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 : عامةخاتمة

   من خالل دراستنا اليت حاولنا التوغل يف أعماقها طوال مدة حبثنا ىو تبيان أمهية الضرائب وقدرهتا التمويلية 

 .وكذا الدور الذي تلعبو مصاحل الضرائب يف حتصيل ىذه املستحقات من املكلفني هبا

يف ثنايا حبثنا يف أساسيات املوضوع حاولنا تسليط الضوء على الضرائب، حيث تعترب التزام مايل للممول اجتو 

مصلحة الضرائب وىذا ما ميكننا من معرفة اآلثار العميقة اليت حتدثها ىذه الضرائب لدى املمولني الذين يدفعوهنا 

طائعني من جهة ، ومدى ما حتدثو مسامهاهتم يف تنشيط الديناميكية االقتصادية بتوجيو مبادراهتم االستثمارية إىل 

 .امليادين املنتجة املرحبة من جهة أخرى

وإن اختالف أنواع الضرائب واختالف صورىا باختالف الزمان واملكان، جعل لكل منها تأثري مغاير عن التأثري 

 .اآلخر

   إن ىذا الدور الفعال واملكانة اهلامة للضرائب أوجب على اإلدارة الضريبية وضع أليات وميكانيزمات يف فرض 

حيث تعطيهم فرصا لدفع مستحقاهتم يف اآلجال احملددة قانونيا . الضريبة وكيفية تطبيقها وحتصيلها من املمولني

 أو الضريبة على IBSوفق إجراءات ومراحل كل نوع من أنواع الضرائب املفروضة سواء على أرباح الشركات 

 .أو غريىاIRGالدخل اإلمجايل 

أما يف حالة تأخر أو حماولة املمولني التهرب من دفع مستحقاهتم والقيام بالتزاماهتم باملصاحل املعنية، فإهنا ىذه 

وىذا يكون . األخرية تتخذ إجراءات ردعية للحد من ىذه الظواىر وذلك عن طريق التحصيل اجلربي ملستحقاهتم

 .حتما بعد انتهاء اآلجال واستفاء املكلف للفًتة القانونية املمنوحة لو للقيام بواجباتو الضريبية

 :ومن ىنا نكون قد توصلنا إىل اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة على النحو التايل
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إن مصلحة الضرائب تسعى جاىدة بكل ىياكلها من املكلفني وىذا لسد ومواجهة نفقات الدولة االستثمارية 

وذلك باختاذىا إجراءات سهلة وبسيطة يف حالة قيام املكلف بدفع مستحقاتو، أو اختاذ إجراءات صارمة كاحلجز 

 .يف حالة تأخر أو هترب املمولني من القيام بالتزاماهتم

 :ومنو فهناك بعض التوصيات املقًتحة يف ىذه الدراسة

توسيع جمال تطبيق الضريبة يف إطار يسمح بتوفري نفس املعاملة اجلبائية ملختلف األنشطة واألفراد بشرط  -

 .نفس املعطيات وبالتايل زيادة املردودية اجلبائية

عدم احلد من احللول التلقائية وتأخري عمل اإلدارة الضريبية يف تلقي مستحقاهتا حىت ال تصبح ىذه  -

 .املصاحل عبئا وعامال يف زيادة النفقات

أخذ بنظام ضرييب ثابت ويف نفس الوقت مرن حىت تستقر معاملو لدى األفراد وبالتايل يسهل جتاوهبم مع  -

 .الضريبة املكلفني هبا

تطويق طرق التحصيل والتحويل على مستوى القباضة عن طريق اإلعالم اآليل ووضع شبكة وطنية  -

 .للضرائب
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 :تمهيد

تعترب الضريبة من أقدم واىم مصادر اإليرادات العامة، حيث شكلت خالل فًتات طويلة العنصر الساسي يف 

األعمال والدراسات العلمية وادلالية، وقد مسحت عملية فرض الضريبة العينية تلبية معظم حاجيات الدولة من 

نفقات عامة واليت سبكنت من خالذلا احلصول على اليد العاملة ، لذلك سنقوم يف ىذا الفصل بالتطرق إىل سلتلف 

ادلفاىيم ادلتعلقة بالضرورية وأنواعها وتصنيفاهتا باإلضافة إىل أىم ادلبادئ اليت قامت عليها وأعليتها وكل ما ؼلص 

النظام الضرييب بصفة عامة مع االدلام بأىم الظواىر الضريبية اليت قد تعرفها احلياة االقتصادية من هترب وغش 

 .ضربُت

 ماهية الضرائب ومبادئها: المبحث األول- 

 : وردت تعاريف عديدة حول الضريبة نذكر منها :مفهوم الضريبة- 1

 الصادر عن صندوق النقد الدويل حيث عرف الضرائب 2001تعريف دليل االحصاءات ادلالية احلكومية لسنة 

على أهنا ربويالت إجبارية يتلقاىا قطاع احلكومة العامة وتشمل الضرائب على الرسوم اليت ال تتناسب على 

 .(1)االطالق مع تكاليف تقدمي اخلدمة ولكن تستبعد ادلساعلات االجتماعية والغرامات اجلزائية

ويقصد بالتحويالت االجبارية ىو ذلك اجلزء من الناتج الداخلي اخلام الذي ينتقل عرب عملية التحصيل 

 .والتخصيص اجلماعي واإلجباري

أما تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية فعرفتها على أهنا مدفوعات فعلية يقوم هبا سلتلف األعوان 

 :االقتصاديُت لقطاع اإلدارة العمومية على أساس

                                                           
 .21، ص 2011، 1عبداجمليد قدي، دراسات يف علم الضرائب ، دار اجلزائر للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، ط- (1)
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إن ىذه ادلدفوعات ال تتم بناء على قرار العون االقتصادي الذي يدفعها وإظلا تتم وفق عملية مجاعية لقرار  - أ

 ربدد األشكال وادلبالغ الواجبة الدفع 

 إن ىذه ادلدفوعات ال تتضمن مقابال مباشرا - ب

 : (1)ومنو فهذا التعريف يرتكز على العديد من األركان وىي

 وؽلس ىذا الطابع ثالثة جوانب تتمثل بالوعاء والتصفية والتحصيل: الطابع النقدي للضريبة. 

 تعترب الضريبة تعبَتا عن مظهر من مظاىر السيادة: الطابع اإلجباري. 

 ويقصد بو أنو عندما تدفع الضريبة ال ينتظر اسًتدادىا وىذا ما ؽليز الضريبة عن :الطابع النهائي للضريبة 

 .القرض اإلجباري أو اإلكراىي

 إن الضريبة ال تدفع مقابل احلصول على اخلدمات اليت توفرىا السلطات :غياب المقابل المباشر 

 .العمومية، أي أن لكل مواطن احلق يف احلصول على اخلدمات سواء دفع الضريبة أم ال

 :و يف غياب التعريف التشريعي ؽلكن أن تعرف الضريبة على أهنا

مساعلة نقدية تفرض على ادلكلفُت هبا حسب قدراهتم التساعلية واليت تقوم عن طريق السلطة، يتحول األموال 

 .(2)احملصلة وبشكل هنائي ودون مقابل زلدد ضلو ربقيق األىداف احملددة من طرف السلطة العمومية

 :ومنو ؽلكن حصر أىداف الضريبة فيما يلي

 إن اذلدف الوحيد للضريبة يف نظر النظرية الكالسيكية،ىي تغطية النفقات : الهدف المالي للضريبة

العمومية واليت غلب أال يكون ذلا أي تأثَت اقتصادي ، أما اليوم فيمكننا الدفاع عن فكرة حيادية الضريبة، 

                                                           
 .22نفس ادلرجع، صعبد اجمليد قدي، - (1)
 .13، ص2008، 4زلمد عباس زلرزي، اقتصاديات اجلباية والضريبة، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ،ط- (2)
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ألنو يف الواقع من ادلستحيل االقتطاع عن طريق اجلرب الضرييب من الناتج الداخلي اخلام دون أن تكون 

 .ىناك انعكاسات اقتصادية ىامة

 ؽلكن أن تستهدف الضريبة عدة فئات من األىداف خارج اذلدف ادلايل ادلتمثل : أهداف أخرى للضريبة

يف ملء صناديق اخلزينة العمومية، فهي ؽلكن أن تستعمل لتحقيق أغراض اقتصادية، كما تعمل على 

 .ذبسيد أىداف اجتماعية

 تتمثل يف أنو ؽلكن للضريبة أن ربدث أثرا اقتصاديا ىاما أو أثرا انتقائيا حسب : األغراض االقتصادية

القطاعات االقتصادية، قد ؽلكن اعتبار أن الضريبة توجو المتصاص الفائض من القدرة الشرائية وإىل زلاربة 

 .التضخم

 واليت تتمثل يف استخدام الضريبة إلعادة توزيع الدخل الوطٍت لفائدة الفئات : األهداف االجتماعية

الفقَتة زلدودة الدخل، مثال أن يقرر ادلشرع ربقيق األعباء الضريبة على ذوي األعباء العائلية الكبَتة  كإعفاء 

بعض ادلؤسسات واجلمعيات اليت تقدم خدمات اجتماعية معينة من الضرائب،أو قد تساىم الضريبة يف 

 .(1)احملافظة على اقتناء بعض السلع االستهالكية كاخلبز واحلليب

 :أنواع الضرائب وتصنيفاتها- 2

ىناك نوعان من الضرائب، ضرائب مباشرة وضرائب غَت مباشرة، إن ىذه التفرقة على : أنواع الضرائب.1.2

 . (2)أساس طبيعة الضريبة يكون ىذا التصنيف ىو قدؽلا نوعا ما

                                                           
 .30عبد اجمليد قدي، مرجعسابق الذكر، ص - (1 )
 .17، ص2002، 1عليان الشريف، الضرائب وزلاسبتها ، عمان، األردن، ط- عبد الناصر نور- (2)
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 ىي كل اقتطاع قائم مباشر يفرض على قيمة ما ػلققو ادلكلف أو ما ؽلتلكو من عناصر :الضرائب المباشرة: أوال

رأس ادلال ويتحملها ادلمول نفسو وال يستطيع نقل عبء ىذه الضريبة إىل غَته، وىي تعترب ضرائب ذات مؤشر 

 :سبس ادللكية ، ادلهن ، الدخل ، وىي نوعان

وتقدر على أساس ما ػلققو ادلكلف من عناصر خاضعة للضريبة خالل فًتة زمنية : الضريبة على الدخل - أ

معينة سواء كانت أشهر أو سنة ، وىي تفرض على الدخل الصايف اإلمجايل والذي يتكون من 

 .(1)ادلداخيل الكلية

 األرباح الصناعية والتجارية -

 أرباح ادلهن الغَت ذبارية -

 إيرادات ادلهن الفالحية -

 مداخيل العقارات الناذبة عن إغلارات العقارات ميتة وغَت ميتة -

 ريوع رؤوس األموال ادلنقولة -

 ادلرتبات واألجور وادلنح والريوع العمرانية -

 فرائض القيمة الناذبة عن التنازل بادلقابل عن العقارات ادلبنيةواحلقوق -

 وؽلكننا أن نستخلص خصائص الضريبة على الدخل الصايف اإلمجايل 

 ىي ضريبة إمجالية زبص الدخل الصايف اإلمجايل -

  تسوية–تصرػلية -ىي ضريبة تصاعدية  -

 تطبق على دخل األشخاص الطبيعيُت -

                                                           
 .02، ص 2000عبد اجمليد رحاشة، زلاضرات يف مقياس جباية ادلؤسسة، جامعة سطيف، - (1)
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 تعويض ىذه الضريبة على األرباح احملققة يف مواطن التكليف -

 تعتمد على تصرػلات ادلكلفُت يف معظم األحيان -

 (1):أما فيما ؼلص اإلعفاءات ادلقدمة -

 :علىاألرباح الصناعية والتجارية فهي- 

 :إعفاء عالودائم -

  دج60000األرباح اليت تقل أو تساوي 

 األرباح ادلالية من ادلمارسة النشاط ادلصريف 

 : سنوات10اعفاء لمدة  -

 أرباح احلرفيُت التقليديُت 

 أرباح ادلؤسسات احلرفية 

ؼلصم من أرباح ادلهن احلرة غَت ذبارية بعض ادلصاريف مثل اإلغلار ، : أرباح المهن الحرة- 

 .االىتالكاتادلؤونات، الضرائب والرسوم ضمن النشاط

إذا كان ادلساىم أو الشريك شخص طبيعي فإن االقتطاع من ادلصدر : ريوع رؤوس األموال المنقولة- 

 .، أما إذ كان ادلساىم أو الشريك شخص معنوي فهو معفى15%

يتم ربديد دخلها بناءا على تكاليف سنوية وتستفيد من : العائدات الفالحية وعائدات المزروع- 

 .إعفاءات دائمة عن اإليرادات الناذبة عن زراعة احلبوب والبقول اجلافة والتمور

                                                           
 .22عبد اجمليد رحاشة، مرجع سابق الذكر ، ص- (1 )
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وتفرض ىذه الضريبة على رأس ادلال وعلى الثروة  اليت ؽلتلكها الفرد منتجة : الضريبة على رأس المال- ب

كانت أو غَت منتجة، وتتميز بأهنا تفرض على كل ما ؽللكو ادلمول من أموال ثانية أو منقولة يف حلظة زمنية معينة 

 .، ويف الضريبة قد تكون عادية أو غَت عادية

 (1):وىناك أنواع من الضرائب على رأس ادلال

 وىي ضرائب دورية متجددة تفرض بنص قانوين :الضرائب على رأس المال التي تدفع من الدخل 

 .فيكون معدذلا منخفضا

 سبس ىذه الضريبة رأس ادلال يف مادتو أو يف ذاتو أي تقتطع جزءا :الضرائب الفرضية على رأس المال 

من رأس ادلال وتفتقد إىل عنصر التجديد والدورية ، وذلطا فهي غَت مكررة ، بل تفرض مرة واحدة دلناسبة 

 :معينة، وؽلكن أن تنقسم ثالثة أنواع

 تفرض ىذه الضريبة على رأس ادلال بصورة استثنائية يف :الضريبة االستثنائية على رأس المال -

حالة احلروب واألزمات، شلا يضطر الدولة دلواجهة الزيادة يف النفقات إىل فرض ضريبة مرتفعة 

 .ادلعدل على رؤوس األموال للحصول على ما ربتاجو من إيرادات

 تفرض ىذه الضريبة على أي زيادة ربدث يف قيمة رأس ادلال سواء :الضريبة على فائض القيمة -

 .كان عقارا أو منقوال وال يكون إلرادة ادلالك دخل فيها

 تفرض ىذه الضريبة عند حدوث واقعة الوفاة، وانتقال ىذه الًتكة إىل :الضريبة على التركات -

 .الورثة على الًتكات ألن وعاءىا ىو تركة ادلتويف

 

                                                           
 .89، ص 2008زلمد عباس زلرزي، اقتصاديات اجلباية والضرائب ،دار اذلومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، - (1)
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 الضرائب غير المباشرة: ثانيا

يف كل ضريبة يدفعها ادلكلف ويستطيع نقل عبء ىذه الضريبة إىل شخص آخر يتميز ىذا النوع بسهولة اجلباية 

 :(1)ووفرة احلصيلة وتنقسم إىل

وىي الضريبة اليت تفرض عند حصول واقعة انتقال شيء من ملكية شخص إىل : الضرائب على التداول - أ

 .آخر، من األمثلة على ذلك صلد رسم التسجيل يف حالة انتقال عقار ملكية عقار

ويري البعض أن الضريبة على الًتكات ىي ضريبة على التداول ، فيما البعض اآلخر أهنا ضريبة مباشرة 

 .على رأس ادلال

وتفرض ىذه الضريبة على أنواع معينة من السلع ادلستهلكة أو على كلها : الضرائب على اإلهتالك - ب

 :بغرض ربقيق أىداف اقتصادية واجتماعية ومالية، وتنقسم إىل نوعان

 وتفرض على السلع ادلستوردة من خارج الدولة، كما قد تفرض على : الضرائب الجمركية

السلع ادلصدرة وربقق ىذا النوع من الضرائب على حصيلة ضخمة للخزينة ومصدرا غزيرا من 

 .مصادر إيرادات الدولة

 وتفرض على ادلنتجات الطبيعية والصناعية وقد تفرض يف أي مرحلة من : الضرائب على اإلنتاج

مراحل التصنيع أو اإلنتاج ، حيث يقوم ادلنتج بدفعهاويضيف قيمة الضريبة إىل سعر الوحدة 

 .ادلستهلكة

 وىي ضريبة غَت مباشرة تفرض على السلع الصناعية ادلستوردة : الضريبة على المبيعات

 .وادلصنعة زلليا، وعلى رلموعة من اخلدمات

                                                           
 .18، عمان ، ص2002، 1عليان الشريف، الضرائب وزلاسبتها ، عمان، األردن، الطبعة - عبد الناصر نور- (1 )
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 :تصنيفات الضرائب. 2.2

نتيجة لتعدد الضرائب واختالف أساليبها، مث تصنيفها إىل رلموعات باستخدام معايَت معينة ومن أىم ىذه 

 (1):التصنيفات صلد

  يعتمد ىذا التصنيف يف احملاسبة الوطنية وينطلق من زاويتُت:التصنيف اإلداري - أ

 ىي اجلهة اإلدارية اليت تعود إليها حصيلة الضرائب ووفقا لذلك يتم التمييز بُت: الزاوية األولى: 

 الضرائب العائدة للحكومات اإلقليمية  -

 الضرائب العائدة للحكومات ادلركزية  -

 الضرائب العائدة للهيئات واإلدارات االجتماعية  -

يف حالة وجود ارباد اقتصادي كما ىو احلال يف إطار )الضرائبالعائدة للسلطات فوق الوطنية  -

 .االرباد األورويب

 اجلهات اإلدارية القائمة بالتحصيل الضرييب ، فيتم بُت اإلدارة الضريبية اليت تقوم :الزاوية الثانية 

جبباية وفق القوائم اإلمسية يف مواعيد دورية زلددة على وضعيات تتميز بالدؽلومة وتسمى إدارة 

