر مناهج عدة يف يكمن املوازي االقتصاد على باالعتماد الضرييب التهرب قياس إن
  :التباين أو التفاوت منهج -أوال

و  ،)اخلام الوطين الدخل(الكلي  االقتصاد مؤشرات على تطبيقه يف املنهج هذا يعتمد
 :طريقتني هناك و بالتايل ،)الفردي الدخل(اجلزئي  االقتصاد مؤشرات

 :الخام الوطني الدخل مستوى على التفاوت منهج -1
ا غري احملققة مداخيله جمموع يف يكمن املوازي االقتصاد إن املصاحل  لدى املصرح 

 املصاحل لدى مداخيل وجود إمكانية و بالتايل الوطنية، احلسابات املدونة يف غري أو الضريبية
 احلسابات ضمن مداخيل وجود أي العكس أو احلسابات الوطنية ضمن مدرجة غري الضريبية
  )29(.الضريبية املصاحل لدى مدونة غري الوطنية

 :وجهتني من إليه ينظر املنهج هذا حسب الضرييب التهرب حساب فإن و بالتايل 
و  الوطنية، احلسابات يف الدخل تقديرات مابني الفرق حساب يف تتمثل: األولى الوجهة   

 :يلي كما الضريبية املصاحل لدى الدخل تقديرات
 .الضريبية المصالح مداخيل - الوطنية الحسابات مداخيل = الضريبي التهرب حجم

 )30(:منها نذكر واقعية نتائج إعطاء عدم عنها نتج عيوب، الطريقة هلذه تبقى لكن

 الدول؛ من الكثري يف الضريبية البيانات من حسابه يستمد الوطين الناتج إن - 
 عن النظر بغض الفرد، يكسبه دخل كل يشمل الوطين الناتج حلساب الفردي الدخل إن - 

 يف املقرر يف يكمن الطريقة هذه حسب الدخل أن حني يف ال، أم للضريبة خاضعا كونه
 .فقط الضريبية التصرحيات
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 على يظهر سوف منه املتهرب الدخل أن أي اإلنفاق، على أساسا فتعتمد :الثانية الوجهة أما   
 .عاجال أم عاجال إنفاق شكل

 الفرق حنسب األخري و يف و اإلنفاق، الدخل بطريقيت الوطين الناتج حبساب الطريقة هذه تقوم لذا
  )31(.منه املتهرب الدخل عن يعرب و الذي الطريقتني، نتيجيت بني

 :نقائص الطريقة هلذه تبقى لكن    
 نقود؛ إىل يدخر أن ميكن حيث إنفاقه، يتم بالضرورة ليس به املصرح عن الدخل أن - 
 .الضريبية املصاحل بيانات دون الوطنية، احملاسبة بيانات على فقط يستند اخلام الوطين الناتج - 

 :)الفردي الدخل( الشخصي الدخل مستوى على التفاوت منهج2- 
 يقل الذين األفراد ألنَّ  و دخله، عائلي قطاع إنفاق بني املكشوفة الفروق على املنهج هذا يعتمد  

 أصال مولدة دخول إىل يرجع قد و الذي دخلهم من جانبا خيفون رمبا إنفاقهم املعلن عن دخلهم
 لن املوازي االقتصاد معامالت أن أساس على قائم األسلوب هذا وعليه فان املوازي، االقتصاد يف

 حجم تظهر عليها املتحصل و النتيجة إنفاق صورة يف ستظهر و لكنها دخل، صورة يف تظهر
  )32(.الضرييب التهرب

 إىل فقط راجعة ليست الدخل عن اإلنفاق زيادة أن باعتبار بالنقائص يتميز املنهج هذا لكن  
  كاالدخار، أخرى أسباب عدة إىل تعود فقد املوازي، االقتصاد يف دخول مولدة وجود

 ...االقرتاض
 :)العمل سوق( العاملة القوى إحصاءات منهج -ثانيا

 يف االخنفاض نتيجة فيه املشاركة العمالة حجم أساس على املوازي االقتصاد حجم تقدير يتم  
 .ثابتا يكون أن يفرتض الذي احلجم هذا الرمسي، االقتصاد يف العمالة املشاركة حجم

م يفرتض الذين السكان عدد بني الفرق حساب على الطريقة هذه و تستند  العمل قوة من جزء أ
 العمل قوة باعتبارهم رمسيا املسجلني السكان و عدد السكانية، اإلحصاءات على االقتصادية بناءًا

 اإلمجايل العدد حساب من أجل املوازي االقتصاد عمال عدد ألجل إحصاء الدولة، يف الفعلية
 :وعليه نقدي، رقم حتويله إىل يتم الذي و الناتج عملهم لساعات
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 اإلنتاجية متوسط× الموازي  االقتصاد في العمل ساعات عدد =منه  المتهرب الدخل
 القطاع هذا في للعاملين

 حجم( واحد إنتاجي عامل فرضية على املوازي الدخل حيسب أنه املنهج هذا على يعاب ما لكن 
 صحة أن كما ،)...األموال رؤوس( األخرى العوامل إمهال مع الوطين، الناتج حساب يف) العمالة