 .الضرائب ادلباشرة 

ذات طابع  (...معامالت، تبادل)اليت تقوم بتحصيل الضرائب على وقائع : اإلدارة الضريبية-

 .مناسبايت غَت قابلة للتموقع ، وتسمى بإدارة الضرائب غَت مباشرة

 : حسب ىذا التصنيف استخدام أكثر من معيار من بُت ىذه ادلعايَت ما يلي:التصنيف االقتصادي- ب

                                                           
 .24عبد اجمليد قدي، مرجع سابق الذكر، ص - (1 )
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يبُت أنو لكال ىذين النوعيُت مزايا وعيوب " الضرائب ادلباشرة والضرائب غَت ادلباشرة"ومن خالل ىذين النوعيُت 

 :(1)ؽلكن تلخيصها فيما يلي

 المساوئ المزايا 

 الضرائب 

 المباشرة

 سهلة التحصيل- 

 ثابتة مردودية نسبيا- 

 مرئية ومعروفة القيمة من طرف ادلكلف بالضريبة- 

 سهلة ادلراقبة نسبيا- 

 طول مدة التحصيل- 

 مرونة اقتصادية ضعيفة- 

 مقبولة بشكل سيء من طرف ادلكلف بالضريبة- 

 الضرائب 

 غير

 المباشرة

 مدفوعة بشكل سهل من طرف ادلكلف بالضريبة - 

 جد منتجة- 

 مرونة اقتصادية قوية - 

 سريعة التحصيل- 

 ثقيلة ادلراقبة- 

 غَت مستقرة ادلرونة- 

 (عكس ضرييب)ربصيل ناقص - 

 

 .مزايا وعيوب الضريبة المباشرة والضريبة غير مباشرة: (01)الجدول رقم 

 :وفق ىذا ادلعيار يتم التمييز بُت: المادة الخاضعة للضريبة- جـ

 (الضريبة على الدخل اإلمجايل)أي الضرائب على دخل األشخاص الطبعيُت : الضرائب الخاضعة للضريبة -

 .و ادلعنويُت مثل الضريبة على أرباح الشركات

 . وتشمل الضرائب على القيم ادلنقولة والقيم غَت منقولة:الضريبة على رأس المال أو الثروة -

                                                           
 .18عليان الشريف، مرجع سابق الذكر، ص- عبد الناصر نور- (1)
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 . وىي الضريبة ادلفروضة دبثابة استخدام الدخل:الضرائب على االنفاق -

 : وفقا ذلذا ادلعيار يتم ىذا التميز بُت:األعوان االقتصاديين

وتشمل رلموعة الضرائب اليت تتحمل عبئها العائالت كالرسم على القيمة :الضرائب على العائالت -

 اخل...ادلضافة، الضرائب على االستهالك، الضرائب على الدخل 

يقصد بادلبادئ العامة للضريبة أهنا رلموعة القواعد واألسس اليت يتعُت على ادلشرع اتباعها : المبادئ الضريبية. 3

ومراعاهتا عند وضع أسس النظام الضرييب يف الدولة وىي قاعدة ذات فائدة مزدوجة ، فهي ربقق مصلحة ادلكلف 

 .(1)بالضريبة من جهة ومن جهة أخرى ربقق مصلحة اخلزينة العمومية

" حبث عن طبيعتو وأسباب ثروة األمم"إن آدم مسيت ىو أول من ضاع ووضع ادلبادئ األربعة الضريبة يف كتابو 

 :، وتتخلص ىذه ادلبادئ فيما يلي1776الصادر سنة 

 على موظفي كل دولة أن يساعلوا يف نفقات احلكومة قدر ما ؽلكن مع قدراهتم التكليفية: مبدأ العدالة." 

دبعٌت أنو أن يشارك كل رعايا وموظفي الدولة يف نفقات ومصاريف احلكومة ، لكن كل حسب اإلمكان أي 

 .حيث قدرتو ونسبة دخلو

 يعٍت أن تكون الضريبة أو جزء منها الذي يلزم كل فرد بدفعة ، أن تكون يقينة أي معلومة : مبدأ اليقين

الدفع طريقة وحجم الدفع واضحا ودقيقا " الفًتة"وحقيقة وليست عشوائية أو غامضة ، حيث يكون ميعاد 

 .سواء بالنسبة للمكلف بالضريبة أو لكل دافع آخر

 يقصد هبا ضرورة تنظيم القواعد الضريبية بصورة تالءم من ظروف ادلكلفُت :مبدأ المالئمة في التحصيل 

 .وتسهيل دفعها وخاصة فيما يتعلق دبوعد التحصيل وطريقتو وإجراءاتو

                                                           
 .31عبد اجمليد قدي، ادلرجع السابق الذكر، ص- (1 )
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واذلدف منو ىو ذبنب تعسف اإلدارة الضريبية يف استعمال سلطتها فيما يتعلق بإجراءات التصفية والتحصيل 

 .، كما تسهل إجراءات التصريح واألساليب اليت ال يتضرر منها ادلكلف عند الدفع

 يقصد هبذه القاعدة أن يتم ربصيل الضريبة بأسهل الطرق وأقل تكلفة شلكنة : مبدأ االقتصاد في النفقة

 .اليت ال تكلف اإلدارة الضريبة مبالغ ضخمة

إن أعلية الضريبة تتمثل يف ربقيق ادلنفعة العامة باإلضافة إىل أغراض وأىداف أخرى : أهمية الضرائب. 2.3

 :(1)ؽلكن تلخيصها فيما يلي

 ويقصد هبا مد اخلزانة باألموال الالزمة لتغطية النفقات العامة، ولكي ربقق :األهمية المالية للضريبة- أ

الضريبة أكرب دور شلكن من اإليراد للدولة فإنو غلب أن تتوفر فيها أربع صفات وىي اإلنتاجية، الثبات  ادلرونة 

 .واحلياد

 :(2)ويقصد هبا ربقيق أغراض اجتماعية واقتصادية نذكر ما يلى: األهمية غير مالية للضريبة - ب

ربقيق حدة التفاوت بُت الدخول والثروات، وتعمل الدولة على زيادة الضرائب على أصحاب  -1

 .الثروات، مث تقوم بإعادة توزيع حصيلتها على الفقراء

تشجيع وتنشيط التناسل وذلك عن طريق منح اإلعفاءات الضريبية أو زبفيض معدل الضريبة دلن  -2

 .ينجبون عدد معُت من األطفال

 .زلاربة الضغوط التضخمية للضريبة واحملافظة على قيمة النقد الوطٍت -3

 .توجيو عناصر اإلنتاج ضلو العناصر اإلنتاجية اليت ترغب الدولة يف تطويرىا -4

 .تشجيع بعض أنواع ادلشروعات من طرف الدولة العتبارات معينة -5

                                                           
 .165زلمد سعد فرىود، مبادئ ادلالية العامة، منشورات جامعة حلب، ص - (1)

 .168مرجع سابق الذكر، ص -(2 )
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محاية الصناعة الوطنية ومعاجلة العجز يف ميزان ادلدفوعات، ويتم ذلك بفرض ضرائب مجركية مرتفعة  -6

 .على االستَتاد من اخلارج بإعفاء الصادرات من الضرائب كليا

ربقيق التنمية االقتصادية يف البالد ادلختلفة إذ أهنا تستخدم يف تعبئة ادلواد االقتصادية وتوجيهها يف  -7

السبل اليت زبدم من أجل ربقيق االدخار ومن أجل احلد من االستهالك وبتحصيل احلكومة ادخار 

 .إجباري مجاعي تستخدمو يف سبويل مشروعات التنمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياسات الضريبية : لمبحث الثانيا

 مفهوم السياسة الضريبية. 1
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، السياسة الضريبية على أهنا رلموعة القرارات واإلجراءات والتدابَت ادلنتهجة "G. TOURNIER"يعرف 

 :(1)يقصد تأسيس وتنظيم االقتطاعات الضريبية تبعا ألىداف السلطات العمومية ادلتمثلة فيما يلي

 رلموعة من اآلثار االقتصادية، االجتماعية، والسياسية ادلرغوب إحداثها . 

 رلموعة من اآلثار االقتصادية والسياسية ادلرغوب التخلص منها. 

رلموع التدابَت واإلجراءات ذات الطابع الضرييب اليت تنتهجها "فإنو ؽلكن التعبَت عن السياسة الضريبية على أهنا 

احلكومة الوطنية قصد إحداث آثار مرغوبة وذبنب آثار غَت مرغوبة سعيا لتحقيق أىداف اجملتمع االقتصادية 

 .واالجتماعية والسياسية

وتعتمد احلكومات على التفضيالت الضريبية كأدوات لتحقيق أىداف السياسة الضريبية انطالقا من كون السياسة 

 .الضريبية مل تعد رلرد آلية لتحصيل ادلوارد العمومية فقط

 "أهداف السياسة الضريبية. 2

 :(2)تسعى السياسة الضريبية إىل ربقيق رلموعة سلتلفة من األىداف، ؽلكن تصنيفها على النحو التايل

 ويشمل توفَت ادلوارد العمومية باعتبار الضريبة األداة ادلفضلة لتوفَت ادلوارد العمومية وتغطية : الهدف المالي

 .النفقات العامة لدولة

 تتعدد األىداف االقتصادية ادلمكن ربقيقها عن طريق السياسة الضريبية وتتلخص :األهداف االقتصادية 

 :فيما يلي

                                                           
 .108، ص 2011، 1عبد اجمليد قدي، دراسات يف علم الضرائب، دار جرير للنشر والتوزيع، ط- (1)

 .109نفس ادلرجع، ص -(2 )
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 تسعى السياسة الضريبية أو تضمن زبصيص أمثل ادلوارد االقتصادية :تصحيح إخفاقات السوق -

غَت )، ويف حال وجود سوق كاملة فإن ذلك بإمكانو أن يتحقق لكن يف حال األسواق احلالية 

 .تنافسية ، احتكار القلة ، منافسة احتكارية عاجزة عن زبصيص ادلوارد بشكل كفء

 فيما يتعلق بالكميات اليت يرغبون يف إنتاجها أو القطاعات اليت :توجيه قرارات أرباب العمل -

يفصلون النشاط فيها، ألنو ؽلكن استخدام الضريبة للتأثَت على حجم ونوعية ساعات العمل، 

حجم ادلداخل ، ومن مث ؽلكن استخدام الضريبة لتغيَت اذليكل الوظيفي يف اجملتمع بإعادة توزيع 

 . ادلوارد البشرية بُت سلتلف األنشطة االقتصادية

 تعترب الكثَت من الضرائب تكاليف ربتسب ضمن :زيادة تنافسية مؤسسات قطاع األعمال -

أسعار التكلفة ، وهبذا فإن زبفيض الضرائب يؤدي إىل التأثَت على التكاليف باالطلفاض كما 

يعمل على زيادة التنافسية السعرية دلنتجات ادلؤسسات ادلعنية بالتخفيض وذلذا تعمل الدول 

سعيا منها لزيادة تنافسية منتجات مؤسساهتا يف األسواق اخلارجية على إعفاء منتجاهتا ادلصدرة 

 .من الضرائب اجلمركية ومن الضرائب على القيمة ادلضافة

 تستعمل الضرائب للتأثَت على السلوك االستهالكي :التأثير على هيكل وحجم االستغالل -

لألعوان من خالل التأثَت على األسعار النسبية للسلع واخلدمات، ففرض ضريبة مرتفعة على 

بعض ادلنتجات يؤدي إىل التقليل من استهالكها ، إذا كانت عادية أو االنتقال إىل استهالك 

 .سلع بديلة ذلا، والعكس صحيح

تستخدم الضرائب ضمن مسعى تنسيق : المساهمة في تحقيق االندماج االقتصادي -

السياسات االقتصادية ، إذ يستحيل إصلاز اندماج اقتصادي من دون تنسيق أو توحيد األنظمة 
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الضريبية اخلاصة بالدول ادلنضوية ربدت االندماج يف أي صورة كانت مثل منطقة تبادل حر، 

 اخل...ارباد مجركي

تعترب الضريبة خطرا يتم تسيَته على مستوى : ترشيد القرار على مستوى مؤسسات األعمال -

ادلؤسسات والذي يزداد كلما انتقلت ادلؤسسة من رلرد التطبيق البسيط للقواعد وااللتزامات 

الضريبية إىل وضع تطمح فيو ادلؤسسة ألن زبضع الضريبة خلدمة أىدافها اخلاصة، وهبذا تعمل 

 :ادلؤسسة على 

التحكم يف األمن الضرييب، وذلك بالعمل دوما لتكون يف وضعية قانونية ذباه الضريبة حبيث ال * 

زبشى من أي عملية رقابية تقوم هبا اإلدارة الضريبية للتأكد شلا إذا كانت سلالفات أو إخالالت 

 .بااللتزام بالضريبة

 .ضمان الفعالية الضريبة باستغالل ادلزايا واحلوافز الضريبية إىل أبعد حد*

خدمة اسًتاتيجية ادلؤسسة، فالضريبة تتدخل يف صياغة ىذه االسًتاتيجية بتأثَتىا يف اختيار *

 .الشكل القانوين للمؤسسة نتيجة اختالف األحكام الضريبة اليت زبص كل شكل

 نستعمل السياسة الضريبة لتحقيق رلموعة من األىداف االجتماعية منها: األهداف االجتماعية: 

تقوم احلكومة باستخدام الضريبة يف اذباه تصحيح اختالالت الدخل : إعادة توزيع الدخل -

 .دبراعاة ادلوازنة بُت كفاءة استخدام ادلوارد من جهة وربقيق العدالة من جهة ثانية

تستخدم الدول اليت تعاين من مشكلة السكان ارتفاعا أو : توجيه سياسة السكان في الدول -

اطلفاضا، الضريبة بداللة رغبتها يف زيادة االصلاب أو التقليص منو ، فالدول الراغبة يف زيادة 

 .اإلصلاب تعمل على زبفيض الضرائب على الدخل كلما زاد عدد األبناء
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 تستخدم الضريبة يف رلال مكافحة الفقر لكوهنا أداة لتوفَت دخول إضافية :مكافحة الفقر -

 .بطريقة ال ذبعل الفقر أسوأ وال النمو أبطأ

 تستعمل الضريبة كأداة للمحافظة على الًتاث الثقايف للمجتمعات وتثمينو سواء : األهداف الثقافية

 :بتمويلها للصناديق والربامج ادلوضوعة ذلذا الغرض أو بتقدمي مزايا ضريبية ب

 .إعفاء الدخول النامجة عن أتعاب األعمال الفنية، والعروض ادلسرحية من الضرائب على الدخل -

فرض الضريبة على القيمة ادلضافة على الصادرات من مواد الًتاث والصناعات التقليدية محاية ذلا  -

 .من اذلروب ضلو اخلارج

 تعترب الضريبية األداة ادلالية الرئيسية اليت تستخدمها احلكومات لتنفيذ سياستها العامة : األهداف السياسية

 .واليت ينتج عنها آثار سياسية

  :(1)أدوات السياسة الضريبية. 3

تعتمد السياسة الضريبة على رلموعة من األدوات ادلستخدمة يف صورة مزايا ضريبية ، تعرف يف األدبيات 

 على أهنا 2001االقتصادية بالنفقات اليت يعرفها دليل شفافية ادلالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدويل 

تشمل اإلعفاءات من الوعاء الضرييب والبدالت ادلخصومة من الدخل اإلمجايل والقيود الضريبة ادلخصومة من "

 .االلتزامات الضريبية وزبفيضات ادلعدالت وتأجيل دفع الضرائب

 تصنف مهمة التعاون والتنمية االقتصادية النفقات الضريبية إىل مخس رلموعات

 االعفاءات الضريبية 

  (اخلصومات الضريبية)التخفيضات الضريبية ادلتعلقة بالوعاء 

                                                           
 .118عبد اجمليد قدي، نفس ادلرجع السابق ، ص - (1 )
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 التخفيضات ادلتعلقة بادلعدالت) 

 القرض الضرييب 

 تأجيل الضريبة 

ىي إسقاط حلق الدولة عن بعض ادلمولُت يف مبلغ الضرائب الواجب سدادىا مقابل : اإلعفاءات الضريبية- 1

التزامهم دبمارسة نشاط معُت يف ظروف زلددة، وىو ما يساعد ادلمول على زيادة دخلو الصايف أبعد الضريبة 

 .وؽلكن أن يكون اإلعفاء كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا

تعترب اإلعفاءات الضريبية ادلؤقتة من أكثر النفقات الضريبة استخداما يف البالد النامية ، إال أن ذلا رلموعة من 

 :العيوب أبرزىا

إن إعفاء األرباح بغض النظر عن مقدارىا، غلعل ادلستثمرين يتوقعون ربقيق أرباح كربى ىم  -

 .ادلستفيدون من ذلك

 تولد اإلعفاءات ادلؤقتة حافزا قويا على التهرب الضرييب -

 .ىناك فرصة لتحايل ادلستثمرين بااللتفاف على فًتة اإلعفاء الضرييب ادلؤقت وسبديدىا -

يغلب اإلعفاء ادلؤقت ذات ادلدة ة احملددة استقطاب ادلشروعات قصَتة األجل واليت ىي يف  -

 .العادة ذات نفع كبَت لالقتصاد دلقارنتو بادلشروعات طويلة األجل

وىي عبارة عن إجراءات ضريبية تسمح بتخفيض بعض أجزاء : التخفيضات الضريبة الخاصة بالوعاء- 2

الدخل عن طريق خصومات يتم إجراءىا على ادلادة اخلاضعة للضريبة، ؽلكن أن تستند ىذه اخلصومات إىل 

 .نفقات حقيقية وجزافية حسب مبلغ ػلدده التشريع
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ويعٌت ذلك إخضاع ادلكلف بالضريبة إىل معدالت ضريبة أقل من : التخفيضات الضريبة الخاصة بالمعدل- 3

ادلعدالت العادية ادلستخدمة يف النظام الضرييب كادلعدل ادلفروض على األرباح ادلعاد استثمارىا بدال من ادلعدل 

 .العادي على أرباح الشركات

ىو حق ضرييب قابل للتحميل على ضريبة أخرى، وىو عبارة عن امتياز ضرييب يتعلق بفئة : القرض الضريبي- 4

من ادلمولُت الذين يتمتعون بشروط خاصة، ويتمثل يف زبفيض مبلغالضريبة ادلدفوع مع األخذ بعُت االعتبار 

القواعد الضريبية السارية ادلفعول ، فيعمل القرض الضرييب على التخفيض من قيمة الضريبة ادلستحقة  وىو ال ؽلس 

 .قيمة ادلادة اخلاضعة للضريبة ، ولكنو يؤدي إىل ربقيق غرض ضرييب

وىي عبارة عن مبالغ ال تدخل يف حساب ادلادة اخلاضعة للضريبة للفًتة زمنيةمعينةبالضريبة : تأجيل الضريبة- 5

 .، وإظلا تدخل يف ادلادة اخلاضعة للضريبة يف الفًتات الالحقة

 :وؽلكن تصنيف النفقات الضريبة حسب طبيعتها على النحو التايل

 بالنسبة للضرائب على دخول األشخاص الطبيعيين، يتم التمييز بين: 

 النفقات الضريبية ادلتعلقة باخلصائص الشخصية للمولُت 

 النفقات الضريبية ادلؤدية إىل إعفاء بعض مصادر الدخل 

 النفقات الضريبة ادلؤدية إىل تقليص الدخل الضرييب 

 بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات نميزبين: 

  النفقات ادلتعلقة بإغلاد بعض مصادر الدخل من اإلخضاع الضرييب سواء كان ذلك بصفة كلية أو

 .جزئية

 النفقات الضريبية ادلتعلقة بالربح الضرييب. 
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 النفقات الضريبية اخلاصة. 

 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة يتم التمييز بين: 

 النفقات الضريبية ادلتعلقة بإعفاء بعض األنشطة أو ادلنتجات. 

 النفقات الضريبة الرامية إىل تعويض بعضاخلاضعُت. 

 النفقات الضريبة اخلاصة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما الضريبي وطرق مكافحته والتهربالغش: المبحث الثالث

 :ماهية الغش و التهرب الضريبي. 1
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يقصد بالغش الضرييب تلك السلوكات وادلمارسات اليت تتم هبدف التحايلوذبنب : ماهية الغش الضريبي. 1.1

 .أداء الضريبة وىذا خارج إطار القانون، أي أهنا كلها شلارسات غَت مشروعة

وىي أيضا عبارة عن عملية تدلسية تقوم على زبفيض أو زلاولة إخفاء بصفة علنية وإرادية أو غَتىا من الوعاء 

 .الضرييب أو عن طريق إخفاء ادلمول لبعض ادلادة اخلاضعة للضريبة

، وبأخذ الغش (1)"على أنو كافة التصرفات اليت تقوم على أساس التعليم وخيانة األمانة" " شركس"كما يعرفو 

 .أشكاال وألوانا منها

 أرقام ومبالغ غَت صحيحة ومربرة يف دفًت اليومية ويف دفًت اجلرد ادلنصوص عليهم قانونيا. 

 عدم التصريح برقم األعمال الصحيح. 

  التسجيل ربت عنوان غَت صحيح دلصاريف تتحملها ادلؤسسة قصد إخفاء األرباح واإليرادات اخلاضعة

 .للضريبة

 :مفهوم التهرب الضريبي. 2.1

إن التهرب من الضريبة ىو التخلص الكلي أو اجلزئي من أداء الضريبة وؽلكن أن يتم قبل ربقيق الضريبة عن طريق 

اغلاد طرق ووسائل تضمن التخلص من دفع التزاماهتا من ادلكلف هبا، كما يقوم ادلتهرب من الضريبة بتفاديها 

 .ورباشيها دون أن ينقلها بذاهتا ودون سلالفة القانون ، فالتهرب ػلرم اخلزينة من بعض ادلوارد ادلالية

على أنو التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون سلالفة أو انتهاك القانون، حيث يستخدم : ويعرف أيضا

 .ادلكلف حقا من حقوقو الدستورية باعتبار أن حريتو يف القيام بأي تصرف من عدمو تكون مضمونة دستوريا

                                                           
 .170، ص 2008زلمد عباس زلرزي، اقتصاديات اجلباية والضرائب، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، - (1)
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وليقوم ادلكلف باللجوء للتهرب الضرييب يفًتض أن يتوفر على ثقافة قانونية معينة تسمح لو باكتشاف الثغرات 

 .القانونية والنقائص واستغالذلا لفائدتو

 :(1)الفرق بين الغش والتهرب الضريبي

 :يكمن جوىر التفرقة بُت الغش والتهرب الضرييب يف أن

التهرب تكون فيو إرادة ادلكلف بالضريبة متجهة ضلو زبفيف العبء الضرييب، إال أنو يسلك يف سبيل ذلك سبال 

مشروعة ، ألن ادلكلف ىنا ؽلارس حقا من حقوقو ادلشروعة القانونية ليحقق ىدفا مشروعا بالنسبة لو وبالتايل ال 

 .يوقع عليو أية عقوبة أو جزاء

أما الغش الضرييب فتتجو إرادة ادلكلف بالضريبة ضلو ربقيق أو إسقاط العبء الضرييب، ولكنو يسلك يف ذلك سبال 

غَت مشروعة تصل إىل التدليس واالحتيال، ومن مث يستوجب سلوكو متابعتو قانونيا، فالغش الضرييب هبذا الشكل 

 .يتوفر فيو العنصر ادلعنوي والعنصر ادلادي

إن التهرب الضرييب ؽلثل العام أما الغش الضرييب ؽلثل اخلاص أي أن الغش الضرييب يعترب حالة خاصة من حاالت 

 .التهرب الضرييب ىي حالة التهرب من الضريبة عن طريق خرق القانون

 

 

 

 :أسباب الغش والتهرب الضريبي. 2

                                                           
 .165زلمد سعد فرىود، مبادئ ادلالية العامة، منشورات جامعة حلب، ص - (1)
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إن ظاىرة الغش والتهرب الضرييب ىي ظاىرة سلبية ولكوهنا أخذت يف االنتشار والتوسيع، غلب التطرق إىل إبراز 

 :(1)العوامل ادلشجعة على ذلك واليت ؽلكن إدراجها فيما يلي

 شدة وطأة الضرائب أي كلما ارتفع مقدار الضريبة كلما كان ذلك دافعا لألفراد على الغش. 

 ضعف الوعي الضرييب لدى األفراد يؤدي إىل امتناعهم عن الوفاء بالضريبة. 

  قصور اإلرادة اجلبائية دلراقبة ادلمولُت ادلتهربُت وعدم فرض العقوبات الكافية ؼللق لدى ادلمولُت شعور

 .باالحتقار واالستهانة من الضرائب

 غياب أو ضعف أجهزة االستعالم الضرييب واذلدف التنظيمي للضرائب. 

  ضعف حوافز العاملُت يف اإلدارة الضريبية شلا غلعلهم عرضة لالبتزاز والرشوة، و غلعلهم يتساىلون يف متابعة

 .شلارسات الغش الضرييب

 عدم شفافية اإلجراءات الناذبة أحيانا عن تعقد وتعارض التشريعات الضريبية. 

 غياب اجلانب االقتصادي يف أداء الدوائر ادلالية والضريبية وتغليب وظيفة اجلباية على الوظائف األخرى. 

  ىيمنة ادلؤسسات الصغَتة على النشاط االقتصادي، لكون ىذه األخَتة سبيل يف إجراء معامالهتا إىل

 .استخدام النقود السائلة، وتسهل ىذه ادلعامالت األنشطة اخلفية

 ذلك أن الظرفية االقتصادية سبر دبراحل توسع ومراحل تراجع ، ففي فًتات :  طبيعتو الظرفية االقتصادية

التوسع يزداد النشاط االقتصادي وترتفع الدخول ، وبالتايل تقل حساسية األعوان الضريبية ، خبالف 

فًتات الًتاجع االقتصادي اليت تنخفض فيها الدخول، ومن مث عدم القدرة ادلؤسسات على ربميل 

 .الضرائب على ادلستهلكُت، وىو ما يشجع ادليل ضلو عدم االلتزام

                                                           
 كيال سليمان، ادلراجعة احملاسبة ودورىا يف ضبط الوعاء الضرييب واحلد من التهرب الضرييب، مذكرة لتخرج ليسانس، جامعة مستغاًل- (1)

 .09 ، ص 2010-2011
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 :أساليب مكافحة الغش والتهرب الضريبي. 3

من بُت األسباب اليت أدت إىل صدق ميزانية الدولة يف أداء مهمتها يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ناتج عن 

الغش والتهرب الضرييب من الضريبة ادلفروضة على ادلكلف ، حيث أن الضريبة تعترب من ادلوارد اليت تستند عليها 

 .الدولة يف سبويل اخلزينة العامة

 :(1)لذلك تسعى الدولة إىل مكافحة التهرب والغش بعدة وسائل منها

تفرض معظم الدول إجراءات وعقوبات قانونية على ادلمول الذي يقدم ببيانات زبالف احلقيقة أو يقدم  -

 . سندات مزورة

ؼلول ويسمح ادلشرع دلوظفي اإلدارة الضريبة احلق يف االطالع على دفاتر ادلمول وادلستندات وذلك حىت ال  -

يستطيع ادلمول إخفاء الوعاء الضرييب ، ولكن ىذه الطريقة تبدو عدؽلة الفعالية بالنسبة لصغار ادلمولُت الذين 

 .ال ؽللكون دفاتر

تشجع الدول األشخاص عند التبليغ دبعلومات عن ادلتهربُت من دفع الضريبة بدفع مكافئات تشجيعية  -

 .ذلم

باإلضافة إىل ذلك فإن الدولة قامت بوضع قوانُت يف إصدار عقوبات وغرامات جزافية على التأخَت يف  -

 .إيداع الكشوف وعليو غلب إيداعها يف أوقاهتا احملددة

التقليل من حجم الظاىرة وذلك بتحسُت اإلدارة الضريبية بادلمولُت والسعي إىل تغيَت نظرة ادلمولُت ذباه  -

 .اإلدارة الضريبية باعتبارىم زبائن لديهم

                                                           
 .11كيال سليمان، مرجع سابق الذكر، ص - (1)
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العمل على رفع روح ادلواطنة لدى ادلمولُت بتعميم الثقافة الضريبية عن طريق وسائل اإلعالم والربامج  -

 .التعليمية

 .أعداد مدونة وطنية بادلتهربُت -

اعتبار الغش ليس رلرد جنحة وإظلا ىو سلالفة جنائية تؤدي إىل حرمان مرتكبيها من احلقوق ادلدنية  -

 .والسياسية

 .تبادل ادلعلومات بُت اذليئات والرد ازدادت العالقة بالضرائب وسبكُت الوصول إليها بطريقة سريعة وآلية -

 .رفع كفاءة اإلدارة الضريبية برفع مستوى تأىيل ادلوارد البشرية وربصينهم ضد الفساد وبتحسُت مكافآهتم -

 . تعزيز ادلراقبة الضريبية وتوسع نطاقها لتشمل سلتلف فئات اجملتمع الضرييب -

تعميق عدالة النظام الضرييب بزيادة حيادتو من جهة وتقليل مستويات الضغط الضرييب إىل حدود مستوى  -

 .القدرة على ربملها اقتصاديا

مجع ووضع االحصاءات وتعيُت االذباىات وادلشاكل وتقدمي التقارير وادلساعدة الفنية، ووضع الواعد الدولية  -

 .للسياسة الضريبية واإلدارة

 

 

 

 

 :خالصة الفصل



 الضرائب:                                                                                         الفصل األول

 

36 
 

من خالل ىذا الفصل نستنتج أن الضريبة ىي عنصر ديناميكي حساس بتأثر ويؤثر على األوضاع االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية للدولة، وبناءا عليو كان لزاما على ادلشروع اجلبائي ان ػلًتم بعض ادلبادئ مثل العدالة 

اليقُت وادلالئمة يف الدفع وادلبدأ االقتصادي لنفقة التحصيل ،وىي هتدف للتوفيق بُت مصلحة الدولة ومصلحة 

ادلكلفُت، كما ؽلكننا أن نستنتج بأن الضريبة ليست حيادية خاصة، إذ علمنا أن الدولة تتخذىا كأداة لتحقيق 

 .بعض االىداف وفق السياسة العامة لذا ال ؽلكن االستغناء عنها باعتبارىا ادلمول االساسي خلزينة الدولة
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 :الفصل تمهيد

   من أجل تعميق ادلفاىيم حول التحصيل الضرييب والضرائب بصفة عامة على أرض الواقع ، قمنا يف ىذا الفصل 

التطبيقي بتسليط الضوء على الدور الذي تلعبو القباضات يف ربصيل الضرائب من ادلمولني وأىم اإلجراءات 

التعسفية اليت تتخذىا ىذه القباضات يف حالة امتناع ادلكلف عن دفع مستحقاتو الضريبية وإبراء ذمتو، وذلذا قمنا 

 :بتقسيم ىذا الفصل إذل مبحثني

 عموميات حول القباضة: المبحث األول 

 دراسة كيفية التحصيل الضرييب:المبحث الثاني  

 عموميات حول القباضة: المبحث األول

 وىي إدارة كباقي اإلدارات الوطنية تسعى إذل 1993تأسست قباضة مازونة سنة : (مازونة)تعريف القباضة . 1

تسهيل وتوفيق العالقة بني الضرائب وادلسامهني وذلك خدمة دلصاحل الدولة واجملتمع وبالتارل يقوم مواطنو الضرائب 

بقبض ادلبالغ ادلالية من األشخاص وتوجيههم إذل أحسن السبل إلصلاز العملية لفائدة اخلزينة العمومية أو يقدمون 

من جهة أخرى وظيفة خدماتية من استخراج الوثائق اخلاصة باجلباية إن قباضة الضرائب إدارة ربتوى على 

 .وظيفتني مالية وخدماتية يتكفل موظفوا اإلدارة بتقدديها للمواطنني
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 :الهيكل التنظيمي الخاص بقباضة الضرائب لمازونة
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 :أقسام القباضة ومهامها. 2

يعترب القابض ادلسؤول األول على تسيري نشاطات القباضة وبدونو ال يتم ذلك : Le receveurالقابض . 1

فهو ادلمثل الرمسي يف كل إمضاء وثيقة تستخرج من القباضة ، ومن مهامو احلرص على التسيري األمثل للعمليات 

 .والوظائف اخلاصة بالقباضة

دبا أن مجيع العمليات التحصيلية للضرائب تتم عن طريق الشباك ، أين يتم  : La caisseالصندوق - 2

 .استقبال التجار وغري التجار من أجل تقدديهم اخلدمات الالزمة

يتلقى أمني الصندوق مهام التسليم واالستالم وتقدمي بعض اخلدمات اخلاصة بنشاط القباضة من طوابع أثناء ىذه 

الذي يسجل فيو كافة العمليات اليت تتم يوميا مع : (1)"دفًت الصندوق"العمليات، يستعني أمني الصندوق ب 

 نوع كل عملية ورقم احلساب اخلاص هبا وتسليم قسيمة اثبات تسديد الدين أي الوصل ،  Quittanceمراعاة 

وال تقل ىذه ادلصلحة أمهية ألهنا سبثل نقطة للقاءين ادلسامهني والقباضة ويف هناية كل يوم يقوم أمني الصندوق 

بغلق احلسابات حىت تتم عملية اجلرد الكلي دلداخيل اليوم وكذا ادلصاريف وتسمى ىذه العملية بغلق دفًت مداخيل 

الصندوق وىذا ألجراء العمليات احملاسبية إلظهار اجملموع الكلي ، مث تأيت بعد يف مسودة الصندوق اليت ذلا ارتباط 

وثيق بدفًت مداخيل الصندوق وىذا لكون ىذه األخرية ربتوى على رلمل ادلبالغ ادلالية ادلوجودة يف اخلزانة ادلالية 

 .وىذا ال ديكننا أبدا االستغناء عنها

 :ومن بني ادلصاريف اليت تقوم القباضة تسديدىا إذل ذوي احلقوق نذكر منها ما يلي

دفع مصاريف بعض معطويب احلرب من القباضة وذلك بالتنسيق بني اذليئة ادلختصة بشؤون معطويب  -

 .احلرب واخلزينة العمومية مرورا بقباضة الضرائب ادلتواجدة هبا ىؤالء األفراد

                                                           
  H Z = Brillerدفًت األستاذ- (1 )
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 .دفع أجور العمال وىذا يف ظل التنسيق الدائم بني ىاتني اإلدارتني نظرا لتواجدمها ونفس اإلقليم اجلغرايف -

تعويض التجار بأحكام الثبوت، كخطأ يف تصدير ديونو بالزيادة أخر ما يقوم بو أمني الصندوق ىو جرد  -

 .ادلبالغ ادلالية اليت دخلت اخلزينة ادلالية يف دفًت خاص يسمى سجل ادلبالغ ادلالية

يعترب مهزة وصل بني ادلسامهني ككل وقباضة اليت ال بد عليها أن رباول سعيا يف إرسال : مكتب االستقبال- 3

حوار مباشر بني اذليئة وادلسامهني بتقدمي شروحات زبص آليات التحصيل، فمن ادلهام اليت يتوالىا ىذا ادلكتب ىو 

توجيو ادلساىم إذل أحسن الطرق القانونية لتسوية حالتو للضريبة وتزداد أمهية خاصة كون أغلب ادلسامهني جيعلون 

 .القواعد العامة كي ال تقول القانون اجلبائي

ويظهر أيضا دور ىذا ادلكتب من خالل توجيهاتو وإفادة التجار وادلواطنني بالقوانني والتغيريات والتسهيالت اليت 

قد ترد من حني آلخر وادلستفيد الوحيد ىو ادلساىم ألنو يكون على بالعالقة اليت بينو وبني اجلباية وكل ما يقوم بو 

 .ىذا ادلكتب ىو دور إعالمي توجيهي وىنا يكمن الدور التوجيهي ذلذا ادلكتب

يعترب دور احملاسبة دورا ىاما ألنو يتم من خاللو تصحيح األخطاء اليت ديكن أن يقع : مصلحة المحاسبة- 4