 االقتصاد  يف عملهم و ساعات العمال عدد إحصاء كيفية يف الدقة مدى يعتمد على املنهج هذا
 )33(.األخري هذا يف متوسط إنتاجيتهم حساب و كيفية املوازي،

 :النقدي المنهج -ثالثا
 اإلقبال لكن فيه، املتعاملني أطراف بني تتم اليت معامالته خمتلف بإخفاء املوازي االقتصاد يتسم  

 املوازي، االقتصاد وجود على كاف دليل يعترب املتعاملني هؤالء قبل من السائلة على العملة الكبري
  أساسا تتم املوازي االقتصاد معامالت أن مفادها أساسية على فرضية املنهج هذا يقوم لذا

 املوازي االقتصاد أنشطة يف التغري نتيجة هو عليها الطلب  تغري و أن السائلة، النقود باستعمال
 الضرييب، التهرب حجم حساب خالله نستطيع من الذي التغري هذا ،)34(النقصان أو بالزيادة سواء
  :منها أشكال عدة املنهج هلذا توجد حيث

 :)الثابت النقدي المعدل( السيولة معدل منهج -1
 النقود بني النسبة تغري يف يكمن املوازي االقتصاد حجم تقدير أن املنهج هذا يفرتض

 اليت النسبة هذه السيولة، مبعدل يعرف ما وهذا البنوك، يف )الطلب حتت(ألجل  الودائع و املتداولة
 النقود على الطلب يف الزيادة تعكس النسبة هذه يف أي زيادة أن و ثابتة، تبقى أن املفروض من

 .املوازي االقتصاد يف املعامالت لتمويل السائلة
 أساسها على اليت النسبة، هلذه مرجعية سنة حتديد يستلزم التغري هذا مقدار معرفة أجل و من     
 زائدة نقدية كتلة وجود عن يعرب يبنهما الفرق أن باعتبار املدروسة، للسنة معدل السيولة نقارن
 .املوازي االقتصاد نتيجة

 )35(:يلي كما املنهج هذا حسب املوازي االقتصاد حجم حساب يتم حيث

PNB/M2× AEST= (M2–M1) 
:AEST  املوازي  االقتصادحجم)L’Ampleur de l’Economie Souterrain( 

:M1 املرجعية  للسنة النقدية الكتلة)La Masse Monétaire de L’Année de Base( 
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:M2 املدروسة  للسنة النقدية الكتلة)La Masse Monétaire de L’Année Etudier( 

 :PNB/M2املدروسة  السنة خالل النقود دوران سرعة)la vitesse de circulation( 
 :التالية املعادلة بتطبيق الضرييب التهرب حجم حتديد إىل األخري يف لنصل    

VFF = AEST ×Tm /M2 
:VFF الضرييب  الغش حجم)La Valeur de la Fraude Fiscale( 
:Tm املفروض  املتوسط الضرييب املعدل)Taux Moyen d’Imposition(  

 فيما حصرها ميكن العيوب من جلملة إليها املتوصل النتائج دقة يف حدود املنهج هلذا يبقى ولكن   
 :يلي

 يف سرعة نفس هي املوازي االقتصاد يف النقود دوران سرعة تعادل فرضية صحة دميومة عدم - 
 دوران سرعة من املوازي أقل االقتصاد يف النقود دوران سرعة الحتمال نظرا االقتصاد الرمسي،

 الرمسي؛ االقتصاد النقود
 وجود ال السنة هذه يف أن باعتبار( املرجعية للسنة السيولة معدل ثبات فرضية صحة عدم - 

 وجوده؛ إنكار ميكن وال املرجعية بالسنة أيضا مرتبط الضرييب التهرب ، ألن)موازي القتصاد
 بل فقط، املوازي االقتصاد منو يف الزيادة إىل مرده دائما ليس السائلة النقود يف الزيادة أن كما - 

 واالستهالك؛ الدخل يف كالزيادة متغريات أخرى هناك
 هناك أن باعتبار صحيحة، ليست نقدا تتم املعامالت جل أن على القائمة الفرضية إن - 

  النقود دوران سرعة على ينعكس مما باملقايضة، حىت أو باألوراق التجارية تتم معامالت
 .نتائجه من جزء بفقدان

 :النقدية المعادلة منهج 2-
 ارتفاع على دليل املوازي االقتصاد وجود أن هو املنهج، هذا عليها قام اليت األساسية الفكرة إن  

 و ختزين املوازي االقتصاد لتسيري و وسيلة نقدا تتم العملة أن نفرتض كما ،)36(معدالت الضرائب
 .اإلسرتاتيجية الثروة

 حليازة تقديرات و وضع املوازي االقتصاد على الضريبة التغريات أثر قياس من الشكل هذا و مسح
 عدم ظل يف الثاين و التقدير ،M3الضرائب  وجود ظل يف أحدمها تقريران يوضع العملة، حيث
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 حجم حساب فإن و منه املشروعة، غري العملة لنا و الفرق بينهما يشكل ،M2 الضرائب  وجود
  :التالية املعادلة وفق املوازي االقتصاد

AEST = M3 - M2 × PNB/ M0 

:M2 الضرائب وجود عدم ظل يف النقدية الكتلة. 
:M3 الضرائب وجود ظل يف النقدية الكتلة. 