فيها أمني الصندوق أثناء اجلرد اليومي وىي ال تقتصر على التصحيح بل سبهد الطريق إذل عملية أخرى تتمثل يف 

 .احملاسبة اخلاصة بذلك الشهر

ذلذه ادلصلحة دور فعال يف العمليات اجلبائية لذا وضع مكتب خاص يًتأسو رئيس ادلتابعة : مصلحة المتابعة- 5

ويتمثل رلموعة من األعوان ذلم كافة الصالحيات القانونية دلباشرة عملهم قصد ادلتابعة ادليدانية للتهرب الضرييب 

من طرف التجار ومن مجلة الصالحيات اليت خوذلا ذلم القانون، أما جلانب اإلداري فيتمثل يف تقدمي خدمات 

 .إدارية للمسامهني وغري ادلسامهني

 :وتتمثل ىذه اخلدمات يف وثائق رمسية نستخرج لدى مصاحل الضرائب وىي كالتارل

  :Extrait de rôleشهادة عدم الخضوع للضريبة * 
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   وىي وثيقة يطلبها من مصلحة الضرائب تدل على براءة ادلواطن من اجلباية أو الغرامة ادلفروضة عليو، وذلذه 

 .فالتجار تقدم ذلم شهادة إثبات اخلضوع أما غري التجار فتقدم شهادة عدم اإلخضاع: الوثيقة نوعان

 .وىي عكس شهادة اخلضوع ، إذ اهنا تثبت قيمة الدين التابع للمدين: شهادة إثبات الدين* 

 :مهام المديريات الجهوية والوالئية للضرائب. 3

 حيدد تنظيم وتعيني ادلصاحل الداخلية لإلدارة وكذا 1991 فرباير 23 ادلؤرخ يف 60-91بناء على ادلرسوم رقم    

 .اصالحات ادلديريات اجلهوية وادلديرية اجلهوية وادلديريات الوالئية للضرائب وتنظيمها

 : مديريات جهوية وتتمثل يف09وبناء على ادلادة الثانية من نفس القرار فإن ادلديريات الوالئية للضرائب ىي 

 ادلديرية اجلهوية للضرائب بالشلف -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب ببشار -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب بالبليدة -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب دبحافظة اجلزائر الكربى -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب بسطيف -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب بعنابة -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب بقسنطينة -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب بورقلة -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب بوىران -

 :وتشمل ادلديريات اجلهوية على مديريات الضرائب طبقا للمادة الثالثة وىي

 ادلديرية اجلهوية للضرائب بالشلف -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب دبستغازل -
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 ادلديرية اجلهوية للضرائب بعني الدفلى -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب بتيارت -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب بتسمسيلت -

 ادلديرية اجلهوية للضرائب بغليزان -

 :كما ربتوى كل مديرية والئية على مخس مديريات فرعية وىي

 ادلديرية الفرعية للوسائل -

 ادلديرية الفرعية للمنازعات -

 ادلديرية الفرعية للمراقبة اجلبائية -

 ادلديرية الفرعية للتحصيل -

 ادلديرية الفرعية للمراقبة اجلبائية -

إن اذليكل التنظيمي ىو شبكة متينة لكل مؤسسة تعمل على تنظيم األقسام والفروع وأيضا : الهيكل التنظيمي* 

كيفية توزيع ادلهام على كل الفروع وكذا توضيح العالقات الوظيفية وإدراج السلم اإلداري وكذا الكشف عن قيام 

 .كل موظف بعملو على أحسن وجو

 :أقسام المديرية وصالحيتها* 

يعترب ادلدير الرئيس األول وصاحب السلطة العليا يف مديرية الضرائب يقوم بتسيري ادلوارد ادلادية والبشرية : المدير

 .يف ادلؤسسة

 تسيري ادلستخدمني 

  توظيف وتعيني ادلستخدمني الذين تقرر طريقة أخرى لتعيينهم 
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  السهر على مسك جرود األمالك العقارية وادلنقولة والسهر على الصيانة على ىذه األمالك واحملافظة

 .عليها

 ال يستطيع ادلدير أن يباشر كل مهامو دبفرده بل حيتاج دائما إذل شخص آخر ليساعده وىو ما :السكرتيرة* 

 :يعرفو بالسكرتري، حيث يقوم دبا يلي

 تدوين مواعيد االجتماعات واستدعاء األعضاء احلضور 

 استالم الربيد وإرسالو 

 استقبال الفاكسات والرد عليها وتسجيل ذلك يف دفًت خاص 

 :قسم الوسائل المادية والبشرية- 2

 : وتنقسم إذل:المديرية الفرعية للوسائل- 

 اخل...وتشمل على أجور العمال، معدات وأدوات وذبهيزات ادلكاتب: الوسائل المادية 

 وتتمثل كل العمال على مستوى ادلديرية سواء يف الداخل أو اخلارج: الوسائل البشرية 

 :ادلديرية الفرعية للتحصيل ويكلف دبا يلي: قسم التحصيل- 3

مراقبة عملية ربصيل ادلوارد اجلبائية ونسبة اجلبائية والغرامات والعقوبات التالية واحملاصيل البلديات وبصفة  -

 .عامة كل زلصول تتكلف بتحصيل مع تسجيل النقائص أو التأخريات احملتملة

متابعة الوضعية اجلبائية للمكلفني بالضريبة ادلعنية وفحص وضعية ادلكلفني ادلتأخرين عن الوفاء  -

 دبستحقاهتم وازباذ اإلجراءات الالزمة ضدىم 

ازباذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على مصاحل اخلزينة عند إبرام الصفقات لدى مكاتب التوثيق والسهر  -

 .على تنفيذ السريع لالشًتكات
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 .التقسيم الدوري لوضعية التحصيل الذي قامت بو كل قباضة بالنسبة إذل كل الضرائب -

 مراقبة حالة تصنيفو زلاصيل اخلزينة والسجل اخلاص بًتحيل ادلبالغ -

 :يضم ما يلي: قسم العمليات الجبائية- 4

 ويقوم بادلهام التالية:مكتب الجداول : 

 مراقبة اجلداول التلخيصية -

 احملافظة على دفاتر مسح األراضي -

 استالم اجلداول العامة -

 .ادلصادقة على اجلداول اليت سبت تصفيتها من الضرائب والرسوم عن طريق مركز االعالم اآلرل -

 ويقوم دبا يلي: مكتب االحصائيات: 

 .مجع احلاالت االحصائية الدورية وارساذلا اذل ادلديرية اجلهوية للضرائب قصد تلبيتو -

إعداد ادلعلومات اجلبائية الضرورية وذلك لتحضري ادليزانية عن طريق إبالغ اجلماعات احلالية  -

 .ادلعينة هبا

 ويقوم دبا يلي: مكتب تنظيم وتنشيط العالقات العامة: 

السهر على احًتام أجل إصدار الضريبة من أجل مفتشيات الوعاء يف رلال الضرائب والرسوم  -

 .اليت يقوم دبعاجلتها يف مركز اإلعالم اآلرل

 :ادلديرية الفرعية للمراقبة اجلبائية وتشمل ادلكاتب التالية: قسم المراقبة الجبائية- 5



 دراسة حالة لقباضة الضرائب بمازونة:                                                       الفصل الثالث

    

75 
 

 وأىم ما يكلف بو ىذا ادلكتب ىو بررلة التدخالت اليت : مكتب البحث عن المعلومات الجبائية

ستجرى على وجو اخلصوص داخل اللجان والفرق ادلختلطة قصد البحث عن ادلادة اجلبائية والسهر 

 على إجراء ىذه التدخالت يف اآلجال احملددة وإرسال ادلعلومات احملصل عليها

 ويقوم دبا يلي: مكتب البطاقات ومقارنة المعلومات: 

يتلقى ادلعلومات اليت يتحصل عليها مكتب البحث عن ادلعلومات اجلبائية وتصنيفها وتوزيعها  -

 .بني مفتشيات الضرائب ادلعنية الستغالذلا

 .تقدمي كل االقًتاحات واآلراء الرامية إذل ربقيق حفظ ادلعلومات واستغالذلا ومراقبة مستعمليها -

 :ويكلف دبا يلي: مكتب التحقيقات الجبائية -

 متابعة عمل فرق ادلراجعة والسهر على احًتام التشريع واحملافظة على مصاحل اخلزينة -

السهر على ربصيل الضرائب والرسوم الناذبة عن عمليات التحقيق وإرسال ادلنظم للتقارير  -

 التحقيقات إذل اإلدارة ادلركزية

 :وتشمل ادلكاتب التالية: المديرية الفرعية للمنازعات* 

 يتوذل مهمة إرسال واستقبال الشكاوي واإلطالع عليها من أجل ازباذ التدابري فيما : مكتب الشكاوي

 .خيص زبفيض الضريبة ادللقاة على عاتق ادلمول

 ويقوم بتبليغ دافعي الضرائب بأسرار الطعن خبصوص الضرائب ادلباشرة:مكتب التبليغ والتنفيذ . 

بالقرارات الصادرة عن ادلدير الوالئي  (ادلفتشيات، قابضات)وبتبليغ ادلكلفني بالضريبة وادلصاحل ادلعنية 

 .للضريبة
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 ويقوم بإعالم جلان الطعن للضرائب ادلباشرة على مستوى :مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن 

 .كل بلدية بالطعون ضد القرارات ادلعادة من طرف ادلدير الوالئي

الدفع أمام اذليئات ادلختصة عن االحتياجات اخلاصة بالضرائب واإلجراءات اليت تلزم اإلدارة  -

 .اجلبائية العمل هبا

 دراسة لكيفية تحصيل الضريبة: المبحث الثاني

 :مراحل وطرق التحصيل الضريبي. 1

 :مراحل تحصيل الضريبة- أ

 :يتم التحصيل عن طريق القباضة بطريقتني أو عرب مرحلتني   

 :وتشمل ما يلي: المرحلة األولى- 

عن طريق تصريح ادلمول أو اإلدارة اليت ربدد قيمة الضريبة بعد توفر الشروط الالزمة لتوفر : اإلثبات- أ

 .إمكانية التحصيل

  أي ادلبلغ النهائي الواجب على ادلدين تسديده:التصفية- ب

 وىذا ما يعرف بادلرحلة اإلدارية لدى القباضة: تقرير أمر التصريح -جـ

 : المرحلة الثانية- ب

 .أين يتم التحصيل الفعلي للضريبة من ادلكلفني هبا: المحاسبة - أ

 :تعتمد اإلدارة الضريبة على عدة طرق لتحصيل إيراداهتا وذلك عن طريق: إجراءات التحصيل - ب

 .أي التسديد ادلباشر للضريبة يف األوقات ادلناسبة: التوريد المباشر .1
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تسجل يف ىذه الطريقة أمساء ونشاطات ادلمولني يف سجل تعدد فيو الوعاء : التحصيل عن طريق المورد .2

 .اخلاضع للضريبة والسعر ادلستحق وحيدد فيو تاريخ الشروع يف التحصيل وآجال التسديد

ومثال ذلك الضريبة على األجور وادلرتبات وىذه الضريبة تتميز بالسهولة يف : االقتطاع من المصدر .3

 .التحصيل

كون ىذه األقساط دورية يدفعها ادلكلف استنادا إذل الضريبة ادلدفوعة ويف هناية : األقساط المقدمة .4

 .السنة تتم التسوية بدفع الفرق أو اسًتجاعو

 :طرق التسديد والتحصيل بالقوة- ب

 :يقوم ادلكلفني بالضريبة بتسديد مستحقاهتم كاآليت: طرق التسديد- 

 نقدا لدى قباضة الضرائب -

 بواسطة احلساب الربيدي اجلاري -

 بواسطة سندات وشروط معينة -

 ومن أجل إثبات تسديد ادلكلفني دلستحقاهتم يوجد نوعان من االيصاالت

 بإيصال التسديد النقدي أو التسديد بشبكات بنكية 

 بإيصال التسديد عن طريق صك بريدي. 

وجيب إدراج ادلبالغ ادلدفوعة  H1يتم التسديد النقدي يف اليومية اإلدارية اإليرادات الصندوق : التسديد نقدا* 

حسب التعليمات ادلعطاة من طرف ادلدين أو شخص آخر مكلف بالتسديد وال يعرضهم ألي إجراء إذل يف حالة 

 .إخالذلم دبواعيد التسديد من طرف اإلدارة
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يتم التسجيل يف اليومية اإلضافية لكل التحصيالت الذي تتم عن طريق الشيكات البنكية : التسديد بشيك* 

2H. 

ربرر الشيكات بأمر قابض الضرائب ويكتب حبروف بدون زلي أو زيادة ، كما يشطب الصك خبطني متوازيني 

 .على اجلهة اليسرى من طرف صاحب الصك مع وجود رصيد كايف لتسديد مبلغ الصك

 ديكن أن حيمل عدة أشكال: التسديد بالصكوك البريدية* 

تسجل لدى مكاتب الربيد ويرسلها ىذا األخري إذل قابضة الضرائب : بطاقة الحوالة أو البطاقة التلغرافية- أ

 .عن طريق الصكوك الربيدية مقابل ذلك يسلم للمكلف وصل إثبات الدفع

ويتم بإنقاص مبلغ الضريبة من احلساب ادلكلف عن طريق : الدفع للحساب البريدي الجاري للقابض- ب

 .صك بريدي لو

 ويتم ذلك يف مكاتب الربيد عن طريق ادلكلف الذي ليس لو حساب :الدفع لحساب البريد الجاري- جـ

 .بريدي يسلم القابض بيان لدفع الضريبة عن طريق مركز الصكوك الربيدية

 بناء على ملف معتمد من طرف مديرية الضرائب الوالئية واخلدماتية للتجارة :التسديد بسندات مكفولة- د

مسح للمشرع بتأجيل الدفع لبعض الضرائب ال يشرط إلزام ادلكلف بتعهد مضاف إليو كفالة مصرفية أو بنكية 

 .طول مدة الدين من شهر إذل أربعة أشهر

 :التحصيل بالقوة- 

 : وىي رلموعة اإلجراءات اليت تدين النزاع بني اإلدارة وادلكلف وديكن أن تكون:النزاع الجبائي - أ

 ويكون ىذا النزاع قبل اخلضوع للضريبة : نزاع إداري -
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وىي جلان منشأة على مستوى الدائرة الوالئية وعلى ادلستوى الوطين : الطعن لدى لجان الطعن -

 .بعد رفض طلب ادلكلف من قبل ادلدير الوالئي للضرائب

يتم تنفيذ التحصيل اإلجباري من طرف أعوان ادلتابعة ربت : األشخاص المؤهلين للتحصيل بالقوة - ب

مسؤولية قابض الضرائب الذي يعترب ادلخول األساسي لو التحصيل اإلجباري للضرائب ويتم ىذا ربت رقابة 

 :مديرية الضرائب وىذا بالنظر إذل

  2جدول التحصيلS 

 1كشف العملياتH 

  15حساب التسيري السنويH 

 :ويتم التحصيل بالقوة وفق إجراءات نظامية تتمثل أساسا فيما يلي

 .تتم معاينة نشأة الدين بواسطة سند قانوين لو قوة التنفيذ: نشأة الدين* 

أي جيب انتهاء الفًتة القانونية ادلمنوحة للمكلف من أجل تسديد : وجوب أن يكون الدين مستحق* 

 .مستحقاتو قبل شلارسة قوة التنفيذ

 .أن ال يكون الدين متقادما* 

ىناك عدة عقوبات تتخذىا القباضة يف حالة عدم التحصيل : العقوبات الناتجة عن عدم التحصيل - جـ

 :وتتمثل فيما يلي

 و 50Gىذا النوع من العقوبات خيص التصرحيات اخلاصة من النوع : عقوبات تخص الدفع نقدا -1

A50G أي بالنسبة للمكلفني اخلاضعني للضرائب عن طريق االقتطاع من ادلصدر أو نقدا أو مباشرة يف ، 

 :صندوق القابض وىناك نوعان من العقوبات
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 وىذا بعد اإلنذار ادلرسل %25 وترفع إذل %10يؤدي إذل عقوبة : عقوبة اإليداع المتأخر للتصريح 

 . من أجل تسوية وضعيتو يف أجل أقصاه شهر18Cإليو من طرف رئيس ادلفتشية من النوع 

 على ادلبالغ ادلصرح هبا قبل انتهاء الشهر الذي تكون فيو %10زيادة : عقوبة الدفع المتأخر للحقوق 

 .%25 كل شهر دون ذباوز العقوبة %3احلقوق مستحقة مث تضاف غرامة تقدر ب 

 50اإليداع ادلتأخر للتصريح : إيداع التصريح المتأخرG و A50G 360 بعالمة ال شيء تنص ادلادة 

 .دج500من قانون الضرائب ادلباشرة تفرض عقوبة تقدر ب 

 تبدأ عقوبة التأخري اجلداول اإلضافية عند هناية األجل : عقوبة التحصيل الخاصة بالجداول اإلضافية

 :وضع اجلداول حيز التسديد بفرض عقوبة

 . لوضع اجلدول30 عندما يتم التسديد يف تاريخ 10% -

 .%25 عن كل شهر تأخري أن ال تتجاوز 3% -

وىذا يكون يف حالة عندما تكون احلقوق مستحقة عندما حيرر اجلدول بعد حذف أو تصحيح تكون مستحقة 

 . الذي يلي وضع اجلدول30بداية من اليوم 

 يوم بعد تاريخ وضع اجلدول للتسديد فالغرامة اإللزامية 15أما يف حالة عندما تكون احلقوق مستحقة بعد هناية 

 .%25 ولكل شهر على أن ال يتجاوز رلموع العقوبة %3تساوي 

 تضم سلتلف الضرائب والرسوم التالية :عقوبة التحصيل الخاصة بالجداول العامة TP.IF IRG , 

IBS وتاريخ بداية التحصيل زلددة يف اإلنذار ادلرسل من ادلركز ادليكانوغرايف وتستحق يف اليوم األخري 

 .من الشهر الثاين الذي يلي شهر وضع اجلدول حيز التسديد
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 بالنسبة ل : عقوبة التحصيل في الجزافيTVAوTAP ادلسددة بالتقسيط الثالثية تستحق العقوبة 

 .يف هناية الثالثية وعند انتهاء آجال الضريبة اجلزافية األخرية يف انتظار الضريبة اجلديدة

 يتعرض احملضرون القضائيون الذين دل يسجلوا عقودىم : عقوبة التحصيل فيما يخص حقوق التسجيل

 . دلا يكون التأخري يف حدود الشهر%10يف اآلجال احملددة لعقوبة 

 .%25 يوم على أن ال يتجاوز النسبة 30 لكل شهر عندما يتجاوز اإليداع %3ويرتفع ب 

 :حاالت عن تحصيل الضريبة وكيفية حسابها. 2

 Taxation حالة الضريبة التلقائية أي رفض زلاسب ادلكلف xموزع حليب : 01الحالة رقم 

D’OFFICE- Rejets de la comptabilité. 

تقوم القباضة بإخطار ادلكلف بالضريبة بعملية ادلراقبة وبعد انتهاء ادلهلة ادلمنوحة لو من طرف : المرحلة األولى

 .إدارة الضرائب بني أنو دل حيضر فيها مجيع الوثائق احملاسبة اليت ىي موضوع الدراسة

 :يقوم احملققون بازباذ التدابري التالية: المرحلة الثانية

 (أخذ الوثائق والسجالت)إجراء أول اتصال  -

 أخذ ادللفات بعد القيام بتبليغ ادلكلف -

 دراسة السجالت -

 مالحظة النقائص على مستوى احملاسبة -

 .ابرز النقائص ادلتواجدة يف ادللفات ادلأخوذة واالختالالت)بعت زلضر ادلعاينة  -

ادلستندات ادللزمة أو اإلجبارية ىي الدفًت اجلرد والدفًت اليومي بالنسبة لدفًت اجلرد اليومي لوحظ : في الشكل- أ

 2003-11أنو زلسوب ومرقم بتاريخ 
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 .2002، 2001، 2000، 1999ادلراقبة والتحقيق سبت يف 

 .1999 ويوجد فيو العمليات منذ 2003-04-22ىذا ادللف مسجل ومرقم بتاريخ 

 نالحظ أن دفًت اجلرد غري مناسب لشروط توظيف ادلخطط احملاسيب الوطين 

 :الدفاتر الثانوية

 . دفًت الشراء غري، غياب فواتري البيع–دفًت البيع غري مرقم - 

 .عدم تطابق بني فواتري الشراء ادلقدمة وادلشروبات ادلقيدة زلاسبيا: في المضمون. ب

 .(عدم وجود زلاسبة صرحية)ادلشًتيات وادلبيعات مفيدين يف عملية واحدة - 

  على عمليات بيع اللنب ومشتقاتو غري مقيدة زلاسبياTVAمستحقات الرسم على - 

من خالل ىذه االختالالت ادلسجلة نالحظ أن ىذا ادلكلف دل بقدم تصرحيات صرحية حول ما يقوم بو وىذا 

 .قصد التهرب من أدائو دلستحقاتو من الضريبة

 :ومنو فاإلدارة الضريبة تتخذ عدة إجراءات ضده من بينها

ىو أول وثيقة ترسلها مصلحة ادلتابعة بعد ربريره إذل ادلكلف وىي تغيري نوع من الردع لتخويف : التنبيه- 1

ادلكلف من أجل قيامو بتسديد ما عليو من رسوم وضرائب غري مدفوعة، واإلدالء الصحيح والصريح يف الدفاتر 

 .احملاسبية

 أيام من أجل تسديد 08وىو ثاين وثيقة ترسلها ادلصلحة إذل ادلكلف، حيث سبهلو مدة : اإلنذار- 2

 .مستحقاتو

إذل اإلشعار بني السابقني وتسوية وضعيتو " موزع احلليب"يف حالة عدم استجابة ادلكلف : اإلشعار بالحجز- 3

 أشهر 06اذباه مصلحة الضرائب تقوم مصلحة ادلتابعة باحلجز على شلتلكات ادلكلف وبكون ذلك مؤقت ودلدة 
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يف حالة عدم االستجابة يف ىذه احلالة يكون احلجز هنائيا ويتم اإلعالن عن ذلك عن طريق ادللصقات وبيع 

 شلتلكات ادلكلف يف ادلزاد العلين

 (:IBC)تحصيل ضريبة على أرباح الشركات : 02الحالة 

 :حساب ضريبة على أرباح الشركات- 1

 بلغت التكاليف اإلمجالية 7000000 حققت شركة أسهم إيرادات بقيمة 2001يف سنة : مثال

 مع العام 2000دج سبثل سلصصات اىتالك سيارة سياحية مث شراءىا يف سنة 20000دج من يف 5500000

  %20أن معدل امتالكها 

 :ضلسب أوال الربح اجلبائي حيث يساوي ىذا األخري ما يلي: الحل

  التخفيضات–االسًتدادات + الربح احملاسيب : الربح الجبائي

  التكاليف–اإليرادات : الربح المحاسبي

 دج1500000 = 7000000 – 5500000

 :سبثل االسًتدادات حجم االىتالكات ادلفروضة وحلساب قيمتها تتبع اخلطوات التالية

 القيمة األصلية معدل اإلىتالك=  قسط  اإلىتالك  -

 معدل اإلىتالك/ قسط اإلىتالك = القيمة األصلية  -

 دج1000000 = 200000 / 20% -

دج لذلك 800000احلد األقصى للسيارة السياحية ادلقبول من طرف مصلحة الضرائب يساوي  إن: مالحظة

 x 0,2 = 160000 800000قسط اإلىتالك ادلسموح بو يساوى 

 40000 = 160000 – 200000= حجم االسترياد 
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 ودبا أن التخفيضات معدومة فإن 

 1540000 = 40000 + 1500000= الربح اجلبائي -  

 x 25%الربح اجلبائي = الضريبة على أرباح الشركات - 

0.25 x 1540000 = 385  

تقوم إدارة الضرائب بإرسال إشعار بالدفع إذل ادلكلف من أجل : تحصيل الضريبة على أرباح الشركات* 

 .هتسديد مستحقاتو وتقوم بإعطائو مهلة للمكلف من أجل أخذ تدابريه الالزمة واالبقاء دبستحقات

 .فيقوم بدفع الضريبة لدى أمني الصندوق سواء نقدا أو عن طريق شيك أو صك بريدي

 إذا كان التأخر يقدر %10أما يف حالة تأخره عن التسديد يف اآلجال القانونية تفرض عليو غرامة تقدر ب 

 . بعد الشهر األول%25بشهر وديكن أن يصل مبلغ الغرامة إذل أقصى حد ىو 

 :IRGحالة عن تحصيل الضريبة على الدخل اإلجمالي : 3حالة 

 مؤسسة صناعية سلتصة يف صناعة ادلالبس: مثال

 .%15دج مع العلم أن ادلؤسسة حققت ىامش ربح معدلو 1000 وحدة تكلف الوحدة 300حجم ادلبيعات 

 من رأس ماذلا مع العام ، أن ىذه الشركة حققت ربح %15سبتلك ادلؤسسة أسهم لدى شركة تضامن بنسبة 

 .%20دج كما أن معدل االقتطاع من ادلصدر 1500000بقيمة 

 %20دج واليت سبتلك دبعدل 200000قيمة ذبهيزات االنتاج ادلستعملة يف االنتاج 

  من قيمة الدخل الصايف%15 ادلؤسسة يف الضمان االجتماعي تاشًتاكا- 

دج واليت خصصتو لشراء ذبهيزات االنتاج 90000افًتضت ادلؤسسة من البنك الوطين اجلزائري فرض بقيمة - 

 .%13دبعدل فائدة 

 25000 و 20000 خسارة 2001 و 2000نسخة - 
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 :الحل

  تكلفة اإلنتاج–رقم األعمال = الربح الصناعي والتجاري 

  تكلفة الوحدةxحجم ادلبيعات = تكلفة اإلنتاج 

300 x 10000 = 300000دج 

 ىامش الربح+ تكلفة اإلنتاج : رقم األعمال 

15% x 3000000 + 3000000 = 3450000 

 450000= الربح الصناعي والتجاري 

 x 15% = 225000 150000= دخل رؤوس األموال ادلنقولة 

 = IRG/0,2 x 225000مع العلم أن قيمة االقتطاع من ادلصدر 

                                       =  45000 

 675000 = 225000 + 450000= رلموع ادلداخيل 

 :األعباء/ 2

 x 0,2 = 40000 200000: اإلىتالك 

 x 13% = 117000 900000: فوائض القرض

 x 15% = 101250 675000اشًتاكات الضمان االجتماعي 

 45000 = 25000 + 20000 (خسارة)العجز ادلارل 

 303250 = 45000 + 101250 + 117000 + 40000: رلموع األعباء

  األعباء–اإليرادات : IRGالدخل الصايف اإلمجارل 

303250 – 67500 = 371750 
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 .وحلساب الضريبة ادلستحقة على ادلؤسسة يتم ربديدىا بناء على السلم اخلاص بالضريبة على الدخل اإلمجارل

 51525ومنو فالضريبة ادلستحقة على ىذه ادلؤسسة يف 

  القرض الضرييب–الضريبة اخلام = الضريبة الصافية ادلستحقة 

45000 – 51525 = 6525 

 6525: إذن الضريبة على الدخل اإلمجارل ىي

 :النتائج المستخلصة من الدراسة. 3

 :إن ىذه النتائج اليت مث التوصل إليها من خالل قيامنا بدراسة ميدانية على مستوى قباضة مازونة تتمثل فيما يلي

إن القباضة تلعب دورا كبريا يف زلاولة توطيد العالقة مع ادلكلفني وتنتهج سبل عديدة من أجل ربقيقي  -1

 .ىدفها ادلرجو وىو ربصيل الضريبة من ادلمولني مع مراعاة احلالة ادلادية للمكلف

إن اإلجراءات اليت تتبعها القباضة ىي دبثابة عدة فرص تقدم للمكلفني من أجل القيام بتسديد  -2

 .مستحقاهتم قبل ازباذ إجراءات ردعية وىذا واضح يف ادلهلة اليت تعطيها القباضة للمكلف

إن ىذه اإلجراءات غالبا ما تكون عائقا يف سري عملية التحصيل وذلك دلا يًتتب عنها من إضاعة  -3

للوقت ، حيث ىناك حاالت ذبد القباضة نفسها أمام واقع صعب للتسيري كاحلجز أين يتعذر عليها 

 .التحكم يف مواردىا

إن لكل نوع من الضريبة أمهية أكرب من النوع اآلخر، فتمثل الضريبة على الدخل اإلمجارل على األجور  -4

خاصة القسط األكرب من حاصل الضرائب ادلباشرة لذا نستنتج أن الدولة تركز على ربصيلها 

 .للضرائب على اليد العاملة
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إن الضريبة على أرباح الشركات سبثل ادلرتبة الثانية من خالل نسبها، وىي مرتبطة بعدد ادلؤسسات ادلوجودة يف 

الدولة سواء كانت شركات متعددة اجلنسيات أو شركات وطنية باإلضافة إذل حجم األرباح الذي ربققو ىذه 

 .الشركات

 :أما الرسوم فأمها يكون كاآليت

 حيتل أكرب حصة من رلموع اجلباية:الرسم على النشاط المهني . 

 حيتل ادلرتبة الثانية من حيث األمهية: الرسم الجزافي 

 حيتالن ادلرتبة األخرية ألهنما يعتربان أقل أمهية لدى اجلماعات احمللية: الرسم العقاري ورسم التطهير. 
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 :خالصة الفصل

يف ختام ىذا الفصل نستطيع القول أن قباضة مازونة تسعى دائما لبعث حوار متواصل وتوطيد العالقة بينهما    

وبني ادلكلفني، وادلالحظ ىو أن القباضة تتخذ إجراءات تسهيلية لتحقيق اذلدف ادلرجو منها وىو التحصيل 

الضرييب، وىذا بازباذ آليات وإجراءات بغية ربصيل أكرب عدد شلكن من النسب الضريبية مع مراعاة حالة ادلكلف 

 .الذي يبقى مساىم يف التزاماتو

وىذه اإلجراءات ىي دبثابة إعطاء عدة فرص للمكلفني للقيام بتسديد مستحقاهتم قبل ازباذ اإلجراءات الردعية 

اليت غالبا ما سبثل عائقا يف سري عملية التحصيل وما يًتتب عنها من إضاعة الوقت ، حيث ىناك حاالت أين ذبد 

 .القباضة نفسها أمام واقع صعب التسيري

 . ويف رلمل ما تقوم بو القباضة ىو تسيري وربصيل الضرائب والرسوم وفق اآلجال احملددة قانونيا
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 :تمهيد الفصل

نظرا لألقتية البالغة للضرائب من جهة واختالف أنواعها من جهة أخرى، أوجب على مصلحة الضرائب اختاذ 

لذا سنقوم يف ىذا الفصل بالتطرق غلى ؼتتلف اظتفاىيم . إجراءات وأساليب يف فرض وربط وحتصيل الضريبة

 . اظتتعلقة باإلدارة الضريبية، وكذا التحصيل الضرييب واىم اإلجراءات اظتتبعة يف حتصيل الضريبة من اظتكلفُت هبا

 الممول واإلدارة الضريبية:المبحث األول

تتدخل الوزارة اظتكلفة باظتالية يف الشأن الضرييب من خالل اإلدارة الضريبية اليت متتلف : مهام اإلدارة الضريبية.1

 : (1)تنظيمها ودرجة استقالعتا من بلد إلىآخر وتقوم عموما باظتهام التالية

 تفسَت التشريع الضرييب من خالل إصدار القرارات التنظيمية وتطبيق القانون. 

 حتصيل الديون الضريبية من اظتمولُت. 

 تقدير الغرامات الضريبية وفوائد التأخَت. 

 تنظيم وتسيَت اظتصاحل الضريبية وضبط انتشارىاعرباألقاليم. 

  إدارة اظتوارد البشرية الضريبية عن طريق تأىيلها توظيفها، تكوينها وفق اإلجراءاتاظتعتمدة يف اإلدارات

 .العمومية

  القيام بالتحقيقات الضريبيةيف غتال مكافحة الغش الضرييب 

 القيام باظتراقبة الضريبية. 

                                                           
 .271،ص 2011، 1عبد اجمليد قدي، دراسة يف عمل الضرائب، دار جرير للنشر والتوزيع، ط- (1 )
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يف اصتزائر ىناك فصل بُت وظيفة تصور السياسة الضريبية ووظيفة تطبيق : تنظيماإلدارة الضريبية في الجزائر

 .السياسة الضريبية وعتذا الغرض مث إنشاء ىيكلُت

 :تتمثل مهام ىذه اظتديرية فيما يلي: المديرية العامة للتقدير والسياسات - أ

 إعداد تقديرات االقتصاد الكلي. 

 حتديد أنظمة اإلعالم يف وزارة اظتالية. 

 إعداد العناصر الضرورية لصياغة السياسات الضريبة. 

 إعداد تأطَت االقتصاد الكلي واظتارل بقوانُت اظتالية. 

 حتضَت تقارير تقدمي قوانُت العمل. 

 تصور أثار التدابَت ذات الطابع االقتصادي واظتارل. 

 :وتتكون ىذه اظتديرية من أربع مديريات كما ىو مبُت يف الشكل التارل
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 هيكل المديرية العامة للتقدير والسياسات بالجزائر: (01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(1)تتمثل مهام اظتديرية العامة للضرائب فيما يأيت:  المديرية العامة للضرائب - ب

                                                           
 .276عبد اجمليد قدي، مرجع سابق الذكر، ص - (1 )

 اظتديرية العامة للتقدير والسياسات

مديرية تقدير االقتصاد الكلي  مديرية رتع اظتعلومات مديرية السياسات اظتيزانية مديرية السياسة اصتبائية
 والسياسات

اظتديرية الفرعية 
للسياسة اصتبائية 

 للمداخيل
االستهالك 

 االدخار

اظتديرية الفرعية 
لألنظمة  
 االجتماعية

 اظتديرية الفرعية 
 للجباية اطتاصة

اظتديرية الفرعية 
لتوازنات  

 اظتيزانية

اظتديرية الفرعية 
للنشاط 

االقتصادي 
واالجتماعي 

 للدولة

اظتديرية الفرعية 
إلحصائيات  

 القطاع اظتارل

اظتديرية الفرعية 
 إلحصائيات
 القطاع 
 اضتقيقي

 اظتديرية الفرعية
  للتقدير

 اظتديرية الفرعية 
 للتحليل الصريف

 اظتديرية الفرعية لتحليل 
 العمليات اظتالية

 اظتديرية الفرعية لتحليل 
 للنماذجوالتصورات
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  السهر على دراسة واقًتاح وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ التدابَت الضرورية

 .إلعداد وعاء الضرائب وتصفيتها وحتصيلها واضتقوق والرسوم اصتبائية وشبو جبائية

  السهر على حتضَت ومناقشة التفاقيات اصتبائية الدولية واالتفاقيات الدولية اليت حتتوى على أحكام

 .جبائية أو شبو جبائية

  السهر على التكفل باظتنازعات اإلدارية والقضائية اظتتعلقة بالضرائب واضتقوق والرسوم أيا كانت

 .طبيعتها

  توفَت أدوات حتليل ومراقبة تسَت مردودية مصاحل اإلدارة اصتبائية السيما مؤشرات ؾتاعة اظتصاحل

 .اصتبائية

 السهر على حتسُت ظتصاحل اصتبائية اظتكلفُت بالضريبة. 