:PNB/ M0 املشروعة العملة .)la Monnaie Légale  ( 
 :M3 – M2 االقتصاد يف املشروعة غري العملة .)La Monnaie Illégale( 

 االقتصاد يف املشروعة غري و الرمسي االقتصاد يف املشروعة النقود دوران سرعة تساوي بافرتاض و
 وفق Tmاملفروض  املتوسط الضرييب املعدل يف املوازي االقتصاد حجم معادلة نضرب املوازي،
 :التالية املعادلة

VFF = [M3 – M2 × PNB/ M0] × Tm 
 سرعة نفس هي الشرعية غري العملة دوران سرعة أن افرتاضه يف تكمن املنهج هذا نقائص    

 التهرب قيمة من ينقص املنهج هذا ذلك إىل إضافة صحيحا، دوما ليس الشرعية، و هذا العملة
  االقتصاد يف العملة بتوظيف املرتبط الضرييب التهرب إال بعني االعتبار يأخذ ال ألنه الضرييب
 .الضريبية اإلعفاءات من للتهرب، كاالستفادة األخرى الطرق و يهمل املوازي،

 :العملة فئات متغير منهج 3-
 معينة، نقدية بأوراق مرتبط املوازي االقتصاد يف النقدي التداول أن يفرتض املنهج، هذا حسب  

 املتوقع من و بالتايل النقدية، األوراق عدد يف التغيري إىل املوازي االقتصاد حجم تقييم حيث يستند
 االقتصاد يف املعامالت تسوية عملية لتسهيل املرتفعة النقدية الفئات األوراق ذات نسبة زيادة

 نسبة خالل من املوازي االقتصاد حجم اشتقاق على أساس األسلوب هذا و يقوم املوازي،
 .فئات العملة باقي إىل املرتفعة الفئات ذات النقدية الوحدات

 املوازي االقتصاد وجود إىل النقد وحدات معدل ارتفاع ربط لصعوبة فعاليته يفقد املنهج هذا لكن  
 القوة يف املستمر و التدهور التضخم، معدل يف زيادة :مثل أخرى، بعوامل لتعلقه فقط، و ذلك

 باستخدام يتم املتعاملني بني املعامالت إبرام ضرورة جيعل الذي النقدية، األمر للعملة الشرائية
 .املوازي االقتصاد أو الرمسي االقتصاد يف ذلك مت الكبرية، سواء القيم ذات النقدية الوحدات
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 منهج يوجد ال أنه القول ميكن الضرييب، التهرب قياس مناهج ملختلف استعراضه سبق ما على بناء
 لكل أن بسبب فيه، الضرييب التهرب ظاهرة لقياس بلد كل على تطبيقه درجة حيث متكامل من

 أخرى جهة و من جهة، من هذا فعاليته حمدودية عن فضال تطبيقه خصوصياته و ظروف منهج
 .بلد كل املتبعة يف الضريبية األنظمة الختالف

 من اجلبائية الرقابة منهج على يعتمد اجلزائري الضرييب النظام يف املتبع املنهج فإن الصدد، هذا و يف
ا خالل  )37(.الضرييب القانون يف حمدد هو ملا طبقا و التحقيق البحث مصاحل مستوى على عمليا

 :الجزائر في الضريبي التهرب لمكافحة المقترحة الوسائل -3
 من جمموعة خلق و وضع على التسعينات بداية يف االقتصادي االنفتاح منذ اجلزائر عملت  

 خالل من املشروع غري و املشروع بنوعيه الضرييب التهرب ظاهرة لكبح الوسائل اآلليات و
 الوزارات بعض مع بالتعاون و للضرائب العامة املديرية يف ممثلة اهليئات من استحداث جمموعة

  اليت و اجلبائية اإلدارة تدخل على مقصورة بقيت الوسائل هذه أن إال و الداخلية، كالتجارة
 األخرى الظواهر بعض على مؤثرة و متداخلة و معقدة ظاهرة مواجهة حيدة يف و نفسها وجدت
 . األموال ريب رؤوس و األموال كتبييض

 :الوقائية التدابير و اإلجراءات 3-1
 : يف الضرييب التهرب من الوقائية التدابري و اإلجراءات تكمن    

 المخاطر تحليل نظام - أ
 اخلطر  حتليل وسائل استخدام وجب اجلبائية لرقابة للمكلفني جمدية برجمة أجل من

risque management الشفافية درجة حسب بالضريبة املكلفني بتصنيف يسمح الذي و 
 معاجلة يعاجلوا حيث للقانون ميتثلون الذين املكلفني النظام هذا االعتبار بعني يأخذ و الضريبية،
 )38(.الرقابة نتائج من بدال  TMCالضرييب االمتثال أساس على تقاس فدرجة الشفافية تفاضلية،