 : مديريات كما ىو مبُت يف الشكل التارل08وىي تتكون من 
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 هيكل المديرية العامة للضرائب بالجزائر: (02)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المديريـــة العامـــة للضرائــب

مديرية العالقات 

العمومية  

 واالتصال

 مديرية

 اإلعالم

 اآلرل والتنظيم

اظتديرية 

 الفرعية

 للمستخدمُت

اظتديرية 

 الفرعية

 للميزانية

اظتديرية 
 الفرعية
 للوسائل

اظتديرية 

 الفرعية

 للتكوين

اظتديرية 

 الفرعية

 للعالقات

 العمومية

 واالتصال

اظتديرية 

 الفرعية

 للعالقات

 للمنشورات

 ذات طابع

 جبائي

اظتديرية 

 الفرعية

 للعرائض

مديرية 

العمليات 

اصتبائية  

والتحصيل  

 والتدقيقات

 
اظتديرية 

 الفرعية

 للتحصيل

اظتديرية 

 الفرعية

للتقسيمات 

 اصتبائية

اظتديرية 

 الفرعية

لإلحصاءا

 ت 

 والتخليص

 مديرية

 األحباث 

 و

 التدقيقات

 
اظتديرية 

 الفرعية

لألحباث 

 والتدقيقات

اظتديرية 

 الفرعية

للرقابة 

 اصتبائية

اظتديرية 

 الفرعية

 للربغتة

مديرية اإلعالم 

اآلرل والوثائق 

 اصتبائية

 

اظتديرية 

 الفرعية

للبحث عن 

 اظتعلومات

اظتديرية 

 الفرعية

ظتعاصتة 

اظتعلومات 

 وحتليلها

اظتديرية 

 الفرعية

لتنظيم دائرة 

 اظتعلومات

 مديرية

  إدارة

 الوسائلواظتالية

اظتديرية 

 الفرعية

 للتنظيم

 واظتناىج

اظتديرية 

 الفرعية

لتطوير 

أنظمة 

اإلعالم 

 اآلرل

اظتديرية 

 الفرعية

 لتطبيق

 أنظمة

 مديرية 

 

 اظتنازعات 

 

 
الضريبة 

 على الدخل

اظتديرية  

 الفرعية

للمنازعات 

 اإلدارية

 والقضائية

اظتديرية 

 الفرعية

للمنازعات 

والرسم على 

 القيمة

 مديرية

التشريع 

 الضرييب

 

اظتديرية 

 الفرعية

للتشريع 

والتنظيم 

 واإلجراءات

اظتديرية 

 الفرعية

 للعالقات

 اصتبائية

 الدولية

اظتديرية 

 الفرعية

للحوافز 

واألنظمة 

اصتبائية 
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 : حقوق الممول على اإلدارة الضريبية. 2

تعمل اإلدارة الضريبية يف العصر اضتديث وفق منطق التسويق والعالقات العامة ، أي اعتبار اظتمول زبونا 

ومستهلكها تسعى إذل رضاه وعتذا ؿتاول أن توفر لو غتموعة من اطتدمات ينظر إليها على أهناحقوقللممول 

 :(1)وىي

 اضتق يف اإلعالم، اظتساعدة، االستماع إليو. 

 اضتق يف الطعن. 

 اضتق يف عدم دفع أكثر من اظتبلغ العادل للضريبة 

 اضتق يف احًتام اضتياة اطتاصة.. 

 اضتق يف اظتعرفة الدقيقة للوضعية الضريبية. 

 ضتق يف ضمان السرية. 

 :(2)تقوم جودة اإلدارة الضريبية على غتموعة من العوامل: جودة اإلدارة الضريبية. 3

                                                           
 .291عبد اجمليد قدي، نفس اظترجع السابق، ص - (1)

 .293نفس اظترجع السابق، ص -(2 )

اظتديرية 

 الفرعية

 للنشاطات

اظتديرية 

 الفرعية

للضمان 

واألنظمة 

اصتبائية 

اطتاصة 

 الغش

اظتديرية 

 الفرعية

 حملاربة الغش

اظتديرية 

 الفرعية

 للجانالطعن

اظتديرية 

 الفرعية

 للدراسات 
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على اإلدارة الضريبية أن تكون يف مستوى فهم السياق الذي تتم : الفهم المبني على معرفة الحقائق التجارية- 

فيو العمليات التجارية ودوافعها ويتطلب منها ىذا باإلضافة إذل معرفة التشريع الضرييب واظتعايَت احملاسبية إدراك 

 :غتموعة من العناصر أبرزىا

 .الطريقة اليت تتم هبا اظتنافسة إذل مستوى السوق العاظتية الوطنية ، اصتهوية، والعاظتية- 

 .التحكم يف مفاىيم التخطيط االسًتاتيجي والتجاري- 

 .معرفة أساليب إعداد الوضعيات اظتالية وأشكال االتصال اظتارل وحاسبة الشركات اظتدرجة يف السوق اظتارل

البد أن تظهر اإلدارة الضريبية مستوى عاليا من االنسجام واظتوضوعية يف معاصتة اظتشكالت، : النزاهة والتجرد- 

ويرتبط ىذا باظتقارنة العامة اظتعتمدة واليت ال بد أن تكون منسجمة وتؤدي إذل حتديد سليم وصحيح للضريبة، 

 .وليس إذل تعظيم اإليرادات الضريبية

تتصل العالقات اليت تربط اإلدارات الضريبية باظتمولُت خصوصا باظتراقبات الضريبية اليت ال بد أن تكون : النسبة-

 .معقولة متوازنة مناسبة، وتتعلق النسبة باختيارات اإلدارة الضريبية فيما يتعلق بتخصيص اظتوارد

 .وتقاس بالعالقة بُت التكاليف اإلدارية وحجم الضرائب احملصلة: تكلفة التحصيل الضريبي-

 .حجم الضرائب احملصلة/التكاليف اإلدارية الضريبية= مؤشر تكلفة التحصيل 

ويتم ذلك مبعرفة مساقتة كل عون ضرييب يف حتقيق اضتصيلة الضريبية ويقاس : مردودية أعوان اإلدارة الضريبية- 

 :باظتؤشر التارل

 .غتموع أعوان اإلدارة الضريبية/ اضتصيلة الضريبية = مؤشر مردودية العون الضرييب 
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 نتكن أن يقاس حجم عدد أعوان اإلدارة الضريبة بالنسبة لكل ألف أو مليون :مؤشر تغطية اإلدارة الضريبية- 

 .ساكن أو بالنسبة لكل ألف أو مليون ساكن ناشط، ويتم استخدام اظتؤشر بُت الناس

 عدد السكان/ أعوان اإلدارة الضريبية :المؤشر األول

 .عدد السكان الناشطُت/ أعوان اإلدارة الضريبية :المؤشر الثاني

 التحصيل الضريبي: المبحث الثاني

إن التحصيل بصفة عامة ىو ناتج عن ذترة اقتطاعات مستمرة ظتدة زمنية معينة، : تعريف التحصيل الضريبي. 1

يتميز حسب اختالف اجملاالت الناشطة يف أي قطاع، حبيث ال يكون اكتايب بصفة مطلقة أما اقتصاديا وحسب 

فهما لتصرانو داخل اظتؤسسة فيما يسمى " كرونو"و" بتالتز"االعتبار الذي أبداه كل من اظتفكرين االقتصاديُت 

باظتردودية ولكن اظتالحظ ىنا أن النوع نتر بعده مراحل ودراسات وبالتارل التحصيل متضع لطبيعة النشاط احملدد 

 .لطبيعة النشاط احملدد بعمليت العرض والطلب

أما فيما متص اظتفهوم الضرييب للتحصيل يتميز يف كونو اقتطاع مارل صتل األموال الواجب أداؤىا من طرف اظتكلف 

 ويعرف أيضا TVA أوفوريا كالرسوم IRGوال تكون إال بعد سنة من النشاط كالضرائب على الدخل اإلرتارل

على أنو غتموعة من العمليات واإلجراءات اليت تؤدي إذل نقل دين الضريبة من ذمة اظتكلف بالضريبة إذل اطتزينة : 

 (1). العمومية وفقا للقواعد القانونية والضريبة اظتطبقة يف ىذا اإلطار

 :(2)وتكون عملية الضرييب بطريقُت وقتا

                                                           
 .30، ص 2011، 2010سايح زبيدة، فعالية التحصيل الضرييب، مذكرة خترج ليسانس ، جامعة مستغازل، دفعة - (1 )
 .40نفس اظترجع السابق، ص -(2 )
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يلجأ اظتكلف بالضريبة إذل مصلحة لتقدمي تصرلتاتو الضريبة مبحض إرادتو دون : التحصيل الضريبي اإلداري- أ

 .أي ضغوطات

تعرف ىذه العملية بالضريبة على األجور، حبيث تتم يف حالة عدم سداد : التحصيل الضريبي اإلجباري- ب

الضريبة يف وقتها ، حبيث يقوم القابض باللجوء إذل اضتساب البنكيللشخص للمكلف والقيام بعملية خصم الدين 

أو نسبة الضريبة إن كان عتذا اظتكلف أموال يف البنك ، أما يف حالة العكس أو عدم كفايتها لتغطية الدين فعلى 

اخل، ولكن األمراألخَت غَت ...اظتسؤول الضرييب اللجوء إلىاألمالك الشخصية للمكلف كالسيارات األثاث اظتنزلية 

 .مطبق يف اصتزائر عكس الدول األخرى كفرنسا وغَتىا

يتصف مفهوم الفعالية بالتعقيد لوجود العديد من العالقات اظتتداخلة واظتتشابكة بُت فعالية :مفهوم الفعالية- 

: اظتنظمة من ناحية وبُت العوامل اظتؤثرة أو احملددة عتا من ناحية أخرى، ونتكن تعريف الفعالية أيضا على أهنا

وما يؤثر فيو من متغَتات داخلية وخارجية لتحقيق  (اإلرادات)ػتصلة تفاعل مكونات األداء الكلي للمؤسسة "

ىدف أو غتموعة من األىداف خالل فًتة زمنية قصَتة وبأقل التكاليف ، وبصفة عامة فإن مفهوم الفعالية يتصف 

 (1)"بالًتكيب والنقد، وحىت اآلن ال يوجد اتفاق علمي بُت الكتاب والباحثُت حول مفهوم ػتدد نتكن تعميمو

 :قواعد التحصيل الضريبي. 2

 المقاييس القانونية الستحقاق:الفرع األول

                                                           
 . 109، ص 1993اقتصاديات إدارة االستثمار، بَتوت، الدار اصتامعية، - عبد السالم أو قحف- (1 )
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أن الضرائب اظتباشرة والرسوم اظتماثلة تكون مستحقة يف اليوم " من قانون الضرائب اظتباشرة على 354تنص اظتادة 

األول من الشهر الثالث من تاريخ التحصيل ، ىذه اظتقاييس تطبق دون األخذ بعُت االعتبار للسنة اليت وقعت 

 .عليو الضريبة

ىـهذه 15/01/2004 تاريخ التحصيل 2010 للسنة IRGالتصريح الضرييب على الدخل اإلرتارل : مثال

 .01/04/2004الضريبة ستحق يف 

 االستحقاق الفوري للضريبة: الفرع الثاني

 أشهر اليت دتثل الزمن العادي لالستحقاق اظتمنوح للمكلف تشكل على ضمان التحصيل العادي 03إن اظتدة 

للضريبة ، كما تسهل التهرب يف أدائها كما تتحتم على اظتشرع يف بعض الظروف إسقاط ىذه اظتدة واعتبارىا 

مستحقة ابتداء من تاريخ بداية حتصيلها، وغالبيتها ينتج عن ؽتارسة حق خاص ظتراقبة اظتكلف الرتكابو أي 

 .ؼتالفة

 :االستحقاق الفوري لممارسة حق خاص

 :تحويل الخاضع للضريبة إلى خارج اختصاص القباضة- 1

   عند انتقال اظتكلف بالضريبة إذل خارج اختصاص القباضة ، فإن دينو اصتزايف يعترب مستحق فورا ، إال إذا قدم 

أن الدين اليت يقل من " من القانون اظتدين 1188ضمانات تثبت مقره اصتديد وىذا اظتبدأ موضح يف اظتادة 

 (1).ضمانات تسديد ما عليو لدائنو كترد من حقو من االستحقاق

 .يف حالة وجود مقره اصتديد مؤجر باسم شخص آخر فإن تصرلتو يعترب ملغى

                                                           
 . من القانون اظتدين1188اظتادة  - (1)
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عندما تباع ؽتتلكات اظتكلف بالضريبة واليت تعترب ضمانات للخزينة إما إراديا أو : بيع إرادي أو إجباري- 2

 .إجباريا فدينو يستحق فورا

يف حالة بيع أو إيقاف النشاط فإن الضريبة على الدخل احملقق يسوي جبداول فردية :بيع أو إيقاف النشاط- 3

 .أو تستحق فورا

حسب نص القانوين التجاري فإن الدائن الذي يكون يف حالة اإلفالس أو :اإلفالس أو التصفية القضائية- 4

 .تصفية قضائية فإن دينو يستحق فورا، يعلن اإلفالس والتصفية القضائية حبكم قضائي

 :اإلعفاءات الضريبية. 3

 فاعترب العفو 1998 سنة Almوردت عدة تعاريف للعفو الضرييب من بينها تعريف : تعريف العفو الضريبي- أ

يسمح لألفراد واظتؤسسات بدفع ضرائبهم السابقة غَت اظتصرح هبا دون أن يكونوا موضوعا لكل أو "الضرييب أنو 

 .(1)"بعض العقوبات اظتالية الضريبية اظتًتتبة عادة عن اكتشاف ؽتارسات التهرب الضرييب

 :(2)نتكن استخدام عدة معايَت لتصنيف العفو الضرييب وىي كما يلي: أنواع العفو الضريبي- ب

فالعفو الضرييب نتكن أن يكون مبوجب قانون مصادف : حسب الهيئة أو السلطة المانحة للعفو الضريبي* 

عليو من الربظتان ، ويف بعض البلدان نتكن أن يكون العفو موضوعا الستفتاء شعيب، كما نتكن أن يكون صادرا 

عن اضتكومة مبوجب قرارات أو مراسيم تنفيذية ، كما ؾتد يف بعض اضتاالت عفوا ضريبيا صادرا مبوجب قرارات 

 :تقديرية لإلدارة الضريبية ومنو تنتج األنواع التالية

 عفو صادر مبوجب استفتاء شعيب- 
                                                           

 .235عبد اجمليد قدي، نفس اظترجع السابق، ص - (1 )
 .236نفس اظترجع السابق، ص -(2 )
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 عفو صادر مبوجب قانون

 عفو صادر مبوجب نص تنفيذي

 عفو صادر مبوجب قرارا تقديري لإلدارة الضريبية

 وحسب ىذا اظتعيار نتكن التمييز بُت: حسب المدة الزمنية* 

ىذا العفو غَت ػتدد بالزمن ، وىذا العفو ليس نتيجة نص تشريعي أو تنفيذي أو قرار إراديوإفتا : العفو الدائم-

ؾتد األنظمة الضريبية يف بعض البلدان تتضمن عفو ضريبيا دائما يسمح للمولُت بإعادة الضرائب يف أي فًتة، 

 .وهبذا يعترب ىذا العفو جزءا من التشريع العام

 وىو عفو ػتدود بالزمن ويكون يف الغالب اضتاالت موضوع إجراءات تشريعية ، تنفيذية او :العفو المؤقت- 

 .إدارية استثنائية

تعترب وتَتة العفو عن عدد اظترات اليت نتنح فيها العفو خالل فًتة زمنية معينة، ومنو نتكن : حسب وتيرة العفو* 

 التمييز بُت 

 .ويكون ذلك عندما نتنح مرة واحدة: العفو الضريبي ضعيف الوتيرة- 

 .  ويكون لك عند ما يأخذ الشكل التناويب:العفو الضريبي مرتفع الوتيرة-

 :وينقسم إذل : حسب مدى تخفيض العقوبة* 

ويكون مبنح الفرصة للممول للتصريح بالضرائب اظتتهرب كمن يدفعها يف اظتاضي من دون : عفو المراجعة- 

 .عقوبات
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 ويكون مبنح الفرصة للمول بالتصريح بالضرائب اظتتهرب منها مع استفادهتم من عقوبات ؼتففة :عفو اإلرجاع-

 .أو مقلصة

يتعلق العفو الضرييب بالضرائب غَت اظتصرح هبا يف اظتاضي ونتكن : حسب مدى تخفيض أو إلغاء الفوائد* 

 التمييز بُت

حيث يتم مسح الفوائد اظتًتتبة عن اظتبالغ اظتتهرب منها فضال : العفو الضريبي المؤدي إلى مسح الفوائد- 

 .عن التغاضي عن العقوبات الضريبة واظتدنية

 ويكون ذلك بإخضاع اظتبلغ اظتتهرب منو للحسم :العفو الضريبي المؤدي إلى مسح الغرامات والعقوبات-

 .الزمٍت، انطالقا من اعتبار الفائدة ليست بعقوبة

 :وىنا ؾتد يف أنواع من العفو الضرييب وىي: حسب مدى التصريح* 

 .عفو ال نتنح إال لغَت اظتقيمُت يف السجل الضرييب- 

 .عفو نتنح للمولُت الذين صرحوا جزئيا بضرائبهم للتصريح هبا كاملة-

ويتعلق بعدد الندوات أو الفًتاتالضريبية اظتعنية بالعفو، ونتكن أن يكون العفو : حسب معيار الفترة الضريبية* 

 الضرييب 

 متعلقا بالفًتة الضريبية اصتارية- 

 متعلقا بالفًتات الضريبية السابقة -

 :(1) يسعى العفو الضرييب إذل حتقيق غتموعة من األىدافأقتها:أهداف العفو الضريبي- ج

                                                           
 .241عبد اجمليد قدي، نفس اظترجع السابق، ص - (1 )
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تسعى اضتكومات إذل زيادة اضتصيلة الضريبية من خالل رتع حصائل كانت : زيادة حصيلة الضريبة للدولة- أ

خارج سيطرة النظام الضرييب واليت نتكن رتعها من غَت إجراءات العفو الضرييب وىذا بتوفَت مبلغ العقوبات عن 

 .عاتق اظتمولُت

يهدف العفو الضرييب إذل جذب رؤوس األموال إذل االقتصاد قصد رفع معدل : دعم النمو االقتصادي- ب

النمو، ويكون ذلك بإعادة إدماج رؤوس األموال العاملة يف دائرة االقتصاد اطتفي إذل دائرة االقتصاد الرشتي من 

 .جهة وعودة األموال اظتهاجرة من اطتارج

 مراحل و طرق التحصيل الضريبي: المبحث الثالث

نظرا للدور الكبَت الذي لعبتو اضتصيلة يف الضريبة يف دتويل النشاط االقتصاد : أجهزة التحصيل الضريبي. 1