 هياكل إنشاء الدولة على جيب كما اجلبائية، املعلومات استغالل و جتميع تستدعي العملية هذه
 املعلومات مجع و لتحليل مركزية ياكل مدعمة اجلهوي املستوى على املعلومات مجع و التحقيق

 الشركاء مع للمعلومات اإللكرتوين التبادل و التعاون تعزيز أخرى جهة من معلومات، جمهزة بنظام
 . الدوليني احملليني و
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املختلطة،  الفرق أو اجلبائية التحريات مبصلحة األمر تعلق سواء حاليا املوجودة املصاحل و فاهلياكل
  و النشاط، مراكز و العقارات حول املعلومات مجع و بالرقابة مكلفة متنقلة بفرق تدعم أن فيجب

 خلق بالتايل و اجلبائية، املعلومات أعوان حىت أو املراقبة أعوان إىل اإلحصاء أعوان يكفي حتويل
 . السنة طوال إمنا و اإلحصاء عملية يف فقط ليس املعلومات جتميع يف أعوان خمتصة

 أجل من الدوليني و احملليني شركائها على االنفتاح اجلبائية اإلدارة على جيب ذلك على عالوة
 يف به معمول هو كما اجلبائي الغش و الرمسي غري االقتصاد ملكافحة املعلومات تبادل البحث و

 )39(:خالل من املعلومات تبادل على يعتمد الذي و  OCDEالتنمية  و منظمة التعاون

 الطلب؛ حتت املعلومات طلب - 
 للمعلومات؛ الطوعي التبادل - 
 للمعلومات؛ األتوماتكي التبادل - 
 االقتصادي؛ السلم حسب املعلومات تبادل - 
 املتزامنة؛ اجلبائية الرقابة - 
 . الدولية اجلبائية الرقابة - 

  عن املعلومات على تتحصل أن اجلزائر يف اجلبائية لإلدارة ميكن اإلجراءات هذه خالل من    
 كذلك و املقيمني طرف من اخلارج يف حتققت اليت املصرفية و املالية و التجارية مجيع العمليات
هذه  تبادل و هلا، فروع طريق عن أو مباشرة بصورة اجلزائر يف تعمل اليت للقارات الشركات العابرة

 . املتعاقدة اجلبائية اإلدارات طرف من طلب بدون و تلقائياً  يكون أن جيب املعلومات
على  و للرقابة، املكلفني اختيار يف جدا مهمة خطوة هي التحريات و املعلومات تعبئة عملية إن

 للرقابة اجلبائية امللفات برجمة يف املستخدم الكالسيكي النظام إحالل للضرائب العامة املديرية
 و األوربية الدول طرف من املستخدم املخاطر حتليل نظام هو و اجلديد النظام ذا اجلبائية

  . املتحدة األمريكية الواليات
 الجبائية الرقابة مصلحة تنظيم و تحسين - ب
احملققني  من جمموعة على اإلعتماد اجلبائية اإلدارة على جيب أهدافها، حتقيق و حتسني أجل من  

و  املالية التحقيقات مجيع على مدربني احملققني هؤالء يكون أن جيب و مصداقية، ذوي و أكفاء
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 اجلبائية اإلدارة على الضروري من و احلساسة، بالقضايا صلة ذات التخصصات هذه و القانونية
 هذه وجود و التحري، و البحث اجلهوية بفرق اإلدارات تزويد و اجلبائني احملققني عدد رفع من

 . الظاهرة هذه كبح و ردع يف أساسيا عامال يكون أن من شأنه الفرق
دينار : الوحدة( 2010-2009نتائج الرقابة الجبائية في الجزائر في الفترة  :يبين جدول

  )جزائري
  

 السنوات
  نوع الرقابة

2009  2010  2009  2010  

  415033221587  74595800023  1989  2483  مراقبة المحاسبة
  التحقيق المعمق 

مجمل الوضعية  في
  الجبائية

  
381  
  

  
396  

  
1288454304  

  

  
5896155780  

  32993992830  28246714392  30029  30365  التحقيق المصوب
  31962  التحقيق في التقدير

  
30568  3443525005  3859279350  

  .وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، مديرية البحث و التحقيق :المصدر
 الرسمي غير االقتصاد جباية - ج
بني  من األسود، االقتصاد أو األرضي حتت باالقتصاد يعرف ما أو الرمسي غري االقتصاد يعترب   
 هذه انتشار ألن الضرييب، اجلانب و السياسي اجلانب من خاصة و احلكومات انشغاالت أهم

 غري االقتصاد كذلك يعمل و هامة إيرادات العمومية اخلزينة و الوطين االقتصاد على الظاهرة يفوت
 . الرمسية الوحدات على عالية الضريبة معدالت اإلبقاء علىالرمسي 
 و غري املشروعة و املشروعة النشاطات يشمل الرمسي غري االقتصاد فإن عامة بصفة اإلدارة فحسب