وتطويره وجدت الدولة اضتديثة نفسها مضطرةإلنشاءأجهزة ضريبة مهمتها السهر على التسيَت يف حتصيلها 

ويعدإلنشائها قرار إداري من قبل وزير اظتالية، أ ومدير القسم اظتاليأو الضرييب يف الوزارة ويعهد إليها بالقيام 

حتديد موظفيها ، غتاالت أعماعتم،نشاطاهتموواجباهتم : بعمليات التحصيل مع التذكَت بأن قرارات إنشائها تشتمل

 اخل...وكيفية تعاملهم مع اظتمولُت وعلى إدارهتا ومناطقها اصتغرافية

ومتتار اظتواطنون عادة من ذوي اطتربة الفنية يف اجملاالت الضريبية وخاصة اصتبائية ومن ذوي االلتزام السلوكي 

 :واطتلقي وؽتن يتقنون استعمال األساليب اصتبائيةالبيئة،والغَت اظتنفردة مع األفراد اظتمولُت كما أنو يتعُت

على صاحب اإليراد الذي يتسلمو أن يسدد لضريبة من قيمة األداء اليت حصل إذل اظتأمورية اظتختصة  - أ

 . يوما من تسلمو اإليراد مرفقا بو بيان يوضح بو نوع كل ىذه اإليرادات ومصادرىا15خالل 
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إذا كان التحصيل عن طريق بنك أو شركة أو منشأة فعليها أن تكلف وتؤثر على اضتافظة بقيمة اظتبالغ  - ب

اظتطلوب حجزىا من اإليراد مع االلتزام بتورية اظتبالغ احملررةخالل اطتمسة أيام من كل شهر ظتا يكون قد 

حجز ضتساب مصلحةالضرائب خالل الشهر السابق عالوة على االلتزام الدائن عند تسديد أي مبالغ 

 .(1) من خالل ستسة عشر يوم من تاريخ مبلغ الدين32عائدة بتزويد نسبة 

 طرق ومراحل التحصيل الضريبي. 2

تتخذ اإلدارة الضريبية طرقا ؼتتلفة لتحصيل الضرائب وذلك حسب : طرق ومراحل التحصيل الضريبي. 1.2

طبيعة كل ضريبة، حبيث ـتتار لكل ضريبة طريقة التحصيل اظتناسبة واظتالئمة دون تعسف أو تعقيد يف إجراءاهتا 

اإلدارية، إذ تسعى إذل اضتد من حساسية اظتمول اجتاه الضريبة وتشَت أنو توجد عدة عوامل تؤثر اختيار أسلوب 

 : (2)التحصيل تتمثل يف 

 .درجة الوعي الضرييب ، التقدم القتصادي ، كفاءة اإلدارة الضريبية ودرجة التقدم اضتضاري

 :وتتمثل ىذه اطرق يف ثالثة أساليب

حيث تتوذل اإلدارة ؽتثلة يف أجهزهتا الضريبية بالتحصيل اظتباشر عتا من األفراد : أسلوب الوفاء المباشر - أ

اظتمولُت أو الشركات أو اظتؤسسات اظتكلفة بدفع الضرائب، وذلك بدفع اظتمول قيمة الضريبة 

اظتستحقة مباشرة إلىاإلدارة الضريبية اليت قد تسمح للممول بدفع الضريبة يف شكل دفعات من 

خالعتا يدفع أقساط دورية خالل السنة وذلك حسب قيمة الضريبة اظتستحقة عند السنة السابقة  مث 

                                                           
 .11-10، ص ص1999مورسي صادق، قضاء منازعات الضرائب ، دار الكتب القانونية اجل لة الكربى، لبنان ، - (1)

 .200، ص 1989أزتد فريد مصطفى ، شتَت  ػتمد السيد حسن، االقتصاد اظتارل بُت النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب اصتامعة اإلسكندرية، - (2 )
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تتم السنوية النهائية للضريبة بعد حساهبا، حبيث يسًتجع اظتمول ما قد يزيد عن قيمة الضريبة 

 .احملسوبة

تتبع طريقو اظتقدمة دفع األقساط الدورية خالل السنة اظتالية باالسًتشاد : أسلوب األقساط المقدمة - ب

بالضريبة اظتستحقة يف السنوات السابقة على أن تتم التسوية النهائية للضريبة اظتستحقة خالل ىذه 

السنة أو ما يقل عنا وتعترب ىذه الطريقة وسيلة جيدة لتزويد اطتزينة العامة بسيل من اإليرادات على 

 .مدار السنة

والذين يبادرون إذل دفع الضرائب بالذىاب بأنفسهم إذل أجهزة التحصيل أو إذل من نتثلها من 

 .اإلرادات أو البنوك

يسمى باالقتطاع من اظتصدر، حيث يكلف اظتسؤول عن جبايتها :أسلوب الحجز على المنبع- ج

باقتطاعها من وعائها قبل تسليمو إذل صاحبو، ومن ذتة يتسلم اظتكلف، دخلو طافيا ؼتصوما منو 

 .الضرائب اظتستحقة عليو، ؽتا متفف حدة حساسية اجتاه الضريبة

يسمح ىذا األسلوب بتزويد الدولة حبصيلة ضريبية مستمرة على مدار السنة، إذ تطبقو اإلدارة يف 

الفًتة اليت لتصل فيها اظتمول على الدخل وال تنتظر إذل هناية السنة، ضف إذل ذلك فهي تتجنب 

أي هترب ضرييب حبيث تكلف شخص آخر حبجز قيمة الضريبية اظتستحقة مث دفعها طتزينة الدولة 

 (1).دون وجود أي مصلحة يف مساعدة اظتكلف القانوين على التهرب من الضريبة

 

                                                           
 .114-113، ص ص2003ناصر مراد، فعالية النظام الضرييب بُت النظرية والتطبيق ، مطبعة دار ىومة، . د- (1 )
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 :مراحل التحصيل الضريبي.2.2

قبل التطرق إذل مراحل اليت دتر هبا عملية التحصيل الضرييب البد أن يكون اظتكلف على استعداد وقابليتو للدفع، 

ولكي يكون لو كذلك البد أن يصرح بوجود نشاط جتاري متضعو للضريبة، ولذا كتب عليو أن يقوم بتكوين ملف 

 :(1)جبائي يودعو لدى مفتشيو الضرائب التابعة ظتنطقتو، ويشمل اظتلف ما يلي

 بالنسبة لألشخاص الطبيعيُت: 

 شهادة اظتيالد األصلية -

 شهادة اإلقامة -

 نسخة من عقد الكراء أو اظتلكية -

 طلب خطي للوضعية اصتبائية -

 تقرير احملضر القضائي -

  (اظتؤسسات)بالنسبة لألشخاص اظتعنويُت: 

 شهادة اظتيالد األصلية للمسَت وشركاءه -

 اعتيكل التنظيمي للمؤسسة -

 عقد الكراء أو اظتلكية -

 شهادة اإلقامة للمسَتوشركاؤه -

                                                           
 .11-10، ص ص1999مورسي صادق، قضاء منازعات الضرائب ، دار الكتب القانونية اصتلة الكربى، لبنان ، - (1)
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 طلب خطي للوضعية اصتبائية -

 تقرير احملضر القضائي -

ىناك نوعان من األنظمة اصتبائية يف اصتزائر وقتا النظام اضتقيقي : إخضاع المكلف لنظام جبائي معين- 1

والنظام اصتزايف ويتم اختيار النظام اظتناسب للمكلف حسب طبيعية النشاط اليت نتارسها، إذا كان اظتكلف عبارة 

عن شخص معنوي أو مستوردأو بائع رتلة فإنو متضع تلقائيا للنظام اضتقيقي ، أما بالنسبة للنشاطات األخرى  

 .فيكون حتديد نظام اإلخضاع حسب رقم األعمال احملقق اليت يكون وفقا لطبيعة النشاط

 :متضع عتذا النظام كل من : النظام الحقيقي - أ

 عمليات البيع باصتملة -

 العمليات اليت يقوم هبا الوكالء اظتعتمدون -

عمليات إكتار العتاد أوالسلعاالستهالكيةالدائمة ما عدا اضتاالت اليت تكتسي طابعا ثانويا أو ملحقا  -

 بالنسبةللمؤسسة صناعية أوجتارية

 عمليات التجارة اظتتعددة وتلك تقوم هبا اظتساحات الكربى -

 عملية متعلقة ببيع األدويةواظتنتجاتاالستهالكية -

 موزعوا ػتطات الوقود -

 اظتكلفون بالضريبة الذين يقومون بعملية التصدير واالستَتاد -

األشخاص الذين يقومون بعمليات البيع للمؤسسات اظتستفيدة من اإلعفاء اظتنصوص عليو يف  -

 التنظيم اظتتعلق باحملروقات

 الفرازون وجتار األمالك وما شاهبهموكذامنظمواالعروضواأللعاب والتسليات مبختلف أنواعها -
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 : متضع عتذا النظام كل من:النظام الجزافي - ب

األشخاص الطبيعيُت الذين تتمثل جتارهتم الرئيسية يف بيع البضائع واألشياء عندما ال تتجاوز رقم  -

 . أعماعتم السنوي ثالثة ماليُت دينار مبا يف ذلك اضترفيُت التقليديون اظتمارسون لنشاط حريف

األشخاص الطبيعيون الذين نتارسون أنشطة أخرى عندما ال يتجاوز رقم أعماعتم السنوي ثالثة  -

 ماليُت دينار

 .ويبقى اظتكلف حتت ىذا النظام مدة سنتُت قابلة للتجديد إما بنسبة مرتفعة أو منخفضة -

أما النظام اضتقيقي فهو يتعامل مع النسب متغَتة حسب تغَت رقم األعمال احملقق مع ىذا يتطلب  -

 .عمال ميدانيا أكثر أقتية من النظام اصتزايف نظرا ألقتية اظتبالغ اظتتغَتة اطتاصة بالنظام اصتبائي

 :ولكن يبقى لكال النظاميُت مزايا وعيوب- 

 :يتميز ىذا النظام مبا يلي: مزايا النظام الحقيقي-  

 ربح الزبائن -

 TVAاسًتجاع غتموع الرسم على القيمة اظتضافة  -

 إمكانية التعامل مع اظتؤسسات الكبَتة -

 : عيوبه-  

 يعرض على اظتكلف مسك ػتاسبة منظمة -

 الدفع يكون شهريا -

 صعوبة حتديد رقم األعمال اضتقيقي -
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 :تتمثل مزايا النظام اصتزايف يف أنو: مزايا النظام الجزافي-  

 ال يفرض على اظتكلف مسك ػتاسبة منظمة والدفع يكون فصليا -

 :فهي تتمثل يف: أما عيوبه-  

 رقم أعمال مفتوح إداريا بالتنسيق مع اظتكلف -

 يف بعض األحيان ال يطابق األعمال احملققة -

 غتموع الرسم على القيمة اظتضافة غَت مسًتجع -

 تحضير اإلشعار بالدفع وتحصيل الضريبة- 2

تقوم اظتفتشية بتحضَت وإرساالإلشعار بالدفع اظتكلف مث تقوم بالتوجو إذل القباضة بعد حصولو على ىذا اإلشعار 

 .IBD والضريبة على أرباح الشركات IRGويكون سنويا ومتص الضريبة عل الدخل اإلرتارل

 :IRGاإلشعار بالدفع الخاص بالضريبة على الدخل اإلجمالي- 

تقوم اظتفتشية بإرسال ىذا اإلشعار سنويا ، يف شهر جانفي من السنة اظتوالية لسنة اليت يتم فيها حتقيق الدخل من 

من السنة اليت يتم فيها حتقيق ¼  وإعادهتا قبل Go1طرف اظتكلف الذي يقوم مبأل ىذه الوثيقة اليت تسمى 

 .الدخل

إذا كان التأخَت بشهر نتكن  10وإذا تأخر اظتكلف عن تسديد يف اآلجال القانوين تفرض عليو غرامة قدرىا 

 . بعد الشهر األول ومهما كانت مدة التأخر25أن تصل مبلغ الغرامة إذل حد أقصى 

مدون Primaticeوبعد إليداعها من طرف اظتكلف تقوم اظتفتشية بنقل اظتعلومات إذل وثيقة أخرى تسمى 

إذل اظتيكانوغرايف الطي Go1 عليها واسم واللقب والرقم صتبائي مبلغ الدخل الغرامة ، العنوان تبعث اظتفتشية وثيقة
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يقوم بنقل اظتعلومات اظتوجودة عليو وحساب الضريبة على الدخل، مث يقوم بنقلها على وثيقة أخرى تسمى 

 .اإلشعار بالدفع

 :اإلشعار بالدفع الخاص بالضريبة على أرباح الشركات- 

تقوم اظتفتشية بإرسال ىذا اإلشعار سنويا، يف شهر جانفي من السنة اظتوالية اليت يتم فيها حتقيق الربح وتقوم بنفس 

 .العملية اظتتعلقة بتحصيل للضريبة على الدخل اإلرتارل

وعند وصول اإلشعار بالدفع يتجو اظتكلف إذل قباضة الضرائب ويقوم بتقدمي ىذا اإلشعار إذل أمُت الصندوق 

اظتوجود يف مصلحة الدفع، أين يكون دفع مبلغ الضريبة مبختلف طرف الدفع اليت نتكن للمكلف الدفع هبا ويكون 

 مقابل دفع مبلغ لضريبة وتتضمن Quittanceإما الدفع نقدا أن يقومن أمُت الصندوق بتحرير وثيقة االستالم 

 :ىذه الوثيقة البيانات التالية

 الرقم اصتبائي -

 مبلغ غرامة التأخر -

 نوع الضريبة اظتدفوعة -

أو الدفع يكون عن طريق الشيك أو الصك الربيدي ، فيقوم أمُت الصندوق بتحرير وصل استالم ويقوم بإرسال 

 .اليت يقوم بتحويلها إذل البنك اظتركزي H10الشيكات إذل اطتزينة الوالئية مرفقة بوثيقة تسمى 

 :اإلجراءات اإلجبارية عند رفض تسديد الضريبة- 3

تتمتع اإلدارة الضريبة عند إجراءات إجبارية على األطراف الرافضة ألداء واجباهتم الضريبية سواء بالنسبة للمدنيُت 

 .الذين ينتمون إذل القطاع اطتاص أو بالنسبة للمؤسسات اظتنتمية إذل القطاع العام

 : اإلجراءات اإلجبارية ضد المدنيين الذين ينتمون إلى القطاع الخاص. 1.3
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 :  (1)ويتم ذلك إما عن طريق ما يلي: إعالم الجمهور- أ

 ويكون ىذا التبليغ على اظتستوى الوطٍت عن طريق البيانات يف اصترائد اليومية : المعلقات والملصقات

واألسبوعية، أو على اظتستوى احمللي عن طريق اظتلصقات يف األماكن العمومية كمقر البلدية، مصاحل 

 اخل...الضرائب

 :وىذا التبليغ يقتصر على تذكَت

ضرورة تسديد اظتكلفُت ظتستحقاهتم من الضرائب والرسوم يف اظتهلة احملددة بالنسبة للسنة اصتارية  -

 .والسنوات اظتتبقية

 .إمكانية جدولة تسديد اظتستحقات يف حدود اظتعقولة مع وجب احًتامو للوقت احملدد لو -

يف حالة عدم احًتام مهلة اصتدولة لتال الشخص للمتابعة وقد تصل إذل اضتجز التنفيذي أو  -

 .االعًتاض ضتسابو البنكي

 كل اظتكلفُت اظتتأخرين متربون بإشعار أخَت لتسديد اظتبلغ اظتفصل لكل سنة حسب :اإلشعار بالتسديد 

 .طبيعة الضرائب والرسوم اظتستحقة وما سوف يتعرضون إليو إذا دل يقوموا بواجبهم اصتبائي

 :تطبيق عملية القهر- ب

 مكلف وذلك من طرق القباضة من بُت أكثر 30 إذل 20يتم يف البداية اختيار من : اختيار المكلفين 

 :األشخاص اظتثمرين ولديهم بعض االعتبار يف بلدىم وىذا كاآليت

 :العميلة كتب أن تتم حبضور نائب مدير التحصيل أو رئيس مكتب التحصيل وذلك باختيار -

                                                           
 .85، ص 1985سعيد عبد العزيز عدنان، النظم الضريبية ، الدار اصتامعية، بَتوت ، - (1 )
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 دج 500000مكلفُت لديهم ديون جبائية أكثر من  (10)عشرة  -

 .دج500000دج و 100000مكلف لديهم ديون جبائية تًتاوح ما بُت  (15)ستسة عشر  -

 .دج100000ستسة مكلفُت عتم ديون جبائية أقل من  -

 يتم استدعاء اظتكلفُت اظتختارين أول مرة إلخبارىم بطبيعة وتفاصيل الضرائب اظتلزمون : مرحلة التراضي

هبا يف حالة عدم قدرهتم على دفعها يتم وضع جدول تسديد معقول ويتم االمضاء على تعهد باحًتام 

 .ىذا اصتدول

 أيام ،ويتم إيداع كل ىذه اظتساعي يف 05يف حالة عدم التزامهم بالتعهد، يتم استدعائهم مرة أخرى بعد 

 .مرحلة الًتاضي

 أيام يتم اظترور ىنا إذل أقصى درجات 10عندما ال تأيت اظتساعي السابقة نتيجة يف : تطبيق المتابعة 

 .اظتتابعة

 تتم إرسال إعالن اضتجز على اضتساب إذل البنك اضتساب الربيد اصتاري : إعالن الحجز على الحساب

 .اخل يعرض فيو رفض اظتكلف عن دفع الضريبة...أو اطتزينة

 نتكن للقابض تطبيق اضتجز والذي كتري كما يلي: تطبيق الحجز: 

 وىنا لتجز على العناصر اظتادية للمحل التجاري: في مكان النشاط -

 حتجز كل األمالك اظتتاحة: في مكان السكن -

 سهر القابض على تنفيذ عملية اضتجز لتفادي أي نزاع أو جدل -
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 كتب أن نبدأ عملية البيع يف اظتهلة اليت يسمح هبا القانون، وال نتكن إيقافها يف : بيع األشياء المجوزة