جتارية و  على سجالت حتوز ال و االجتماعي الضمان و اجلبائية لإلدارة ا املصرح غري النشاطات
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 السجل لدى املسجلة املؤسسات أيضا يعين الرمسي غري االقتصاد فإن العمل أرباب حسب
  )40(.أعماهلا رقم يف ختفيض على تعمل و الضرائب و إدارة التجاري

 أكثر تكون سوف االقتصادية السياسات أن على الرمسي غري االقتصاد دارسي معظم يتفق    
 للتعامل إجراءات عدة اقرتحت فقد مث من و .صغرياً  الرمسي غري االقتصاد حجم ما كان فعالية إذا

 على املرتتبة اآلثار حدة من التخفيف أو عليه للقضاء حماولة يف رمسي غري ظاهرة االقتصاد مع
 .وجوده

  منو يف أساسياً  دوراً  يلعب الضرييب التهرب أن إىل اإلشارة سبقت كما الدراسات أثبتت لقد
 االرتفاع إىل املعدل هذا مال فإذا الضريبة مبعدل يرتبط الضرييب التهرب أن غري رمسي، االقتصاد غري

غري  االقتصاد معاجلة إن .الرمسي غري االقتصاد حجم معه يرتفع و يرتفع الضرييب التهرب فان معدل
يرتبط  و أن البد الضرييب التهرب معدل ارتفاع أو الضرييب التهرب مستوى ارتفاع عن الناجم الرمسي
 : بااليت

 . الضريىب النظام إصالح إعادة - 
 . الضريىب التصاعد و الضريبة و معدل الضريبة حساب أساس مراجعة - 
 . التحصيل و أساليب الدخل مصادر عن الكشف أشكال مراجعة - 
بالنسبة  خصوصا اإلجراءات و تبسيط الضريبية للمراجعة املطلوبة و األوراق املستندات تقليل - 

 . احملدودة احملاسبية اإلمكانيات ذات الصغرية للمشاريع
 . الضريىب التهرب على العقوبات حدة مدى مراجعة - 
 . ككل الضريىب النظام مالئمة مدى مراجعة -
 أساسي مبدأ هو اجلبائي احلس تعزيز إن  :المكلفين و الجبائية اإلدارة بين ثقة عالقة خلق - د

 و جديد مفهوم يوجد كثرية بلدان يف اليوم و تلقائي، الضرائب بدفع املكلفني إقناع دفع يف يكمن
 يهدف قانون يوجد أملانيا يف املثال سبيل على Voluntary Compliance االمتثال طوعية هو
  )41(:يف اجلبائي احلس هذا يتجسد و الضريبية النزاهة تعزيز إىل
 موحد؛ جبائي قانون خللق للمكلفني اجلبائية اإلجراءات تبسيط - 
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 سنة، كل مرتني تتغري ما عادة اليت و القوانني تغري حالة يف للمكلفني القانونية احلماية توفري - 
 التكميلي؛ املالية قانون يف أخرى مرة و املالية قانون يف مرة

 كذلك و اجلزايف التقدير نظام عن الناجتة الضريبة قاعدة ملناقشة املكلفني من وسيط خلق - 
 . الضريبية حالة التسويات

 :يلي مبا االلتزام اجلزائر يف اجلبائية اإلدارة على وجب اجلزائر يف العالقة هذه تعزيز ألجل و
بني  الضريبية املنازعات نشوب يف السبب فإن السابق التحليل و املعاينة بعد األعوان، تكوين - 

 بالتايل و التشريعية، النصوص و للقوانني اخلاطئ االستخدام هو األول سببه املكلفني و اإلدارة
 بدوره هذا و املعلومات، جتديد كذلك و الكافية اخلربة يكسبهم سوف األعوان فإن تكوين

 و للمكلفني املنحرف السلوك ظاهرة من حيد كذلك و املنازعات من عدد ينقص سوف
 .الضرييب التهرب إىل اللجوء

 أساسا مرتبط السلوك هذا املكلفني اجتاه السلوك حول الضرائب أعوان و املوظفني توعية - 
م على املكلفني إىل النظر جيب بالتايل و الطرفني، بالعالقة بني  على العمل جيب و زبائن، أ

 هذا مقدمة خدمات شكل يف إليهم يرجع سوف تدفعونه ما بأن فهم املكلفني و إعالم
 هذه فإن بالتايل و تفاهم، سوء حدوث حالة يف اإلدارة من إىل التقرب باملكلفني يدفع سوف
  حنو املكلفني هجرة من حتد كذلك و الضريبية من املنازعات التقليل على تعمل التدابري
 .الضرييب التهرب

املكلفني  من أصناف موعة اجلبائية الثقافة غياب ظل يف و الضريبية القوانني بعض فهم عدم - 
وجب  هلذا و اجلبائية، املنازعات كذلك و الضرييب التهرب منها املنحرف، السلوك إىل يدفعها

أكرب  إىل الوصول بغية حتسسيه بعمليات مدعومة لالتصال إسرتاجتية وضع اجلبائية على اإلدارة
 .ممكن قدر

 على املكتوبة و املقروءة الرسائل من الكثري نشر مت الصدد هذا يف و بالضريبة، املكلفني من - 
نظام  إدخال فإن أخريا و الضريبية، املنازعات من للحد فعالة كأداة تعمل اليت و نطاق واسع

RESCRIT األمن الحتياجات يستجيب و الضريبية للمنازعات حال يشكل أن ميكن 
 .عامة بصفة للمتعاملني القانوين
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 :العالجية التدابير و اإلجراءات 3-2
 و معاجلة قصد القانونية اإلجراءات من جمموعة تبين على اجلزائر يف اجلبائية اإلدارة عملت  

أهم  و املالية، القوانني يف النصوص من جمموعة تبين خالل من الضرييب التهرب ظاهرة مكافحة
  : الضرييب التهرب لنوع تبعا اإلجراءات هذه

 :المحلي الضريبي التهرب - أ
إقصاء  قانون املتعاملني بني بالشيكات التعامل تدعيم ألجل و 2009 لسنة املالية قانون يف إعتمد

 % 25 أو % 50 أو % 30 قدره املهين النشاط على الرسم ختفيض من االستفادة من املكلفني
 نقدا؛ تتم اليت العمليات كل على
املضافة   القيمة على الرسم حسم يف احلق رفض 24 مادته يف و 2009 لسنة املالية قانون يف جاء
 و بالشيكات التعامل لدعم كذلك يهدف اإلجراء هذا دج، 100000 يفوق املبلغ كان إذا

 الفواتري؛ على سوق القضاء
القضاء  دف الشروط دفرت إىل املصدرة السلع و املنتجات بعض إخضاع مت ، 2007املالية قانون
 )42(السلع؛ بعض تصدير إعادة و إخراج و التهريب على

 من اجلانبني املزورة الفواتري على % 50 نسبتها مالية غرامة مبوجبه أنشأ ، 2006لسنة املالية قانون
 )43(بالفوترة؛ املتعلقة اجلرمية مكافحة إىل يهدف اإلجراء هذا املشرتي، و البائع

هذا  االسترياد، ملفات لفتح البنكي التوطني على الضريبة إنشاء مت ، 2005لسنة املالية قانون
 للمكلفني؛ اجلبائية الوضعيات تطهري و املوطنني غري املكلفني ملف بتعديل مسح اإلجراء
املستخدمني  على اجلزاءات تطبيق و التلقائي اإلخضاع بإمكانية مسح ، 2005لسنة املالية قانون
احلقيقي،  ليس و القانوين املكلف يعترب األخري هذا و األجور على الضريبة بدفع يلتزمون ال الذين

 اخلزينة؛ إىل توريدها و األجور على الضريبة اقتطاع فمهمته
 )44(قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلةمن  11، لقد نصت املادة  2003لسنة املالية قانون

 التنازالت ضمن األقارب غري إىل أو الثانية الدرجة من األقارب إىل املقدمة اهلبات على إدراج
 جهة من هذا معفاة، العملية هذه كانت بعدما التسجيل حقوق حتصيل عنه ينتج ما و هذا مبقابل
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 لالستفادة هبة شكل على بيع عملية مترير(امليزة  هذه استغالل أمام سدا يعترب جهة أخرى من أما
  .التسجيل حقوق دفع من املشروع للتهرب) اإلعفاء من

، نص على تطبيق غرامة جبائية عن عدم الفوترة أو عدم تطبيقها، و يف  2003لسنة املالية قانون
 .حال العود تطبق ضعف الغرامة

 االمتيازات من استفادوا الذين بالضريبة املكلفني ، نص على معاقبة 2002لسنة املالية قانون
 يعاد حبيث الرقابة، عملية اثر األعمال برقم يف التصريح نقائص اكتشاف أو وجود حالة يف اجلبائية
 .للقانون العام وفقا للضريبة اخلاضعة األسس تأسيس
على  الضريبة بدفع العمالء على بالتصريح يقومون الذين املكلفني يلزم ، 2002لسنة املالية قانون
 املهين؛ النشاط على الرسم من التخفيض قيمة من االستفادة يتم حىت هذا و املضافة القيمة
التصرحيات،  بيانات كفاية بعدم إشعار بإرسال اجلبائية لإلدارة يسمح ، 2002لسنة املالية قانون

 اجلبائية؛ احلوافز من تستفيد اليت و املدعومة األنشطة إطار يف و ذلك
 و الغش جرمية بارتكاب املدانني األشخاص استبعاد إمكانية يعطي ، 1997لسنة املالية قانون

  العمومية؛ املشاريع حول املناقصات دخول من التهرب الضرييب
تشطيب  طلب حالة يف الضرائب جدول تقدمي على املكلفني كل جيرب ، 1997لسنة املالية قانون

  .التجارية الغرفة لدى التجاري السجل
  :التهرب الضريبي الدولي - ب
املؤسسات  متارسها اليت القانونية غري املمارسات من احلد على اجلزائر يف اجلبائية اإلدارة تعمل   