 .أي حال من األحوال إال إذا مث التسديد اصتبائي واظتصاريف اظتتفقة عليها

 .عند التاريخ احملدد يف اإلعالن يتم بيع األشياء احملجوزة، قيمة ىذه األشياء كتب أن تقدر بأقل ذتن -

 :تجديد مراقبة العمليات- جـ

 .كتب أن حتدد ىذه العملية إلقناع كل اظتكلفُت بأهنا ليست غترد عمل منفرد أو عملية مؤقتة

نائب مدير التحصيل أو )يقع على عاتق القباضُت مسؤولية ىذه العملية ويقوم مسؤورل إدارة القباضة الوالئية 

 . أشهر03التأكد من اتباع حتري الكشوفات اظترسلة إليهم كل  (عمليات اصتبائية ورؤساء اظتكاتب اظتعنيُت

على مدار الضرائب الوالئية اظتشاركة الكلية لتنفيذ وجتديد ىذه العملية باظتتابعة اليومية ألنو يف مدة ػتدودة تكون 

 .عملية القهر ال ختص إال فئة قليلة من اظتكلفُت

تقرير ( DRI)كما كتب على اظتدير الوالئي أن يرسل إذل مديرية العمليات اصتبائية وإذل اظتديرية اصتهوية للضرائب 

 .شهري متص كل العمليات اجملرات من أجل حتسُت عملية التحصيل الضرييب

 :(1)اإلجراءات اإلجبارية لتحصيل الديون الجبائية للمؤسسات المنتمية إلى القطاع العام

   تتلقى اإلدارة الضريبية صعوبات كبَتة يف حتصيل الدين اصتبائي والذي ىو مورد جد ىام للمؤسسات 

 .واظتنظمات التابعة للقطاع العام على اظتستوى الوطٍت أو احمللي

إن التقليل اظتارل لعدد كبَت من اظتؤسسات واظتنظمات وقلة النتائج احملصلة عليها من طرف مصاحل الضرائب حملاولة 

 .اسًتجاع الضرائب والرسوم اظتستحقة، أدى إذل تفاقم الدين اصتبائي للقطاع العام سنة بعد أخرى

                                                           
 .68، ص 2001اظترسي السيد اضتجازي، النظام الضريبة والتطبيق، الدار اصتامعية للطباعة والنشر، بَتوت، -(1 )
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عملية تحصيل الديون الجبائية للمؤسسات التابعة للقطاع العام يتعهد بتسديد الدين الجبائي عن طريق - أ

 :السحب األتوماتيكي من المداخيل

يتمثل ىذا اإلجراء يف إمضاء اظتؤسسة أو اظتنظمة العمومية اظتدنية بتعهد تسديد الدين اصتبائي عن طريق السحب 

 .من الواردات اظتسجلة يف حساهبم البنكي

يعترب ىذا التعهد كأمر عام من اظتؤسسة إذل البنك اظتاسك ضتساهبم للشروع يف السحب ودفعة شهرية بشيك 

 .بنكي إذل القباضة

 

 

 :مؤسسات ومنظمات القطاع العام بعملية السحب من الواردات

ىذه العملية مفتوحة لكل اظتؤسسات واظتنظمات العمومية اظتدنية ببقايا ديون جبائية وكذا الذين استفادوا يف بداية 

تطبيق مرسوم اإلجراءات اإلجبارية لتحصيل الديون اصتبائية للمؤسسات العمومية جبدول تسديد ديوهنم اصتبائية 

 :وتظهر ىنا حالتُت

من جهة مؤسسات اظتنظمات القطاع العام اظتدنيُت ببقايا جبائية الذين يسددون بانتظام ديوهنم  -

 .اصتبائية والرسوم اظتندرجة من نشاطاتو للسنة اصتارية

من جهة أخرى اظتؤسسات واظتنظمات العمومية اليت ىي يف إعادة اعتيكلة اظتالية واليت ال يستطيع  -

 .تسديد واجباهتم اصتبائية العادية وال تستطيع تسديد ديوهنا اصتبائية اظتًتاكمة يف العمليات السابقة
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إضافة إذل عملية التحصيل الديون اصتبائية ، اعتدف األساسي ىو دفع ىذه الفئة من اظتؤسسات أو  -

اظتنظمات العمومية لوجباهتم اصتبائية يطلب منهم إمضاء تعهد واضح للتوصل خالل السنة تأدية 

 .واجباهتم اصتبائية العادية بصفة منتظمة حسب تدىور حالتهم اظتادية

 :ضمانات التحصيل الضريبي

لقد قطعت التشريعات اظتالية والقانونية أشواطا كبَتة فيما يتعلق بتوفَت ضمانات التحصيل الضرييب وىذا حىت 

تضمن اضتكومات اضتصول على األموال الضريبية على األموال اظتقدرة واظترسومة، ويكون ذلك بتقرير ىذه 

 .التشريعات لتعليمات وقواعد تتعلق بالتحصيل بعيدا العن شواىد العدالة واظتعاملة اللينة

كما تبُت ىذه القواعد على مظاىر السلوم واإللزام األخالقي وتكريسها يف نفوس اظتمولُت وكذلك على مظاىر 

اإلجراءات اإلدارية، والقانونية الكفيلة بضمان حتصيل الضرائب وعلى اختالف أنواعها ومن ىذه الضمانات 

 :(1)اإلجراءات اإلدارية يف حتصيل الضرائب ما يلي

 امتياز دين الضريبة على غَته من الديون -

 حق اإلدارة يف االطالع على أوراق وملفات ودفاتر وحسابات اظتمولُت -

 عدم جواز اظتساواة بُت دين الضريبة وبُت دين اظتمولُت اآلخرين -

 اضتجز اإلداري واالقتطاع عند اظتنبع للضريبة من أموال اظتمولُت -

 تكليف اظتمول تقدمي اإلقرارات اظتالية عن نشاطاتو اظتالية والتجارية -

 توقيع العقوبات البدنية والنفسية واظتادية واظتعنوية على اظتمولُت اظتمتنعُت -

                                                           
 .17، ص 1998غازي غاية، اظتالية العامة والتشريع الضريب، دار البيارق ، عمان ، - (1)
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دفع اظتمول للضريبة مسبقا وقبل اظتطالبة باسًتدادىا وخاصة عند الزيادة عن مقدارىا عمال بالقاعدة  -

 "أدفع مث أسًتد"

 عطاء حوافز فيشكل خصومات أو مكافأة للملتزمُت بدفعها ويف األوقات اظتناسبة -

 عدم وقف دفع الضريبة يف أحوال رفع دعاوي بالتظلم منها -

 :مشاكل التحصيل الضريبي. 3

توجد عدة عوامل تعيق فعالية التحصيل الضرييب كما ينعكس سلبا على دور : مشاكل التحصيل الضريبي- 1

 :(1)وأقتية الضريبة يف اجملتمع لذلك كتب معاصتتها وجتنبها قدر اإلمكان ، وتتمحور ىذه العوامل فيما يلي

 

 :الجمود الضريبي- 

يؤدي بقاء أي نظام ضرييب لفًتة زمنية طويلة إذل خلق تقاليد فنية وإدارية ترتبط بطبيعة عناصر أوعية الضرائب من 

جهة و بإجراءات تقديرىا، ربطها ، حتصيلها، وبتنظيم إدارهتا من جهة أخرى، وينشأ ارتباط كل من اظتكلفُت 

 .واإلدارة الضريبية هبذه التقاليد

كما يصعب إحداث أي تغيَت يف النظام الضرييب سواء يفرض ضرائب جديدة أو إلغاء وتعديل ضرائب قائمة 

لذلك بشكل اصتمود الضرييب كعائق كبَت إلحداث أي إصالح ضرييب ، ويعترب اصتمود الضرييب نتيجة لظاىرة 

 :االعتياد اليت تفسر بطأ اإلجراءات الضريبية ، ويرجع ىذا اصتمود إذل عامليُت أساسيُت قتا

                                                           
 .133-130ناصر مراد، مرجع سابق، صص -(1 )
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 تتمثل يف االستمرار بإخضاع نفس العناصر اظتشكلة ألوعية الضرائب اظتفروضة بصورة :التقاليد التقنية 

جتعل من الصعب إجراء أي تعديل عليها، تفسر ىذه الظاىرة مبا يعرف بالتحذير الضرييب الذي يعترب أن 

الضرائب قدنتة أفضل من الضرائب اصتديدة ، وذلك من ناحية اـتفاض حسابو اظتكلفُت بالضريبة الذين 

تعودوا على أدائها، وعلى ىذا األساس كتب أن تكون الضرائب اصتديدة بسيطة وال تشكل عبئا ثقيال على 

 .اظتكلف حبيث يف حالة استقرارىا نتكن زيادة معدعتا أو توسيع وعائها بطريقة تدركتية

 تعمل التقاليد اليت تسيطر على اإلدارة الضريبية يف عرقلة أي تعديالت ضريبية بشكل :التقاليد اإلدارية 

لتد من آثار اإلصالحات الضريبية ، فقد تفسر اإلدارة القوانُت اليت يقررىا اظتشرع الضرييب وتضفى عليها 

طابعا يبتعد كثَتا عن نية اظتشرع، وقد تتخذ تأثَتا ىذه التقاليد اإلدارية بشكل معارضة األجهزة اإلدارية يف 

 .إلغاء بعض الضرائب أو إنشاؤىا ضرائب أخرى ويفسر ذلك بعدم الكفاءة الالزمة لتطبيقها

 

 

 : االزدواج الضريبي- ب

تعترب ظاىرة االزدواج الضرييب من الظواىر اليت تكتسي اىتماما واسعا على اظتستوى احمللي والدورل، وىي إحدى 

 .اظتشكالت اليت تطرح عند تقرير أي نظام ضرييب

يقصد بو فرض نفس الضريبة أو ضريبة متشاهبة عتا أكثر من مرة على نفس : مفهوم االزدواج الضريبي- 

 .الشخص ، وعن نفس اظتال ويف نفس اظتدة
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 :(1)يتضح من ىذا التعريف وجوب توفر شروط معينة لتحقيق االزدواج الضرييب واليت تتمثل فيما يلي

 يشًتط لوجود االزدواج الضرييب أن تفرض ضريبتان من نوع واحد أون : وحدة الضريبة المفروضة

متشاهبة إذل أنو يصعب حتديد الضرائب اظتتشاهبة لذلك تعمل االتفاقيات الدولية اطتاصة بتجنب 

 .االزدواج الضرييب على حتديد الضريبة اليت تعترب متشاهبة

 يعٌت ىذا الشرط أن يكون الشخص اليت فرضت عليو ضريبتان ىو نفس :وحدة الشخص المكلف 

الشخص ويف ىذا اجملال ال توجد صعوبة بالنسبة لألشخاص الطبيعيُت، لكن تربز الصعوبة فيما يتعلق 

باألشخاص اظتعنوية، حبيث إذا فرضت الضريبة على أرباح الشركة مث على نصيب اظتساقتُت يف ىذه 

األرباح فمن الناحية القانونية ال يوجد ازدواج ضرييب ألن الشركة شخصية معنوية مستقلة ، لكن من 

 .الناحية االقتصادية والضريبية يعترب ازدواج ضرييب لوحدة اظتادة الضريبية اليت تتمثل يف األرباح

 أي أن الذي يفرض الضريبة على نفس الوعاء الضرييب أكثر من مرة : وحدة المادة الخاضعة للضريبة

ويتحقق ذلك بشكل واسع عند اطتروج من قاعدة إقليمية للضريبة ، حبيث قد متضع اظتكلف لضربتُت 

 .على موضوع واحد يف دولتُت وىو ما يعرف باالزدواج الضرييب الدورل

 :الفصل الثانيخاتمة

علي ضوء ما مت التوصل إليو من خالل ىذا الفصل تبُت لنا الدور الكبَت والفعال الذي تلعبو إدارة الضرائب يف 

حتصيل مستحقاهتا من اظتكلفُت هبا سواء يف اآلجال القانونية أو بواسطة إجراءات ردعية وعقوبات وفق آليات 

 .التحصيل

                                                           
 .134ناصر مراد، مرجع سابق الذكر، ص -(1 )
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 :مقدمة عامة

تعد اجلزائر من بني الدول اليت يعرف فيها التحصيل الضرييب ارتفاعا مذىال خصوص بعد االستقالل،  ويعود 

ذلك الىتمامها بالتنمية وبإنشائها للهياكل القاعدة اليت تقوم عليها الدولة واىتمامها الكبري باالستثمارات 

العمومية واخلاصة الوطنية منها أو األجنبية وخاصة يف العشرية األخرية ، ولكي حتقق الدولة برارلها وخططها يف 

الوصول إلىاألىداف االقتصادية ادلرجوة تستعمل يف سبيل ذلك السياسات ادلالية فتقوم بصدد ذلك بدراسة حتليلية 

لألدوات والوسائل ادلالية للتأثري على مالية الدولة، ومبا أنإطار السياسة ادلالية ىي السياسة ادلالية العمومية ، فإن 

الدولة تقوم بدراسة كل ما يتعلق مبواردىا ونفقاهتا وكخطوة ثانية يتكيف حجم اإلنفاق وتتمثل عادة إيرادات 

الدولة يف نواتج شلتلكاهتا اخلاصة أي القروض اليت تتحصل عليها من مصادر داخلية أو خارجية، وادلصدر 

 .التمويلي األكثر إيرادا ىو الضرائب احملصلة من األفرادوادلؤسسات االقتصادية

تعتمد الدولة يف اجلباية على سلتلف الضرائب على السياسة الضريبية اخلاصة هبا باعتبار أن ادلفهوم احملدد ذلا ىو 

رلموع الضرائب ادلتعامل هبا يف رقعة سياسة زلددة ،ومبا أن االقتصاد اجلديد أعطى ذلذه األخرية أي الضريبة دورا 

يف حتقيق األىداف االقتصادية وباعتبارىا أداة دلعاجلة الركود واألزمات االقتصادية التضخمية باإلضافة إىل الدور 

التقليدي الذي أسند للضريبة وىو حتصيلها من األفراد وضمها دلختلف اإليرادات األخرى واليت حتفظ يف اخلزينة 

العمومية ، إال أن ادلكلفني هبذه الضريبة يعتربوهنا رلرد قيد حيد من حريتهم االقتصادية شلا جيعلهم يفكرون يف مجيع 

وبالرغم من ىذا تعترب الضريبة من أىم األدوات الضبط االقتصادية . الوسائل اليت متكنهم من تفادي ىذه الضريبة

اليت بواسطتها تتدخل لتنظيم الشؤون االقتصادية عن طريق السياسة الضريبية ويبقى ىذا من أىم ادلصادر التمويلية 

ووسيلة فعالة متكن الدولة من التدخل يف احلياة االقتصادية واالجتماعية حبيث مل تعد أداة ذات ىدف مايل يتمثل 

يف جلب ادلوارد ادلالية لتمويل النفقات العامة فقط، بل أصبحتأداةلتحقيق مجلة من األىداف واالختيارات 

 .االقتصادية واالجتماعية كالتوزيع العادل للدخل وتوجيو النشاط االقتصادي وغريىا
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وىو عبارة عن دراسة عن " دور وأمهية مصلحة الضرائب يف التحصيل الضرييب"إن ىذا البحث جاء حتت عنوان 

 .الضرائب وتنظيمها الفين وكيفية حتصيلها من قبل مصلحة الضرائب

 :وعلى ىذا األساس نطرح اإلشكالية التالية

 فيما تتمثل اإلجراءات اليت تتبعها مصاحل الضرائب لتحصيل الضريبة من ادلمولني؟

 :ومن ىذا السؤال تتفرع األسئلة التالية

 ما مفهوم الضريبة؟ -1

 ما ادلقصود بالتحصيل الضرييب؟ -2

 كيف يتم حتصيل الضرائب من ادلمولني؟ -3

 :الفرضيات

 الضريبة ىيالتزام مايل للممول اجتاه مصاحل الضرائب -1

 تتساىل إدارة الضرائب مع ادلمولني يف دفع مستحقاهتم -2

 تتبع مصاحل الضرائب إجراءات ردعية من أجل حتصيل الضرائب للمتخلفني عن دفعها -3

 :أسباب اختيار الموضوع

 :إن من أىم األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار ىذا ادلوضوع

 فضول شخصي للبحث يف ىذا ادلوضوع حبكم التخصص العلمي -

 التحوالت االقتصادية الكربى اليت تستدعى االعتماد أكثر على اجلباية لسد النفقات العامة -

 معرفة الطريقة ادلتبعة يف التحصيل الضرييب -

 معرفة اإلجراءات ادلتبعة يف حالة رفض ادلمول دفع الضريبة -

 :أهمية البحث
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 معرفة سلتلفأنواع الضرائب وطرق حتصيلها -

 إمكانية استفادة الطالب من ادلوضوع يف حبوثهم -

 .االطالع على الدور الفعال اليت تلعبو مصاحل الضرائب يف حتصيل الضرائب من ادلولني -

 :أهداف البحث

 اإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة واألسئلة ادلرافقة ذلا -

 معرفة سلتلفة ادلفاىيم ادلتعلقة بالنظام الضرييب والتحصيل الضرييب -

 .معرفة كيفية سري العمل وذلك بدراسة لكيفية التحصيل من قبل القباضة -

 :صعوبات البحث

 قلة ادلراجع وادلصادر ادلتعلقة بادلوضوع  -

 صعوبة احلصول على معلومات من مصلحة القباضة  -

 :الخطوات العريضة للبحث

 .قمنا بتقسيم ىذا البحث إىل فصلني نظريني باإلضافة إلىفصل تطبيقي

 .سنتطرق يف الفصل األول إىل الضرائب وأنواعها وكيفية مواجهة الغش والتهرب الضرييب -

 .الضرائب لتحصيل الضرائب ادلستحقة من ادلمولني (مصلحة)أما الفصل الثاين سنتناول الطرق اليت تتبعها اإلدارة 

 .أما الفصل التطبيقي قمنا بدراسة قباضة الضرائب دلازونة

 

 



 

 د
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