 على  اخلزينة أثر سليب هلا اليت و املتعددة بأشكاله الضرييب التهرب متارس و اليت األجنبية،
 اخلزينة العمومية  من حيرم ألنه االقتصادي التهرب خانة يف التهرب هذا صنف قد و العمومية،
حتول  اإليرادات هذه أن باعتبار املدفوعات، ميزان على تؤثر و اليت بدورها كبرية جبائية إيرادات

الضرييب  املشرع عمل الظاهرة هذه من للحد و. مشروعة أخرى و مشروعة غري بطرق اخلارج حنو
 :أمهها و منها للحد التشريعات من جمموعة سن على اجلزائري

ال يف تنشط اليت األجنبية بالشركات خاص ضرييب نظام وضع - إقامة  متلك ال اليت و العقاري ا
هذا  و املصدر من االقتطاع من بدال العام للنظام إخضاعها طريق عن هذا و اجلزائر، يف دائمة



  بوزيد سفيان.أ                                                                                                       جملة املالية واألسواق

144 
 

 األجنبية املؤسسات املناولة كذلك و اجلزائرية، املؤسسات كبقية 1997 لسنة املالية قانون حسب
 اخلدمات يف إطار املؤسسات هذه تدخل حالة يف أما احملاسبية، االلتزامات لنفس فهي خاضعة

 .%24 قدره املصدر من اقتطاع و اجلبائية لالتفاقيات خاضعة فتبقى
الضرائب  قانون من 11 املادة نصت لقد األعمال، رقم من  1%عند املركز أعباء سقف حتديد -

مراعاة  مع كانت طبيعة أية من العامة املصاريف خصم إمكانية على ،)45(املماثلة الرسوم و املباشرة
 من غريها و الصرف أرباح و الفوائد خيص فيما أما القانون، نفس من 169 املادة أحكام

 و الرباءة عن املستحقة األتاوى كذلك أو اجلزائر خارج املربمة باإلقرتاضات اخلاصة املصاريف املالية
 أخرى بعملة املدفوعة األتعاب و التقنية املساعدة مصاريف و الصنع عالمات و رخص االستعمال

 الذي التحويل باعتماد مرهون تدفعها، اليت املؤسسات لفائدة خصمها فإن الوطنية، العملة غري
 .املالية املختصة السلطات تسلمه
 يف األعمال رقم من% 1حدود  يف املقر مصاريف ختصم نفسها، املؤسسات هذه خيص و فيما
 .اللتزامها املطابقة املالية السنة جمرى

قانون  من التاسعة املادة مبوجب أدخل جديد إجراء مباشرة، غري بطريقة احملولة األرباح إخضاع -
 املماثلة الرسوم و املباشرة الضرائب قانون من مكرر 141 املادة عدل الذي و 2008 لسنة املالية

 بصفة احلالة، حسب ¡اجلزائر  خارج أو باجلزائر مستغلة مؤسسة تشارك عندما :)46(تنص و اليت
 اجلزائر، خارج أو باجلزائر مستغلة مؤسسة رأمسال يف أو مراقبة أو يف إدارة يف مباشرة غري مباشرة أو
 رأمسال يف أو مراقبة يف أو إدارة يف مباشرة غري أو مباشرة بصفة ¡األشخاص  نفس أو شارك

 مقيدتني احلالتني، كلتا يف تكونان املؤسستني هاتني و أن اجلزائر خارج أو باجلزائر مؤسسة مستغلة
ما التجارية يف  مؤسسات بني عليها االتفاق ميكن اليت تلك عن ختتلف بشروط املالية أو عالقا

 مل و لكن باجلزائر املستغلة املؤسسة طرف من حتقيقها املمكن من كان األرباح اليت فإن ¡ مستقلة
للضريبة  اخلاضعة املؤسسة هذه أرباح ضمن إدراجها يتم املختلفة، هذه الشروط بسبب حتقيقها يتم

  )47(.اجلزائر يف واملستغلة ا املرتبطة املؤسسات أيضا على القواعد هذه و تطبق
إىل املؤسسات  مباشرة غري بصفة احملولة تلك هي الضرييب الوعاء يف إدراجها يتم اليت النواتج و تعد

 :طريق عن اجلزائر، خارج املتواجدة
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 البيع؛ أو الشراء أسعار ختفيض أو زيادة - 
 مقابل؛ بدون أو املفرطة األتاوى دفع - 
 خمفض؛ مبعدل أو فوائد دون قروض منح - 
 القروض؛ عقود يف عليها املنصوص الفوائد عن التخلي - 
 احملصلة؛ اخلدمة مع النسبة خارج مزايا تقدمي - 
 .األخرى الوسائل طريق عن أو - 

املادة  مبوجب أنشأ اإلجراء هذا املمنوحة، باإلعفاءات املتعلقة األرباح من جزء استثمار إعادة -
 و املباشرة الضرائب قانون من 142 املادة عدل الذي و 2008 لسنة املالية قانون من 04

 املعفاة األرباح حصة استثمار إعادة اجلبائية االمتيازات من املستفيدين جيرب الذي الرسوم املماثلة، و
 2008  سنة يف احملقق الربح يشمل و األرباح، هذه حتقيق تاريخ من سنوات ابتداء 4 خالل

 إعادة املؤسسات هذه على يفرض القانون هذا احرتام عدم و قيد التخصيص إىل األرباح باإلضافة
 )48(%.30 قدرها غرامة نسبة تطبيق مع  اإلعفاء  الضرييب دفع

  للمادة املعدلة و 2009 املالية قانون من 10 املادة مبوجب أنشئ األرباح، بتحويل التصريح -
لصاحل  األرباح حتويل على تنص اليت و املماثلة، الرسوم و املباشرة الضرائب قانون من مكرر 182

املصاحل  لدى مسبقا عليه اإلعالن وجوب اجلزائر يف املقيمني غري املعنويني و الطبعيني األشخاص
إىل  التحويل حمل للمبالغ اجلبائية املعاجلة توضح شهادة على احلصول و إقليميا هلا التابعة الضريبية
 لتدعيم عرضها دف التصريح إيداع تاريخ من ابتداء أيام ( 7 ) سبعة أجل أقصى يف املصرح

 احرتام عدم حالة يف أيام ( 7 ) بسبعة احملدد األجل هذا يطبق و ال التحويل ملف طلب
 توضح .اجلبائية الوضعية تسوية بعد إال الشهادة تسلم ال احلالة، اجلبائية، و يف هذه االلتزامات

 و القانونية املراجع ذلك، تعذر عند أو املنجزة اخلصوص، االقتطاعات اجلبائية على الشهادة
  .التخفيض أو  اإلعفاء متنح اليت األنظمة

 طلب لتدعيم السابقة الفقرة يف املذكورة الشهادة تقدمي إلزام البنكية، املؤسسات على جيب
 التوطني لرسم اخلاضعة االسترياد لعمليات كأجور املدفوعة املبالغ اإللزام هذا من و تعفى .التحويل
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 املكلف الوزير من بقرار املادة هذه تطبيق كيفيات و كذا و الشهادة التصريح حتدد مناذج البنكي،
 )49(.باملالية

أن  تبني إذا أنه 15 مادته يف و 2009 لسنة املالية قانون يف جاء املمنوحة، االمتيازات سحب -
 اليت الشروط تكون عندما أو تنفذ، مل اجلبائية االمتيازات منح قرارات يف الواردة االستثمارات
 و االعتماد سحب إىل يؤدي هذا التنفيذ عدم فإن تستويف، لو القرارات هذه أساسها منحت على

 من االعتماد هذا مبوجب االمتيازات هذه هلم منحت الذين املعنويني أو الطبيعيني جتريد األشخاص
 على مستحقة منها إعفاءهم مت اليت األتاوى و الرسوم تصبح و االمتيازات هذه من حق االستفادة

 يف عليها املنصوص الدفع تأخري بعقوبات املساس دون و املخالفة األحكام على النظر الفور بغض
 عندما السابق املقطع أحكام تطبق كما املماثلة، الرسوم و املباشرة الضرائب قانون من 402املادة 

املادة  مبفهوم تدليسيه طرقا القرار تاريخ بعد استعمل قد اجلبائية االمتيازات من يكون املستفيد
 قضائي بقرار عليها يعاقب املخالفة هذه أن و املماثلة، الرسوم و املباشرة الضرائب قانون 193-2

  )50(.فيه املقضي قوة الشيء له
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  الخاتمة
العدواين،  الضرييب التخطيط بأنه األسرتايل الضرائب مكتب قبل من الضرييب التهرب عرف لقد    

التهرب  بأن بريطانيا و نيوزيلندا يف و املسموح، غري اإلستغالل بأنه إفريقيا جنوب يف كما ُعرف
 . الضريبية املالجئ باإلسغالل يسمى األمريكية املتحدة الواليات يف و  مسموح، غري الضرييب

و  الضرييب التخطيط كذالك و الضرييب الغش و الضرييب التهرب مصطلح يتعارض و يتناقض قد
يستند  الضرييب الغش بأن OCDEاالقتصادية  التنمية و التعاون منظمة ترى و الضرييب،  التخفيف

 يدفع ضرائب املكلف بالتايل الضريبية املسؤولية ختفيف يتم بواسطتها اليت و شرعية غري ترتيبات إىل
 اإلدارة الضريبية، عن ضريبية معلومة إخفاء أو دخله من جزء إخفاء طريق عن دفعه جيب مما أقل

 هذه الرتتيبات ألن الضرييب للتهرب الدقيق التعريف هذا حتديد يف صعوبة وجدت املنظمة لكن
 املقبول و غري املقبول الضرييب التهرب بني و التفريق احرتامها الواجب القوانني مع تتعارض أن ميكن
 و للتخفيف الضرييب الضرييب التخطيط استخدام أي التخفيف/التخطيط باملعادلة أساسا مرتبط
  . مشروع غري و مشروع ماهو بني التفريق عن عجزت الضريبية التشريعات من الكثري
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